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PREVEDERI GENERALE

Obiective

Acest Plan de contingenţă stabileşte cadrul legal în care se va interveni pentru controlul şi
combaterea febrei aftoase în România. El descrie structurile strategice, tactice şi de comandă ce
vor interveni atât în cazurile de suspiciune, cât şi în cele de confirmare a unui caz de febră aftoasă,
la biongulate.
În Planul de contingenţă şi în Manualul operaţional, vor fi descrise şi o parte din măsurile
de control a bolii, întelegând prin aceasta o supraveghere competentă a efectivelor de animale şi a
bolii, şi metodele de prevenire a importului ilegal de carne infectată în ţară, îmbunătăţirea
sistemelor de biosecuritate în exploataţii şi în târguri/pieţe, precum şi educarea şi informarea
populaţiei din comunităţile rurale în care se află exploataţii de animale biongulate, asupra
semnelor de boală şi a măsurilor ce trebuie aplicate pentru menţinerea statusului indemn al
fermelor şi pentru reducerea riscului de contaminare.
În eventualitatea unui focar, strategia de control a bolii va fi în conformitate cu obligaţiile
pe care România şi le-a asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, cât şi cu
prevederile comunitare în domeniu.
Criteriile şi cerinţele pentru stabilirea Planului de contingenţă sunt cele stabilite în
secţiunea 13 (art. 74-78) şi anexa nr. 17 a Directivei Consiliului 2003/85/CE, privind măsurile
comunitare pentru controlul febrei aftoase care abrogă Directiva 85/511/CEE şi deciziile
89/531/CEE şi 91/665/CEE şi amendează Directiva 92/46/CEE publicată în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 306 din 22 noiembrie 2003, aşa cum a fost modificată
ultima dată prin Decizia Comisiei 2005/615/CE care amendează anexa XI la Directiva Consiliului
2003/85/CE, referitoare la laboratoarele naţionale în anumite state membre, publicată în Jurnalul
Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 213 din 18 august 2005, transpusă în legislaţia
românească prin Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 113/2007
Aceste criterii şi cerinţe pot fi amendate, luând în considerare natura specifică a febrei
aftoase şi progresul realizat în dezvoltarea controlului bolilor şi măsurilor de protecţie a mediului,
în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene.
Procedurile detaliate care vor fi adoptate de către serviciile veterinare, personalul din
teritoriu şi de liderii Centrului Local de Control al Bolii în eventualitatea unui focar de febră
aftoasă, sunt stabilite în Manualul operaţional pentru febra aftoasă care face parte din prezentul
Plan de contingenţă.
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Primul obiectiv al Guvernului în gestionarea focarelor de boală de orice natură îl
constituie restaurarea statutului de indemnitate al României cât mai rapid posibil, scop în care
autorităţile române vor cauta să:
-

limiteze la minimum numărul animalelor care trebuie ucise ca urmare a evoluţiei
bolii şi să asigure că uciderea acestora va avea loc în condiţii corespunzătoare de
bunăstare;

-

protejeze sănătatea publică;

-

afecteze la modul minimal industria alimentară, turismul, agricultura,
comunităţile rurale şi economia, în general;

-

minimalizeze distrugerile asupra mediului;

-

minimalizeze costurile combaterii focarelor de boală.

Planul de contingenţă pentru febra aftoasă va fi revizuit şi îmbunătăţit ori de cate
ori este necesar, cel puţin o dată la fiecare 5 ani. El va fi completat cu proceduri detaliate şi
instrucţiuni inserate în Manualul operaţional.
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INTRODUCERE

1. Date generale despre febra aftoasă
Febra aftoasă este o boală infecto-contagioasă înalt patogenă, afectând animalele
biongulate, în special vitele, oile, porcii şi caprele. Alte animale susceptibile la boala sunt
biongulatele sălbatice, inclusiv elefanţii. Boala este însoţită de apariţia unor vezicule pline cu
lichid, apărute la nivelul mucoasei gingivale sau al membrelor.
Există şapte tipuri de virus care produc semne similare, diferenţiabile numai în laborator.
Boala se poate răspândi prin contact direct sau indirect cu animalele bolnave, acestea excretând
virusul chiar cu câteva zile înainte ca boala să dezvolte semne clinice.
Boala se poate răspândi şi prin mişcări necontrolate de persoane, animale, vehicule sau
alte obiecte contaminate cu virus; de asemenea, este posibilă împrăştierea virusului pe calea
aerului, mai ales când bate vântul. Carnea provenită din carcasele animalelor infectate cu virusul
febrei aftoase poate constitui o sursă remarcabilă de virus.
Virusul este sensibil la căldură, umiditate scăzută şi anumiţi dezinfectanţi, dar poate
rămâne activ pentru o periadă variabilă într-un mediu favorabil, aşa cum sunt carcasele congelate
şi obiectele contaminate.
Depistarea şi raportarea la timp a bolii, cât şi respectarea unor măsuri de biosecuritate
extrem de severe face posibilă limitarea răspândirii virusului către contacţii din jur.

2. Etapele sistemului de alertă

Această secţiune stabileşte mecanismul efectiv în vigoare, pentru a se asigura că răspunsul
la un focar de boală poate fi implementat într-o manieră coordonată şi eficientă. Diagrama
următoare furnizează o vedere generală asupra paşilor ce trebuie urmaţi în investigaţiile în urma
suspiciunii de boală şi a acţiunilor ce trebuie întreprinse, dacă boala este confirmată.
După confirmarea bolii, diferite structuri şi grupuri sunt stabilite în aşa fel încât să sprijine
intervenţia pentru aplicarea măsurilor de control .
Manualul operaţional trebuie să cuprindă procedurile necesare, pentru a avea certitudinea
că organizaţiile şi oamenii cu responsabilităţi sunt notificate la apariţia bolii şi au instrucţiuni
detaliate privind rolul lor în operaţiunile de control al bolii.

Pentru un răspuns eficient, se va adopta un sistem de alertă standard, pe culori, după cum
urmează:
5
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- CULOAREA ALBĂ: când boala nu este prezentă sau suspectată; aceasta este alerta în
circumstanţe normale;
- CULOAREA NEAGRĂ:

când riscul de boală este mai mare decât obişnuit; de

exemplu, boala poate fi suspectată sau confirmată în vecinatatea statelor membre ale Uniunii
Europene, ceea ce necesită un nivel sporit de vigilenţă. Decizia de a ridica gradul de alertă de la
alb, la negru, îi aparţine SSV.
- CULOAREA PORTOCALIE : când, în urma întocmirii anchetei epidemiologice,
există o suspiciune privind prezenţa bolii într-o incintăpe baza semnelor clinice. S-au recoltat
probe şi s-au trimis spre analiză unui laborator.
- CULOAREA ROŞIE: când boala a fost deja confirmată.
ALB-NEGRU

liber de
boală

PORTOCALIU

Raportarea
cazului

ROSU

Boala
confirmată

Fără
investigaţii

Pozitive
Se iau probe şi se trimit
către Laboratorul
Naţional de Referinta*
urgent, cu revederea
iniţială a rezultatelor

nu

da
Poate boala
fi exclusă?

Revederea
rezultatelor

negativ

da

Pozitive

nu
Poate boala
fi exclusă?

Revederea
rezultatelor

Se fac mai
multe teste

nu
da

negativ

Liber de
boală

Poate boala fi
exclusă?

