COMUNICAT
04.07.2018
Urmare a solicitării conducerii AGVPS din România, conducerea A.N.S.V.S.A. a stabilit
o întâlnire de consultare şi dezbateri în probleme de prevenire, supraveghere şi combatere
a pestei porcine africane în România.
Întâlnirea între echipa A.G.V.P.S., compusă din d-nii N. Şelaru, M. Drăgănescu, V.
Talpeş şi R. Ploscaru, cu echipa A.N.S.V.S.A., compusă din d-nii G.R. Brănescu, M. Tuchilă şi
C. Togan, a avut loc la Tulcea, în data de 03.07.2018 între orele 1400 şi 1600.
După o informare punctuală a problemelor şi preocupărilor părţilor, s-au purtat
discuţii aplicate privind posibilităţile reale de colaborare în interesul eradicării bolii din
focare, supravegherii zonelor limitrofe şi prevenirii extinderii acesteia în restul teritoriului
României.
S-a căzut de acord că împreună, medicii veterinari şi vânătorii, vor putea avea o
eficienţă indiscutabil mai mare în realizarea obiectivelor precizate, în interesul societăţii
româneşti până la urmă.
Reprezentanţii A.G.V.P.S. s-au angajat ca, în continuarea proiectului de „Ghid de
proceduri pentru îndeplinirea obligaţiilor ce revin vânătorilor şi personalului gestionarilor
fondurilor cinegetice, în colaborare cu medicii veterinari şi structurile A.N.S.V.S.A. în scopul
aplicării programului naţional de supraveghere, prevenire şi control a pestei porcine africane
(P.P.A.) la mistreţi” să sistematizeze, în cel mai scurt timp, seturi concrete de acţiuni în
zonele infectate, zonele de control temporar şi restul teritoriului ţării.
Seturile de acţiuni menţionate au fost deja transmise la A.N.S.V.S.A. azi, 04.07.2018,
ca bază de discuţie şi material de lucru, urmând să fie finalizate împreună cu specialiştii
acestei instituţii. Propunerile A.G.V.P.S. privind măsurile de combatere şi supraveghere a
P.P.A., precum şi propunerile de modificare a proiectului H.G. privind completarea anexei la
H.G. nr. 830/2016, supus dezbaterii publice pe site-ul http://www.ansvsa.ro/hotarari-aleguvernului/ le puteţi vizualiza pe site-ul www.agvps.ro , la secţiunea Noutăţi – Intervenţii
ale AGVPS în sprijinul asociaţiilor afiliate ( http://agvps.ro/category/interventii-ale-agvps-insprijinul-asociatiilor-afiliate/ ).
Vă vom ţine la curent cu evoluţia situaţiei şi a deciziilor adoptate în materie de P.P.A.
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