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ANEXA NR. 2 LA ORDINUL NR. 131 DIN 29.04.2021 

 

 

 

REGULAMENT 

PRIVIND  

ORGANIZAREA, ATRIBUȚIILE ȘI FUNCȚIONAREA  

CENTRULUI LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR PRAHOVA 
  
 

Pentru sprijinirea acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor 

și a zoonozelor, la nivelul Instituției Prefectului, se constituie, sub conducerea prefectului, 

Centrul Local de Combatere a Bolilor Prahova. 

Structura Centrului Local de Combatere a Bolilor Prahova este următoarea: 

1. unitatea locală de decizie, condusă de prefect și alcătuită din membrii 

Comitetului Județean penru Situații de Urgență Prahova; 

2. unitatea operațională locală, condusă de directorul executiv al Direcției Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova; 

3. unități locale de sprijin, constituite la nivelul fiecărei unități administrativ-

teritoriale din județ, conduse de primarul localității și din care fac parte: un viceprimar, 

secretarul comunei, orașului sau municipiului, după caz, reprezentanți ai serviciilor 

publice și ai principalelor instituții de pe teritoriul respectiv, precum și medicul zonal; 
  

 Centrul Local de Combatere a Bolilor Prahova se convoacă la apariția unei boli 

transmisibile a animalelor sau zoonoze și își desfășoară activitatea pe toată durata 

derulării Programului de monitorizare, control și eradicare a bolii. 

 Pregătirea ședințelor, elaborarea lucrărilor și a documentelor de lucru, precum și 

executarea altor operațiuni de secretariat necesare desfășurării activității Centrului Local 

de Combatere a Bolilor Prahova se asigură de secretariatul tehnic, format din specialiști ai 

Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova. 
 

Centrul Local de Combatere a Bolilor Prahova are următoarele atribuții: 

- implementarea strategiei de control și combatere în cazul suspiciunii bolii sau a 

evoluției focarelor de boală; 

- efectuarea investigației clinice imediate, urmată de anchetă epidemiologică în 

cazurile raportate ca fiind suspecte de boală și transportarea probelor către laboratorul de 

diagnostic județean, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- notificarea suspiciunilor de boală către Centrul Național de Combatere a Bolilor; 

- declararea bolii, după primirea confirmării de laborator a acesteia; 

- stabilirea zonelor de protecție și a celor de supraveghere, stabilirea restricțiilor și 

eliberarea ordinelor de restricție către deținătorii de animale și către restul populației; 

- închiderea târgurilor din interiorul zonelor de protecție și a celor de supraveghere 

și păstrarea legăturilor cu poliția, pentru asigurarea controlului mișcării animalelor și a 

produselor embrionare; 

- în cazul suspciunii de boală în județele limitrofe, stabilirea legăturii cu Centrul 

Național de Combatere a Bolilor și cu Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor din județul afectat pentru stabilirea demarcării zonelor de protecție și a 

zonelor de supraveghere comune; 
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- efectuarea imediată a recensământului speciilor receptive la boala diagnosticată în 

exploatațiile populației sau în exploatațiile comerciale aflate în interiorul zonelor de 

protecție și supraveghere, precum și în exploatațiile de contact, cu ajutorul personalului 

desemnat din cadrul primăriilor; 

- stabilirea măsurilor de control al bolii în exploatațiile infectate (instituirea de 

restricții asupra exploatațiilor; evaluarea animalelor ce urmează a fi ucise în vederea 

compensării; uciderea animalelor; distrugerea cadavrelor rezultate; distrugerea furajelor 

suspectate de contaminare; curățarea și dezinfecția incintelor, spațiilor și a echipamentelor 

folosite; deratizarea și dezinsecția); 

- identificarea exploatațiilor cu specii receptive la boală; 

- inspectarea efectivelor de animale receptive din zonele de protecție și din zonele 

de supraveghere cât mai curând posibil după confirmarea bolii; 

- înregistrarea datelor colectate cu ocazia anchetelor epidemilogice a certificatelor 

de mișcare emise în perioada anterioară confirmării bolii de către medicii veterinari 

oficiali, a personalului și a echipamentului folosit, înscrierea în jurnalul zilnic al 

epidemiei a evenimentelor din exploatațiile infectate și a activităților realizate de Centrul 

Local de Combatere a Bolilor Prahova. 
  

1. Unitatea Locală de Decizie condusă de prefect și alcătuită din membrii 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova are următoarele atribuții: 

- analizează periodic situația sanitară veterinară de pe teritoriul județului și 

stabilește măsuri pentru îmbunătățirea acesteia; 

- adoptă măsurile care se impun, în cazul apariției unei boli epizootice pe teritoriul 

județului; 
 

2. Unitatea Operațională Locală este condusă de directorul executiv el Direcției 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova. În cadrul acesteia 

funcționează 4 departamente, precum şi centrul  de intervenție în teren: 

-Departamentul Organizare, Buget, Aprovizionare cu Resurse Umane şi materiale; 

 -Departamentul Monitorizare, Evaluare şi Planificare; 

 -Departamentul Epidemiologie; 

-Departamentul Comunicare Externǎ; 

 -Centrul de Intervenție  în Teren. 
 

a) Atribuţiile Departamentului Organizare, Buget, Aprovizionare cu Resurse 

Umane şi Materiale: 

-colaborare la instalarea Centrului de Intervenție în Teren în teritoriu (dacă este 

cazul); 

-asigurarea identificării personalului pentru intervenție (veterinari, evaluatori, 

echipa de ucidere a animalelor) și cazarea acestora; 

- emiterea de decizii pentru asigurarea personalului (detașare, dacă este cazul); 