*: Laboratorul Naţional de Referinţă poate identifica o boala notificabilă, caz în care imediat
alerta se va schimba în culoarea portocalie.
6
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CAPITOLUL I
PREVEDERI LEGISLATIVE

Pentru controlul febrei aftoase în România, baza legală o constituie Ordinul nr. 113/ 2007
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile pentru controlul febrei aftoase,
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 402 din 15 iunie 2007 (ce transpune Directiva
Consiliului 2003/85/CE privind măsurile comunitare pentru controlul febrei aftoase). Pe lângă
acesta, cadrul legal de aplicare al măsurilor de control este completat de legislaţia relevantă în
domeniu.
Ordinul nr. 113/ 2007 stabileşte măsurile minime de control ce trebuie adoptate în caz că
situaţia bolii o impune. Este necesar ca măsurile de control al bolii să fie instituite imediat ce boala
este suspectată, aceasta implicând inclusiv controlul mişcării animalelor.
Politica de abordare a febrei aftoase impune ca toate animalele susceptibile de infecţie,
provenite din curţile infectate, cât şi cele identificate drept contacţi periculoşi, să fie sacrificate.
Vaccinarea profilactică (de rutină) împotriva febrei aftoase este interzisă.
În cazul în care se suspectează infectarea cu virusul febrei aftoase, acţiunile care se
întreprind sunt cele prezentate în tabelul de mai jos:

7
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SUMARUL ACŢIUNILOR INIŢIALE ÎN CAZURILE SUSPECTE

Statutul alertei
(întreg teritoriul ţării)
Alb/Negru

Portocaliu

Nivelul suspiciunii (privitor la
un caz anume)

Scenarii posibile

0
Boala nu este suspectată în
urma anchetei epidemiologice
1
(Portocaliu numai pentru FA)
Leziunile şi boala clinică nu
sunt tipice, deşi boala nu poate
fi exclusă în întregime.
2
Leziunile şi semnele clinice
sugerează o boala notificabilă,
dar nu sunt pe deplin
convingătoare.

Orice restricţie în incintele
suspecte se ridică, nu se
instituie nici o altă acţiune.
Animalele suspecte sunt lasate
în viaţă şi observate. Se
recoltează probe pentru
diagnosticul de laborator.

3
Veterinarul fermei împreună cu
cel zonal consideră, din ancheta
epidemiologică, că boala există.

Roşu

4
La fel ca la nivelul 3, boala a
fost deja confirmată în ţară sau
există o evidenţă certă că boala
a pătruns deja în ţară; de
exemplu, boala a fost introdusă
cu animale importate dintr-o
regiune unde au fost confirmate
cazuri de boală.

8

Animalele suspecte care
prezintă leziuni sunt ucise ca o
măsură preventivă
(excluzându-le pe acelea ucise
pentru examinarea postmortem şi recoltarea de probe
de ţesut).
Probele recoltate sunt trimise
pentru diagnostic de laborator)
Toate efectivele susceptibile
din incinta suspectă se ucid ca
masură preventivă; se
recoltează probe şi se trimit
pentru diagnosticul de
laborator.
Toate animalele susceptibile
din exploataţia suspectă vor fi
ucise la suspiciunea de boală
pusă prin semne clinice , fără a
mai aştepta rezultatele de
laborator.
- Probele transmise pentru
diagnosticul
de
laborator
confirmă prezenţa virusului în
exploataţie.
- Boala este prezentă în ţară,
fiind confirmate şi alte cazuri.
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În timpul focarelor de boală, ANSVSA poate solicita asistenţă de la alte ministere, reunite în
cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, sub denumirea de „Centrul Naţional de
Combatere a Bolilor”, aşa cum este prevăzut în Legea nr. 1/2008 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor.

1.1

Prevederi legislative pentru domenii specifice

1.1.1. Notificarea cazurilor suspecte de febră aftoasă

Prevederile referitoare la notificarea internă a febrei aftoase sunt descrise în capitolul 2, art.
3 al Ord. nr.113/2007. Conform acestuia, prezenţa sau suspiciunea febrei aftoase este notificată
obligatoriu şi imediat către autoritatea veterinară competentă de către orice persoană cu experienţă
în domeniul creşterii şi îngrijirii animalelor: medicii veterinari practicieni, medicii veterinari
oficiali, personalul veterinar cu experienţă în domeniu şi orice persoană cu o ocupaţie care implică
animalele din specii susceptibile sau produsele provenite de la acestea.
ANSVSA trebuie să notifice boala şi să furnizeze informaţii Comisiei Europene şi Statelor
Membre cu privire la cazurile ulterioare confirmate la animalele din specii susceptibile dintr-o zonă
infectată sau la produsele provenite de la acestea.

1.1.2.

Măsuri în caz de suspiciune a febrei aftoase

În caz de suspiciune a febrei aftoase, ANSVSA dispune investigarea imediată, pentru a
confirma sau infirma prezenţa febrei aftoase şi pentru a preleva probele necesare investigării în
laborator.
Restricţiile privind punerea sub supraveghere oficială a exploataţiei suspecte, mişcarea de
animale susceptibile, a produselor de provenienţă, cadavrelor de animale, persoanelor sau a
materialelor din exploataţiile afectate sunt prevăzute în secţiunea a 2-a, la art. 4 şi 5 din Ord.
nr.113/2007.
Restricţiile dispuse în aceste cazuri sunt descrise în Manualul operaţional pentru febra
aftoasă şi sunt în conformitate cu Ord. nr.113/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privitoare la măsurile de control împotriva febrei aftoase.
Extinderea măsurilor de control şi asupra altor exploataţii este prevăzută în Cap. 2 art. 6 al
Ord. nr. 113/2007, iar instituirea unei zone temporare de control este prevazută la art. 7 al aceluiaşi
Ordin.
9
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Măsuri în cazul confirmării prezenţei febrei aftoase

Instituirea restricţiilor asupra mişcării animalelor şi instituirea măsurilor de control a bolii
în orice exploataţie infectată sunt prevazute în Cap. 2 la art. 10 din Ord. nr. 113/2007.
Măsurile de control trebuie axate asupra tuturor speciilor de animale susceptibile, toate
animalele pasibile de contact fiind sacrificate la faţa locului sau, în circumstanţe excepţionale, în cel
mai apropiat loc adecvat.
Probele necesare diagnosticului de laborator vor fi prelevate înainte sau în timpul uciderii,
de către medicul veterinar oficial.
Cadavrele provenite de la animale din specii susceptibile sau carcasele provenite în urma
uciderii pentru aplicarea măsurilor de control vor fi prelucrate sub supraveghere oficială, iar
carcasele şi produsele specificate la Cap. 2, art. 4, alin. (3), lit. c al Ordinului nr.113/2007 trebuie
izolate până la confirmarea sau infirmarea bolii.
Măsurile în cazul confirmării febrei aftoase sunt detaliate în Manualul operaţional şi sunt în
conformitate cu prevederile secţiunii a 3-a, art. 10-14 ale Ordinului nr. 113/2007 pentru aprobarea
Normei sanitare veterinare privitoare la măsurile de control împotriva febrei aftoase.
Măsurile aplicabile în cazul unui focar de febră aftoasă aflat în vecinătatea sau în locaţii
specifice ce deţin animale din specii susceptibile, în abatoare, posturi de inspecţie la frontieră şi
mijloace de transport sunt cuprinse în secţiunea a 3-a, la art. 15 şi art. 16 ale Ordinului nr. 113/2007
pentru aprobarea normei sanitare veterinare privitoare la măsurile de control împotriva febrei
aftoase.
Pentru realizarea unui control eficient al febrei aftoase este necesară activarea imediată a
CNCB şi CLCB, în conformitate cu prevederile secţiunii a 13-a, art. 70 al Ordinul nr. 113/2007
pentru aprobarea normei sanitare veterinare privitoare la măsurile de control împotriva febrei
aftoase.

1.1.4.

Măsuri suplimentare în cazul confirmării focarelor de febră aftoasă

În cazul diagnosticării febrei aftoase, animalele din speciile nereceptive din exploataţia
infectată trebuie şi ele ucise şi procesate, asa cum este stabilit în secţiunea 3, art. 14 al Ordinului
nr.113/2007.
Conform aceluiaşi articol, autoritatea competentă va dispune toate pregătirile necesare
pentru vaccinarea de necesitate într-o zonă similară ca mărime zonei de supraveghere; de asemenea,
10
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poate aplica măsurile prevăzute în secţiunea 2, la articolele 7 (stabilirea unei zone temporare de
control în care mişcarea animalelor susceptibile este interzisă pe o perioadă specificată) şi 8
(implementarea unui program preventiv de eradicare, inclusiv uciderea preventivă a animalelor din
specii susceptibile de a fi infectate, si chiar a celor din unităţile de producţie conexe sau învecinate.

1.1.5. Măsuri în exploataţii ce constau din unităţi epidemiologice de producţie diferite
şi exploataţii de contact
Măsurile care se adoptă în cazul confirmării febrei aftoase în cadrul categoriilor de
exploataţii amintite mai sus sunt prevăzute în secţiunea a 5-a, la art. 17 şi art. 18 ale Ordinului
nr.113/2007. Respectivele articole oferă posibilitatea unor derogări de la art. 10. alin. 1, art. 4. alin.
1, art. 4. alin. 2 şi art. 4. alin. 3, referitoare la măsurile de control ce se aplică în cazurile de
suspiciune şi confirmare a febrei aftoase.
1.1.6. Ancheta epidemiologică
Efectuarea anchetei epidemiologice este prevazută în secţiunea a 3-a, la art. 13 din Ord.
nr.113/2007; ea trebuie să folosească chestionarul din Manualul operaţional pentru febra aftoasă şi
să obţină date concrete care să ajute la stabilirea unui diagnostic corect şi rapid.
1.1.7. Stabilirea zonelor de protecţie şi de supraveghere
În caz de confirmare a febrei aftoase într-o locaţie, autoritatea veterinară locală (medicul
veterinar zonal) va stabili zonele de protecţie şi de supraveghere în conformitate cu art. 19 din
secţiunea a 6-a, din Ord. 113/2007.
Medicul veterinar zonal va colabora strâns, atât în stabilirea zonelor de protecţie şi de
supraveghere, cât şi la efectuarea anchetei epidemiologice cu DSVSAJ, cu CNCB şi cu CLCB.
După cum este prevăzut în secţiunea a 13-a, la art. 75 al sus-numitului ordin, CNCB şi CLCB sunt
asistate de un grup de experţi în febra aftoasă.
Măsurile impuse în zona de protecţie sunt prevăzute în secţiunea a 6-a, la art. 20 – 33 ale
aceluiaşi Ordin şi sunt descrise în Manualul operaţional pentru febra aftoasă. Ele fac referire la
recensământul efectivelor de specii susceptibile, la inspecţia veterinară periodică, la transportul şi
mişcarea animalelor (dar şi al produselor şi subproduselor), al cărnii proaspete produse din zonele
de protecţie, la materialul seminal, ovule şi embrioni colectaţi de la animale din specii susceptibile,
la transportul şi distribuirea bălegarului şi îngrăşământului natural, la lâna şi pieile prelucrate şi
neprelucrate provenite de la animalele receptive din zona de protecţie, la nutreţuri şi furaje
provenite din zona de protecţie etc.
11
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Statusul de sănătate al exploataţiilor din zonele de restricţie, privind febra aftoasă va fi
supravegheat de către autoritatea veterinară locală (DSVSAJ) prin examinări clinice,
morfopatologice şi de laborator, în conformitate cu aceleaşi prevederi amintite anterior.
Măsurile impuse în zona de supraveghere sunt prevăzute în secţiunea a 6-a, la art. 35– 41
ale aceluiaşi Ordin şi sunt descrise în Manualul operaţional pentru febra aftoasă.

1.1.8. Regionalizarea teritoriului, controlul mişcării şi identificarea.

Atunci când virusul febrei aftoase pare să se răspândească iar epidemia devine extensivă,
vaccinarea de necesitate poate fi adoptată, dacă teritoriul României va fi regionalizat în una sau mai
multe zone de restricţie şi libere, în conformitate cu prevederile art. 43 din secţiunea a 7-a, a
Ordinului 113/2007. Zonele de restricţie vor suporta măsurile prevăzute la art. 44, iar animalele vor
fi identificate şi mişcarea lor va fi controlată în acord cu prevederile art. 45 şi 46 din secţiunea a 7-a,
a ordinului anterior menţionat.

1.1.9. Restabilirea statusului de indemnitate ca urmare a eradicării febrei aftoase

Se face în conformitate cu prevederile art. 57 – 59 din secţiunea a 9-a, a Ordinului 113/2007
ce aprobă normele sanitare veterinare privind măsurile de control împotriva febrei aftoase ce
constituie transpunerea Directivei Consiliului 2003/85/CE privind măsurile comunitare pentru
controlul febrei aftoase, care abrogă Directiva 85/511/CEE şi deciziile 89/531/CEE şi 91/665/CEE
şi amendează Directiva 92/46/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE)
nr. L 306 din 22 noiembrie 2003, p. 1, aşa cum a fost modificată ultima dată prin Decizia Comisiei
2005/615/CE, care amendează anexa XI la Directiva Consiliului 2003/85/CE, referitoare la
laboratoarele naţionale în anumite state membre, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor
Europene (JOCE) nr. L 213 din 18 august 2005.

1.1.10

Curăţenia şi dezinfecţia

Curăţarea şi dezinfecţia clădirilor folosite pentru a adăposti animalele din speciile receptive,
împrejurimile acestor adăposturi, vehiculele folosite pentru transport, a echipamentului folosit în
exploataţie şi a tuturor lucrurilor care ar putea fi contaminate sunt prevăzute în secţiunea a 3-a, la
art. 11 al Ord. 113/2007. Aceste operaţiuni trebuie efectuate sub supraveghere oficială şi în
conformitate cu instrucţiunile medicului veterinar oficial.

12
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Dezinfecţia se realizează numai cu substanţe dezinfectante care au autorizaţie de folosire în
România drept produse biocide de igienă, active pentru virusul febrei aftoase, în conformitate cu
Directiva Consiliului 98/8/CE; o listă a acestor substanţe se va afla în Manualul operaţional.

1.1.11. Ecarisarea cadavrelor şi a altor subproduse

Strategia şi cadrul legal privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a
deşeurilor de origine animală, indiferent de locul de provenienţă al acestora, este stabilită de
Ordonanţa Nr. 47/2005 ce transpune parţial Reg. Parlamentului European şi Consiliului nr.
1774/2002/CE şi Ordinul 80/2005.

1.1.12. Plăţi compensatorii

Uciderea animalelor infectate şi a animalelor care reprezintă sursă de contact şi plata
compensaţiilor sunt cuprinse în

Hotărârea de Guvern Nr. 1415/2004, privind acordarea

despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi completările ulterioare.
Actul specifică cine sunt beneficiarii plăţilor compensatorii la art. 3, modul în care se
compensează valoarea animalelor sacrificate din cauza febrei aftoase, de unde se alocă fondurile
pentru combaterea bolilor la animale şi descrie baza de calcul a acestei evaluări la art. 4 şi în Anexa
nr. 2).
Anexa 1 a H.G. 1415/2004 prezintă lista bolilor pentru a căror eradicare se acordă plăţi
compensatorii.
Compensarea va fi făcută către proprietar, la preţul pieţii, pentru speciile ucise în caz de
suspiciune a bolii în scop de diagnostic şi pentru combaterea bolii, cât şi pentru produsele de origine
animală şi materialele care au fost confiscate şi distruse.