-asigurarea necesarului de materiale (echipamente, reactivi, dezinfectanți, medii de 

transport, combustibil etc.) prin contractele deja existente și din alte surse; 

- aprovizionarea personalului de intervenție cu echipamente de protecție, materiale 

și alimente; 

-identificarea si achiziționarea de echipamente tehnice și agregate electrice de 

rezervă; 

-organizarea și finanțarea transporturilor de probe, materiale, personal, serviciu de 

curierat, distribuţie materiale etc.; 
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-organizarea licitațiilor în vederea achizițiilor de echipamente, materiale și servicii; 

-asigurarea logisticii pentru sistemele de raportare și comunicare (sistem IT, bază 

de date și web-site propriu); 

-pregătirea punctului de colectare pentru materialele uzate și folosite, inclusiv 

echipamente (dotări), în funcție de caz; 

-identificarea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor și cheltuielilor. 
 

b) Atribuțiile Departamentului Monitorizare, Evaluare si Planificare: 

-monitorizarea modului în care se implementează „planul de acțiune” stabilit în 

cadrul ULD; 

-centralizarea datelor legate transmise din teritoriu, referitor la numărul și structura 

efectivelor de animale din zonele de control (protecție și supraveghere); 

-evaluarea datelor oferite de investigația epidemiologică și elaborarea rapoartelor 

pentru CLCB; 

-procesarea datelor în scopul raportării către ANSVSA și alte organizații; 

 -colaborarea la elaborarea „planului de intervenție” și a „planului de acțiune 

privind depopularea exploatației/exploatațiilor”; stabilirea priorităților în 

intervenție; 

-stabilirea necesarului de materiale, personal, logistică și echipamente pentru 

intervenție, în colaborare cu departamentul „Organizare”; 

-colaborare la stabilirea zonelor de control (protecție și supraveghere), inclusiv a 

restricțiilor; 

-întocmirea documentației aferente stabilirii zonelor de protecție și supraveghere; 

-stabilirea punctelor de dezinfecție la intrarea și ieșirea din localitate; 

-difuzarea deciziilor și reglementărilor cu privire la epizootii; 

-evaluarea condițiilor pentru ridicarea măsurilor de control. 

 

c) Atribuțiile Departamentului Epidemiologic: 

-efectuarea investigațiilor epidemiologice în exploatația afectată și cele de contact; 

-evaluarea investigațiilor epidemiologice, în cooperare cu departamentul 

„Monitorizare”. 
 

d) Atribuțiile Departamentului Comunicare Externă: 

-întocmirea comunicatelor de presă și informarea presei cu privire în legătură cu 

evoluția evenimentelor legate de combaterea bolii; 

-administrarea liniei telefonice de urgență; 

-contribuie cu informații pentru comunicatele oferite de ANSVSA. 

 

d) Atribuțiile echipelor de evaluare 

Au sarcina de a evalua pierderile suferite de proprietar în urma uciderii 

animalelor în scop de diagnostic, la suspiciune, ori a confirmării bolii. 

Convocarea comisiei se face de către prefect la solicitarea scrisă a DSVSA 

Prahova. 

La propunerea reprezentantului DSVSA Prahova, comisia analizează și 

aprobă valoarea de înlocuire a animalului în funcție de valoarea genetică, 

zootehnică, de sex, vârstă, greutate, starea fiziologică, categoria de producție, la 

prețul pieței la data când a avut loc acțiunea de lichidare a focarului de boală, și de 
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valoarea unitară medie calculată pe baza sumei totale a despăgubirii pentru 

animalele ucise. 

 

e) Atribuțiile Centrului de Intervenție în Teren: 

-implementarea „Planului de acțiune” în focarul/focarele de boală; 

-raportarea activităților legate de evoluția și controlul bolii către CLCB; 

-afișarea de instrucțiuni privind semnalarea prezenței epizootiei: montare (instalare) 

panouri de avertizare etc.; 

- blocarea căilor de acces către exploatația infectată cu benzi, cordoane, grilaje și 

îndiguiri ș.a.m.d.; 

-controlul efectiv al mișcărilor și supravegherea animalelor din curțile/exploatațiile 

din zonele de protecție și supraveghere; 

-transmiterea deciziilor și instrucțiunilor cu privire la măsurile de control către 

deținătorii de animale și alte persoane; 

-organizarea/construcția, punerea în funcțiune, demontarea, supravegherea filtrelor 

de dezinfecție în exploatația afectată de epizootie; 

-efectuarea evaluării efectivelor și a stocurilor de produse, subproduse, material 

seminal, ovule, embrioni, furaje, gunoi de grajd etc. înainte de intervenție în focar, 

în vederea asigurării despăgubirilor; 

-supravegherea efectuării curățeniei și dezinfecției adăposturilor și mijloacelor de 

transport, al carcaselor destinate distrugeriii la o unitate de ecarisare etc.; 

-organizarea investigațiilor (examinărilor)/prelevărilor de probe în zonele stablite, 

inclusiv a investigațiilor necesare ridicării restricțiilor; 

-înlocuirea/ eliminarea apelor reziduale din filtrele de dezinfecție; 

-eliminarea materialelor și ustensilelor contaminate după curățare și dezinfectare.   

 

 

3. Unitățile locale de sprijin, constituite la nivelul fiecărei unități administrativ-

teritoriale din județ, conduse de primarul localității și din care fac parte: un viceprimar, 

secretarul comunei, orașului sau municipiului, după caz, reprezentanți ai serviciilor 

publice și ai principalelor instituții de pe teritoriul respectiv, precum și medicul zonal, 

sprijină și asigură logistica necesară pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor ce îi revin 

Centrului Local de Combatere a Bolilor Prahova. 