1.1.13. Vaccinarea

În cazuri speciale, pentru evitarea diseminării bolii, există posibilitatea vaccinării de
necesitate împotriva febrei aftoase. Decizia de vaccinare se va lua în cazul în care prevederile
stipulate la secţiunea a 8-a, de art. 48 şi 49 ale Ordinului 113/2007 sunt îndeplinite şi trebuie
adoptată în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene.
În afară de vaccinarea de necesitate, în zonele regionalizate se mai poate aplica vaccinarea
de protecţie conform art. 50 din secţiunea a 8-a, a Ordinului 113/2007, cu condiţia ca zona de
13
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vaccinare să fie înconjurată de o zonă de supraveghere (definită după cerinţele OIE), de cel puţin
10 km de la perimetrul zonei de vaccinare.
Vaccinarea supresivă împotriva FA se poate aplica în exploataţiile de animale în
conformitate cu prevederile stabilite la art. 51 din Ordinul 113/2007.

1.1.14. Penalităţi

Nerespectarea măsurilor de control aplicate pentru combaterea bolilor infecţioase la animale
se sancţionează conform legii, iar aplicarea sancţiunilor este reglementată de H.G nr. 984/2005,
modificată şi completată cu H.G. nr. 679/2006.

14
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CAPITOLUL II
PREVEDERI FINANCIARE

2.1. Costurile combaterii bolii
a. Costurile

necesare aplicării

măsurilor legale pentru controlul bolilor infecto-

contagioase ale animalelor sunt finanţate din fondurile MAPDR, iar cheltuielile privitoare la
aplicarea măsurilor de profilaxie specifică sunt suportate din bugetul ANSVSA, “Fondul pentru
combaterea epizootiilor”.
Suma necesară efectuării acţiunilor sanitare veterinare anuale este cuprinsă în Programul
acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la
animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului aprobat de către Guvern în fiecare an
calendaristic.
Dacă apar situaţii neprevăzute (izbucnirea unor focare de boală) ce necesită fonduri
suplimentare, sumele se vor aloca din « Fondul de Intervenţie al Guvernului ».
Cheltuielile prevăzute pentru combaterea bolilor se acordă din Fondul pentru combaterea
epizootiilor pentru:
 Plata suplimentară pentru salarii (ore suplimentare, angajări temporare, cheltuieli
de transport şi diurnă);
 Echipament şi alte materiale de protecţie;
 Consumabile;
 Uciderea animalelor şi distrugerea cadavrelor acestora;
 Dezinfectarea sau distrugerea materialelor contaminate;
 Curăţarea şi dezinfecţia adăposturilor, curţilor, vehiculelor şi echipamentelor;
 Măsuri de protecţie a animalelor;
 Compensaţii pentru animalele ucise, produse de origină animală şi alte materiale
confiscate şi distruse;
 Campanii de vaccinare de necesitate.
 Instruirea echipelor de lucru;
 Susţinerea grupului de experţi;
 Pregătiri generale pentru combaterea bolii în focare.

b. Costurile personalului angajat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale şi de către Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din
România (veterinari, personal ajutător din teren, personalul din birouri) vor fi plătite din fonduri
alocate special de către acest Minister pentru combaterea bolilor la animale. Dacă este necesară
15
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angajarea de personal suplimentar pe bază de contract, fondurile pentru plata acestora vor fi
asigurate de către Guvern. Personalul recrutat din afara sistemului guvernamental (personal care nu
este angajat în structurile guvernamentale) va fi plătit din fondurile de urgenţă1.
Retribuirea personalului suplimentar angajat al ANSVSA este asigurată de către ANSVSA.

c. Costurile cu echipamentele, ustensilele şi materialele consumabile pentru intervenţii în
caz de urgenţă se fac din Fondul pentru combaterea epizootiilor. În aceste costuri, trebuie prevăzută
decontarea cheltuielilor auxiliare determinate de repararea sau înlocuirea unor utilaje şi
echipamente utilizate în focar. Dotarea centrelor locale de luptă împotriva febrei aftoase cu
echipamentele, utilajele şi materialele necesare la aceste nivele se va face din fonduri provenind de
la MAPDR şi de la bugetul local.
Departamentele administrative ale ANSVSA şi DSVSAJ vor asigura derularea unor
contracte cadru cu furnizorii de materiale, echipamente şi servicii, pentru aprovizionarea CLCB.

d. Costuri care implică uciderea, transportul carcaselor, transportul şi distrugerea
materialelor contaminate vor fi acoperite din Fondul pentru combaterea epizootiilor.
Costurile privind operaţiunile de curăţenie, sanitaţie, dezinfecţie, deratizare sunt, de
asemenea, acoperite prin fonduri bugetare guvernamentale.

e. Plata compensaţiilor destinate crescătorilor de animale (din specii susceptibile şi din
cele pasibile de a fi contacţi)
Conform articolului 1 alin. 3 din OUG 27/2009 plata despăgubirilor se asigură de la bugetul
de stat, prin bugetul Autorităţii, în condiţii care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

f. Cheltuielile ocazionate de elaborarea programului de intervenţie în situaţii de
necesitate (inclusiv a programelor de vaccinare, identificarea animalelor) şi în general, toate
cheltuielile de pregătire a operaţiunilor sunt finanţate din fondurile bugetare destinate serviciilor
veterinare pentru activităţi curente. La aceste fonduri se mai pot adauga fonduri alocate de Uniunea
Europeană.

Finanţarea acţiunilor care se dispun de către Centrul Naţional de Combatere a Bolilor se asigură
de la bugetul de stat, în condiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului.

1

Aceste fonduri de urgenţă ale Guvernului vor suporta şi cheltuielile făcute cu diurna, călătoria şi cazarea
personalului racolat din afara sistemului.

16
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CAPITOLUL III
LANŢUL DE COMANDĂ

Lanţul de comandă pe timp de pace şi în caz de suspiciune este următorul:

LA NIVEL CENTRAL

Preşedintele ANSVSA
Legătura între structurile centrale şi locale ale lanţului de
comandă se face la nivelul Director General DGSV – Director Executiv

Vicepreşedintele ANSVSA responsabil
pentru sănătatea animală

al DSVSAJ.
LA NIVEL LOCAL
Directorul Executiv al Direcţiei Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
judeţene (DSVSAJ)

Directorul General al Direcţiei
Generale Sanitare Veterinare (DGSV)

Directorul Adjunct al DSVSAJ responsabil
cu sănătatea animalelor

Directorul DSBA

Şeful serviciu UOC

Şeful serviciului sănătatea
animalelor din cadrul DSVSAJ

Medicul oficial zonal
17
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Responsabilitatea deplină pentru combaterea febrei aftoase la nivel naţional revine
Ministrului Administraţiei şi Internelor (MAI) în calitate de şef al Centrului Naţional de
Combatere al Bolilor (CNCB) care se organizează şi funcţionează în cadrul Comitetului Naţional
pentru Situaţii de Urgenţă, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2008, pentru modificarea şi
completarea O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor.
În această calitate, Ministrul Administraţiei şi Internelor este şeful lanţului de comandă.
Atribuţiile lui sunt următoarele:
• Stabileşte obiectivele pentru controlul bolii;
• Asigură dislocarea de fonduri de la nivel guvernamental pentru combaterea bolii;
• Pastrează legătura între Guvern şi conducerea Comitetul Naţional pentru Situaţii de
Urgenţă;
• Cu ajutorul SSV convoacă Centrul Naţional de Combatere al Bolilor, în cadrul
Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

În absenţa sa, CNCB va fi convocat de un viceministru.

Ministrul Administraţiei şi Internelor deleagă Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) care este Şeful Serviciilor Veterinare
(SSV) - responsabilitatea elaborării şi întreţinerii Planului de contingenţă.
În condiţii de criză, SSV-ul, în calitate de şef al Unităţii Operaţionale Centrale, este
următoarea verigă a lanţului de comandă şi are responsabilitatea de a dirija activităţile legate de
combaterea bolii şi de a implementa atribuţiile specifice legate de partea operaţională a Planului de
contingenţă pentru febra aftoasă (atribuţii specifice serviciilor veterinare).
SSV-ul este responsabil cu elaborarea politicilor şi a strategiilor de combatere a bolii. El
deleagă atribuţii directorilor executivi ai DSVSAJ şi monitorizează progresul acestor strategii. SSV
are drept sarcini:
- Să elaboreze, dirijeze şi să implementeze politicile în cadru legislativ;
- Să ofere consultanţă privind combaterea bolilor pentru miniştrii din cadrul CNCB;
- Să stabilească obiectivele principale pentru operaţiunile de control a bolii.
La nivel operaţional, sarcina sa principală este să conducă Unitatea Operaţională Centrală,
organismul coordonator al operaţiunilor de control al bolii, cu responsabilităţi în:
- Pregătirea rapoartelor privind activităţile de combatere a bolii din teritoriu şi înaintarea lor
către CNCB;

18
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- Coordonarea şi supervizarea activităţilor desfăşurate de Centrele de Intervenţie în Teren
(CIT);
- Pregătirea rapoartelor către organismele internaţionale (UE, OIE, FAO etc.);
- Elaborarea şi implementarea politicilor de prevenire a transmiterii bolii către alte state,
prin controlarea exporturilor de animale;

Responsabilitatea efectivă pentru combaterea/controlul febrei aftoase la nivel judeţean, îi
revine Prefectului judeţului respectiv, care este legătura lanţului de comandă a Ministrului
Administraţiei şi Internelor, membru permanent al CNCB.
Următoarea verigă a lanţului de comandă la nivel judeţean (CLCB) este Directorul
Executiv al DSVSAJ .
Atribuţiile CNCB şi CLCB sunt descrise în capitolele 4.2 şi 5.2

Partenerii operaţionali care aparţin Unităţii(lor) Centrale şi Locale de Sprijin şi care nu sunt
subordonate Ministrului Administraţiei şi Internelor, folosesc propriile lor lanţuri de comandă
existente.

19
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GNE
Ministrul Administraţiei şi Internelor
Membri permanenti: Reprezentanţii Comitetului Naţional pentru Situaţii
de Urgenţă
Membri non-permanenţi: atunci când este necesar

PREŞEDINTELE ANSVSA (SSV)

CNCB

PREFECT
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Membrii non-permanenţi: dacă este necesar

CLCB
DIRECTOR EXECUTIV DSVSAJ

CENTRUL PENTRU INTERVENŢII ÎN TEREN (CIT)

Lanţul de comandă (pentru mai multe detalii cu privire la domeniile care nu au fost
menţionate, vezi capitolele următoare)

20
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CAPITOLUL IV
CENTRUL NAŢIONAL DE COMBATERE AL BOLILOR (CNCB)
CNCB reprezintă structura responsabilă care coordonează activităţile legate de combaterea
bolilor infecţioase pe teritoriul României. El este constituit în cadrul Comitetului Naţional pentru
Situaţii de Urgenţă, iar organizarea lui este prevăzută în Legea 1 din 8 ianuarie 2008 pentru
modificarea şi completarea O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţilor sanitare veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor.
CNCB este responsabil de politica şi operaţiunile adoptate în combaterea febrei aftoase la
nivel naţional.
Aflat sub conducerea Ministrului Administraţiei şi Internelor, CNCB are următoarele
atribuţii:
• Dezvoltarea , determinarea şi interpretarea politicii în cadrul legislativ în vigoare;
• Consilierea miniştrilor;
• Stabilirea obiectivelor generale pentru operaţiunea de control a bolii;
• Stabilirea componenţei Unităţii Centrale de Decizie (UCD).
UCD este parte a CNCB şi este un organism de coordonare pentru operaţiunile de
control a bolii.
CNSU2 ca structură interministerială pentru intervenţiile de urgenţă (reprezentate inclusiv de
evoluţia bolilor infecto-contagioase la animale), ce înglobează CNCB are următoarele atribuţii
principale:
• Examinează şi propune spre adoptare Guvernului, Planul naţional de asigurare cu
resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
• Întocmeşte şi supune spre aprobare Guvernului, Regulamentul - cadrul de
organizare, funcţionare şi dotare a comitetelor, centrelor operaţionale şi centrelor operative
pentru situaţii de urgenţă, precum şi fluxul informaţional - decizional;
2

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă s-a constituit şi functionează sub conducerea
nemijlocită a Ministrului Administraţiei şi Internelor şi sub coordonarea primului-ministru. Comitetul Naţional
este un organism interministerial format din persoane cu putere de decizie, experti şi specialişti desemnaţi de
ministerele cu atribuţii complexe în gestionarea situaţiilor de urgenţă. El asigură coordonarea unitară şi
permanentă a activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.
Organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional a fost stabilită prin Hotarârea de Guvern nr.
1489/09.09.2004.
La nivelul judeţelor se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitetele judeţene pentru situaţii de
urgenţă. Din comitetul judeţean fac parte preşedintele consiliului judeţean, şefii serviciilor deconcentrate,
descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes
judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi manageri ai agenţilor
economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.
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• Declară, cu acordul primului - ministru, starea de alertă la nivel naţional şi
coordonează gestionarea situaţiilor de urgenţă;
• Declară încetarea stării de alertă la încheierea situaţiei de urgenţă;
• Hotărăşte, cu acordul primului - ministru, punerea în aplicare a planurilor de
evacuare, la propunerea comitetelor ministeriale, judeţene sau a municipiului Bucureşti;
• Propune Guvernului, prin ministrul administraţiei şi internelor, instituirea de către
Preşedintele României a "stării de urgenţă" în zonele afectate şi urmăreşte îndeplinirea
măsurilor stabilite în acest sens. Acest lucru se va baza pe solicitările primite de la
comitetele judeţene sau a municipiului Bucureşti;
• Pe baza analizelor întocmite de Inspectoratul General propune Guvernului
solicitarea/acordarea de asistenţă umanitară internaţională în cazul situaţiilor de urgenţă cu
impact deosebit de grav;
• Coordonează, pe teritoriul naţional, activitatea forţelor internaţionale solicitate
pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă, îndeosebi în domeniul înlăturării efectelor
distructive ale dezastrelor, în conformitate cu prevederile legii române;
• Propune Guvernului includerea în bugetul de stat anual a fondurilor necesare
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă. Aceasta poate include prevederile legate de
intervenţia în afara frontierelor de stat, acolo unde este cazul;
• Stabileşte repartizarea principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele,
celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea
situaţiilor de urgenţă, care se aprobă prin hotarâre a Guvernului;
• Iniţiază elaborarea de planuri de acţiune pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi
le avizează pe cele elaborate de comitetele ministeriale, judeţene şi a municipiului
Bucureşti;
• Supune spre aprobare Guvernului planurile privind scoaterea de la rezervele de stat
a unor produse şi bunuri materiale necesare sprijinirii autorităţilor administraţiei publice
locale şi populaţiei afectate de dezastre sau alte situaţii de urgenţă;
• Stabileşte modul de cooperare a structurilor Sistemului Naţional cu alte autorităţi şi
organisme ale statului român sau internaţionale abilitate în managementul stărilor
excepţionale;
• Coordonează informarea opiniei publice privind managementul situaţiilor de
urgenţă;
• Îndeplineşte orice alte cerinţe potrivit legislaţiei române, a Uniunii Europene şi a
legislaţiei internaţionale relevante.

22
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CNCB este o structură inter-ministerială tripartită cu o componenţă decizională, una
operaţională şi una de sprijin după cum urmează :
a) Unitatea Centrală de Decizii (UCD), condusă de Ministrul Administraţiei şi Internelor,
alcatuită din membrii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgentă;
b) Unitatea Operaţională Centrală (UOC), constituită la nivelul ANSVSA, sub
conducerea Preşedintelui ANSVSA;
c) Unitatea Centrala de Sprijin (UCS) care are ca responsabilitate principală sprijinirea
Unităţii Operaţionale Centrale şi este alcatuită din experti şi specialiştii instituţiilor şi
organizaţiilor subordonate administraţiei publice locale şi din reprezentanţii patronatelor
interesate în eradicarea epizootiilor, care ajută UOC în luarea măsurilor necesare pentru
combaterea bolilor.

Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile CNCB şi a structurilor din subordinea acestuia, sunt
stabilite prin Ordonanţă de Guvern, la solicitarea Ministrului Administraţiei şi Internelor.

UCD este localizată la nivelul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă la
următoarea adresă:
Banu Dumitrache nr. 46
Sector 2, Bucureşti
Tel. +4021 206 61 50 Sector 3, Bucureşti

UOC + UCS a CNCB au locaţia în cadrul ANSVSA la adresa:
Str. Negustori nr. 1B, sector 2 Bucureşti
Cod postal: 023951

Dacă este necesar, UOC şi UCS pot fi găzduite în clădirea Institutului de Diagnostic şi
Sănătate Animală: Str. Dr. Staicovici nr. 63, birou CNL, sector 5, Bucureşti
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Grupul National
de Experti

Unitatea Centrală de Decizii (UCD)
Preşedinte UCD: Ministrul Administratiei şi Internelor
Vicepreşedinte UCD : Presedintele ANSVSA
Membrii permanenţi:
Directorul General al DGSV
Reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Reprezentantul Ministerului Finanţelor

Biroul de
presă al
ministrului

Membrii non-permanenţi: atunci când este necesar

ŞEFUL SERVICIILOR VETERINARE (SSV)
- Adjunctul SSV este: Directorul DGSV

CNCB

In funcţie de necesităţi

In funcţie de necesităţi

ORGANIZARE,
APROVIZIONARE
şi RESURSE
(UMANE,
MATERIALE)
BUGET

EVALUARE,
PLANIFICARE şi
MONITORIZARE

EPIDEMIOLOGIE

INSPECŢIE şi
CONTROL

COMUNICARE
EXTERNĂ

Unitatea Operaţională Centrală
Unitatea Centrală de
Sprijin

Organigrama CNCB
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4.1. Sarcinile CNCB

CNCB coordonează şi monitorizează (supraveghează) operaţiunile centrelor locale de
combatere a bolilor.
În mod special, CNCB trebuie să:


Definească măsurile de combatere a bolii, dacă consideră că este necesar acest
lucru;



Asigure implementarea promptă şi eficientă a măsurilor de control necesare de către
CLCB;



Disloce personal şi resurse proprii sau din alte instituţii către CLCB;



Organizeze campanii de vaccinare de necesitate, când este cazul;



Comunice cu Comisia Europeană, Statele Membre, Organizaţiile Veterinare
Internaţionale şi Naţionale, Instituţii Agricole şi de Comerţ în legatură cu combaterea
bolii etc.;



Colaboreze cu laboratoarele de diagnostic naţionale şi internaţionale în stabilirea şi
confirmarea diagnosticelor;



Colaboreze cu presa şi alte mijloace media.

4.2. Membrii şi sarcinile subunităţilor CNCB
4.2.1. Unitatea Centrală de Decizie

Preşedintele UCD şi implicit al CNCB este Ministrul Administraţiei şi Internelor;
Vicepreşedintele UCD este Preşedintele ANSVSA (SSV);
Membrii permanenţi : Directorul General al Direcţiei Generale Sanitare Veterinare,
reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi ai Ministerului de
Finanţe;
Reprezentanţi ai celorlalte Ministere (convocaţi doar când este necesar).

UCD trebuie să definească şi să stabilească întreaga strategie de combatere a bolii, să
coordoneaze activităţile de colaborare între autorităţi şi instituţiile publice care au atribuţii în
gestionarea situaţiei de urgenţă.

4.2.2. Unitatea Operaţională Centrală
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Şeful UOC este Preşedintele ANSVSA (SSV). Sarcinile SSV în calitate de conducător al
UOC sunt următoarele:
• Să se asigure că personalul necesar combaterii bolii este disponibil în orice moment la
nivelul CNCB şi CLCB;
• Să instruiască personalul CNCB asupra situaţiilor, politicilor şi procedurilor;
• Să instruiască pe directorii DSVSAJ asupra unor noi evoluţii ale focarelor;
• Să conducă întâlnirile zilnice cu privire la gestionarea focarelor;
• Să menţină legatura cu conducerea DSVSAJ pentru informare asupra ultimelor progrese în
focar;
• Să confirme locaţiile nou infectate şi contacţii periculoşi şi să autorizeze uciderea şi
distrugerea animalelor susceptibile;
• Să evalueze şi să reactualizeze strategiile;
• Să se asigure că toate activităţile din teren sunt în conformitate cu politicile de control a
bolii;
• Să se asigure că sunt în vigoare procedurile de raportare potrivite;
• Să autorizeze instituirea zonelor de control a bolii.

Adjunctul şefului UOC este Directorul Direcţiei Generale Sanitare Veterinare (Directorul
DGSV) din cadrul ANSVSA. Sarcinile lui sunt:
• Stabileste şi pregăteşte întâlnirile, prezentările şi misiunile cu FVO şi ţările terţe în ceea ce
priveşte febra aftoasă;
• Monitorizează evoluţia FA în alte ţări, după cum este necesar;
• Se asigură că notificarea internaţională iniţială este făcută în termen;
• Ţine legătura cu Comisia Europeana, statele membre şi ţările terţ, după notificarea iniţială;
• Participă la întâlnirile Unităţii Centrale de Decizii;
• Participă la întâlnirile zilnice ale CNCB;
• Consiliază asupra strategiilor şi opţiunilor;
• Supervizează şi consiliază activităţile în domeniul de ecarisare, dezinfecţie şi control al
mişcărilor;
• Consiliază conducerea CNCB asupra evenimentelor semnificative, a tendinţelor şi
predicţiilor;
• Reactualizează periodic rapoartele pentru CNCB şi Cabinetul Primului Ministru;
• Participă din partea Guvernului, la conferinţele de presă şi dă interviuri în media când este
necesar;
• Se asigură că resursele necesare bunei funcţionari a CNCB sunt disponibile;
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• Se asigură că bunăstarea personalului implicat în combaterea focarelor este respectată.
Sub managementul SSV (sau -în lipsa acestuia- a directorului general al DGSV) există cinci
grupe de lucru:
a) Organizare, aprovizionare şi resurse (umane şi materiale) – grupa de lucru 1
Şef grup: Directorul Direcţiei Juridică şi Resurse Umane (ANSVSA);
Adjunct: Director Buget Finanţe (ANSVSA).

b) Monitorizare, evaluare şi planificare – grupa de lucru 2

Şef grup: Directorul Direcţiei Sănătate şi Bunăstare Animală (ANSVSA);
Adjunct: Şef Serviciul Sănătate animală(ANSVSA).

c) Epidemiologie- grupa de lucru 3

Şef grup: Directorul Direcţiei de Sănătate şi Bunăstare Animală (ANSVSA);
Adjunct: Şef Serviciu Unitatea Operaţională Centrală şi Unitatea Epidemiologică.

d) Inspecţie şi Control – grupa de lucru 4
Şef grup: Directorul Direcţiei Inspecţii şi Control din cadrul MAI;
Adjunct: Directorul Direcţiei de Inspecţii şi Coordonare PIF din cadrul ANSVSA;
e) Comunicare externă3 - grupa de lucru 5
Şef grup: Şef Serviciu Comunicare şi Tehnologia Informaţiei din cadrul MAI;
Adjunct: Şef Serviciu Comunicare IT şi relaţii cu Mass Media din cadrul ANSVSA.

Sarcinile părţii operaţionale a CNCB:


Centralizarea şi evaluarea informaţiilor primite din teritoriu şi transmiterea lor către
UCD;



Notificarea internă şi internaţională a bolii;



Pregătirea deciziilor strategice pentru UCD;



Difuzarea deciziilor şi reglementărilor strategice cu privire la febra aftoasă, către
CLCB şi urmărirea implementării lor.

3

Toate activităţile vor fi realizate doar în subordinea biroului de presă a MAI
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4.2.3. Unitatea Centrală de Sprijin:

Membri:
 Consultanţi şi reprezentanţi din domenii specifice ale Ministerelor şi organizaţiilor
relevante;
 Personal administrativ suplimentar.

Sarcini:
 Comunicarea efectivă şi eficientă cu celelalte parţi ale CNCB;
 Administrarea resurselor de la nivelul CNCB.
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Pagina 29 din 59

versiunea 5 august 2009
CAPITOLUL V

CENTRUL LOCAL DE COMBATERE AL BOLILOR (CLCB)

Structura specifică cu responsabilităţi în combaterea febrei aftoase la nivel local este Centrul
Local de Combatere al Bolilor. Structura acestuia va fi creată la nivelul Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă.
Structura ierarhică este asemănătoare cu a CNCB.
O structură importantă a părţii operaţionale a CNCB este “Centrul de Intervenţie în Teren”,
care permite unităţilor de la nivel judeţean (local) combaterea efectivă a bolii şi stricta respectare a
măsurilor de biosecuritate.
Unităţile Operaţionale din cadrul celor 42 de CLCB-uri sunt responsabile pentru aplicarea
măsurilor de combatere a bolii la nivelul local din competenţa fiecăruia. O listă cu sediile şi datele
de contact ale celor 42 de CLCB-uri este cuprinsă în Anexa 1.

5.1. Structura CLCB

CLCB are în structura sa Unitatea Locală de Decizii (ULD), o Unitate Locală de Sprijin
(ULS) şi o Unitate Operaţională Locală (UOL)
Intervenţii în teren.
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Unitatea Locală de Decizii (ULD)
Fig 3 Organigrama CLCB
Preşedinte: Prefectul
Vicepreşedinte: Directorul Executiv DSVSAJ

Biroul de
presă al
prefectului
ministrului

Membrii permanenţi:
Reprezentanţii Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Membrii non-permanenţi: atunci când este necesar

DIRECTOR EXECUTIV DSVSAJ
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT DSVSAJ

In funcţie de necesităţi

In funcţie de necesităţi

CLCB

ORGANIZARE,
APROVIZIONARE
şi RESURSE
(UMANE,
MATERIALE)
BUGET

EVALUARE,
PLANIFICARE şi
MONITORIZARE

EPIDEMIOLOGIE

COMUNICARE
EXTERNĂ

Unitatea Operaţională Locală
Unitatea Locală de
Sprijin
In funcţie
de
necesităţi

In funcţie
de
necesităţi

BAZA CENTRULUI DE NTERVENŢII
în TEREN

Organigrama CLCB
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5.2. Sarcinile CLCB



Implementarea strategiei de control în cazul suspiciunii sau evoluţiei focarelor de
febră aftoasă;



Efectuarea investigaţiei clinice imediate, urmată de ancheta epidemiologică în
cazurile raportate ca fiind suspecte de boală, recoltarea şi transportul probelor către
laboratorul de diagnostic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (conform
instrucţiunilor din Manualul operaţional);



Notificarea cazurilor suspecte către CNCB cât mai repede cu putinţă;



Stabilirea

măsurilor de control asupra locaţiilor infectate după confirmarea de

laborator a bolii;


Stabilirea zonelor de protecţie şi supraveghere, a restricţiilor şi eliberarea ordinelor
de restricţie către fermieri (deţinători de animale) şi restul populaţiei;



Închiderea târgurilor, a pieţelor şi altor aglomerări de animale din interiorul zonelor
de protecţie şi de supraveghere şi păstrarea legăturilor cu poliţia, pentru interzicerea
mişcării animalelor din speciile susceptibile, a produselor , precum şi a contacţilor
care pot transmite boala;



În cazul suspiciunii de boală în judeţe limitrofe, stabilirea legăturii cu CNCB şi
autoritatea veterinară a judeţului (DSVSAJ) afectat pentru determinarea demarcaţiei
zonelor de protecţie şi supraveghere comune;



Efectuarea imediată a recensământului speciilor susceptibile din gospodăriile
populaţiei şi din fermele aflate în interiorul zonelor de protecţie şi supraveghere,
precum şi a fermelor de contact, cu ajutorul personalului de la biroul agricol al
primăriilor;



Ordonarea şi implementarea măsurilor de control a bolii în curţile infectate:
– carantina curţilor;
– evaluarea animalelor susceptibile în vederea compensării;
– uciderea animalelor;
– distrugerea cadavrelor rezultate;
– distrugerea furajelor suspecte de contaminare;
– curăţarea şi dezinfecţia incintelor, spaţiilor şi a echipamentelor folosite;
– deratizarea şi dezinsecţia;



Identificarea unităţilor de animale susceptibile cu risc de boală şi înaintarea
propunerilor către CNCB pentru uciderea animalelor din fermele cu efective mari,
potenţial infectate;
31
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Inspectarea efectivelor de animale susceptibile la febra aftoasă din zonele de
protecţie şi de supraveghere cât mai curând posibil după confirmarea bolii;



Înregistrarea datelor colectate cu ocazia anchetelor epidemiologice, a certificatelor
de mişcare emise, a personalului şi echipamentului folosit, trecerea în jurnalul zilnic
al epidemiei a evenimentelor din fermele infectate şi din CLCB.

5.3. Membrii şi sarcinile CLCB
CLCB este condus de Prefectul judeţului care urmăreşte de buna funcţionare a
acestuia, în urma asigurării tuturor resurselor. Prefectul judeţului este veriga de legatură în
Lanţul de comandă la nivel local;
În îndeplinirea sarcinilor, el este asistat de către Directorul DSVSAJ, ale cărui sarcini
sunt următoarele:
• Menţine lista locaţiilor infectate;
• În urma autorizării de către SSV şi grupul de experti a uciderii animalelor din
exploataţiile de contact, transmite autorizaţia de sacrificare către Centrul de
Intervenţie în Teren.
• Monitorizează procedurile de evaluare a animalelor, uciderea, ecarisarea, curăţarea
şi dezinfecţia şi repopularea exploataţiilor;
• Confruntă datele din rapoartele zilnice către CLCB;
• Menţine o listă a numărului de locaţii, tipurile de exploataţii şi efectivele de animale
pe specii, care au fost sacrificate/ucise şi a celor care urmează să fie sacrificate/ucise;
• Menţine o listă a locaţiilor, a tipurilor de ferme pe specii, la care s-a efectuat
ecarisarea, precum şi a celor care urmează să fie ecarisate;
• Menţine o listă a locaţiilor în care au fost efectuate operaţiunile de curăţenie şi
dezinfecţie, în vederea stabilirii datelor la care se vor ridica măsurile de restricţie;
• Eliberează note de serviciu, când este cazul.

5.3.1

Unitatea Locală de Decizii

Unitatea locală de decizie, funcţionează la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului, sub
conducerea Prefectului.
Vicepreşedintele ULD este directorul executiv al DSVSAJ;
Membri permanenţi:
Reprezentanţii Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă
Atribuţiile Unităţii locale de decizie sunt următoarele:
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- analizează periodic situaţia sanitară veterinară de pe teritoriul judeţului şi stabileşte măsuri
pentru îmbunătăţirea acesteia;
- în cazul apariţiei unor boli epizootice pe teritoriul judeţului ia următoarele măsuri:
a) aprobă planul general de măsuri pentru prevenirea şi combaterea epizootiilor, în
conformitate cu prevederile legale sau recomandările primite de la Unitatea centrală de
decizie şi organizează popularizarea lor;
b) urmăreşte asigurarea bazei tehnico-materiale, precum şi a condiţiilor
organizatorice necesare aplicării planului de măsuri;
c) urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor din planul
general, stabilind responsabilităţi pentru fiecare membru al Unităţii, pe sectoare de activitate
şi zone teritoriale;
d) analizează periodic evoluţia epizootiei şi eficienţa acţiunilor întreprinse, luând în
completare măsurile ce se impun.
În exercitarea atribuţiilor, Unitatea locală de decizie emite Hotărâri ale
Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi ordine ale prefectului.

5.3.2

Unitatea Operaţională Locală

Şeful UOL este Directorul Executiv al DSVSAJ;
Adjunctul şefului UOL este Directorul Executiv Adjunct al DSVSAJ.
Sub conducerea acestora se află cinci grupe de lucru:

a) Grupa de lucru 1: Organizare, aprovizionare şi resurse (umane şi materiale)

Şef grup:

Director executiv adjunct Economic DSVSAJ;

Adjunct:

Şef Serviciu contabilitate şi resurse umane DSVSAJ.

Sarcini:


Stabilirea Centrului Local pentru Intervenţii;



Asigurarea personalului intern şi extern (veterinari, evaluatori, echipa de ucidere a
animalelor) şi cazarea acestora;



Emiterea de decizii pentru asigurarea personalului;



Asigurarea necesarului de materiale (echipamente, reactivi, dezinfectanţi, medii de
transport, combustibil etc) prin contractele deja existente şi din alte surse;



Pregătirea depozitelor suplimentare de materiale;



Aprovizionarea cu alimente a personalului de intervenţie;
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Furnizarea de agregate electrice de rezervă;



Organizarea şi efectuarea transporturilor de probe, materiale, personal, serviciu de
curierat, distribuţie materiale etc.;



Asigurarea condiţiilor adecvate pentru curăţarea şi dezinfectarea personalului şi a
materialelor la faţa locului;



Încheierea contractelor de munca şi asigurarea onorariilor pentru plata personalului de
specialitate şi auxiliar;



Pregatirea (stabilirea) sistemelor de raportare şi comunicare (sistem IT, bază de date şi
web-site propriu);



Pregătirea unui punct de colectare pentru materiale, inclusiv echipamente (dotări) în
funcţie de caz;



Realizarea pregătirilor necesare pentru alte costuri şi cheltuieli.

b) Grupa de lucru 2: Monitorizare, evaluare şi planificare

Şef grup:

Şef Serviciu Sănătate Animală DSVSAJ;

Adjunct:

Responsabili programe de combatere DSVSAJ.

Sarcini:


Ţinerea registrului de acţiuni (intervenţii);



Centralizarea datelor legate de profilul de activitate, numărul şi structura efectivelor de
animale din zonele de control (protecţie şi supraveghere);



Evaluarea investigaţiilor epidemiologice şi transmiterea rezultatelor către CLCB;



Procesarea datelor în scopul raportării către ANSVSA şi alte organizaţii şi transmiterea
datelor la CLCB;



Asigurarea sistemelor de raportare şi comunicare;



Stabilirea priorităţilor de intervenţie;



Stabilirea necesităţilor: materiale, personal, personal de specialitate, personal
administrativ;



Stabilirea necesarului suplimentar de materiale şi personal (de specialitate şi
administrativ);



Informarea tuturor instituţiilor interne şi externe implicate;



Utilizarea ordonanţelor, deciziilor, dispoziţiilor, comunicatelor, înştiinţărilor, şi a altor
forme de informare;
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Stabilirea zonelor de control (protecţie şi supraveghere), inclusiv a restricţiilor;



Întocmirea documentaţiei privind stabilirea zonelor de protecţie şi supraveghere;



Stabilirea programului de combatere a epizootiei;



Stabilirea punctelor de dezinfecţie la intrarea şi ieşirea din localitate;



Difuzarea deciziilor şi reglementărilor cu privire la epizootii;



Stabilirea zonelor pentru aplicarea vaccinării de necesitate dacă este cazul;



Aplicarea planurilor de efectuare a vaccinării de necesitate în zonele stabilite şi aprobate;



Evaluarea condiţiilor pentru ridicarea măsurilor de control.

c) Grupa de lucru 3: Epidemiologie

Şef grup:

Şef biroul Bunăstare şi Unitatea Epidemiologică DSVSAJ;

Adjunct:

Şeful biroului Sănătate Animală din LSVJ.

Sarcini:
 Efectuarea investigaţiilor epidemiologice în exploataţia afectată şi cele de contact;
 Evaluarea investigaţiilor epidemiologice.
d) Grupa de lucru 4: Comunicare externă 4

Şef grup:

Purtător de cuvant DSVSAJ.

Sarcini:


Întocmirea comunicatelor de presă şi informarea presei în legatură cu evoluţia
evenimentelor legate de combaterea bolii;



Înfiinţarea şi administrarea liniei telefonice de urgenţă;



Contribuţia cu informaţii pentru pagina de internet a ANSVSA.

e) Grupa de lucru 5: Centrul de Intervenţie în Teren

Responsabil de centru:

Medic Veterinar oficial DSVSAJ– Serviciul Sănătate Animală

Centrul pentru Intervenţii în Teren are următorul personal la nivelul DSVSAJ:
1 secretară;

4

în subordinea biroului de presă a subprefectului.
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1 magazioner;
1 – 2 curieri.

Echipe:
Echipa de evaluare pentru pierderi, pagube şi animale care urmează să fie sacrificate pe
durata aplicării măsurilor de control:
-

1 – 2 evaluatori (Biroul Agricol al primariei locale).

Echipele de ucidere au următoarea componenţă:
-

2 veterinari;

-

asistent pentru ţinerea evidentelor;

-

1 – 4 persoane pregătite pentru uciderea animalelor;

-

1 – 2 personal ajutător pentru dirijarea şi contenţia animalelor;

-

1 - 2 persoane pentru degajarea adăpostului şi încărcarea animalelor.

Echipa de dezinfecţie şi deratizare:
-

1 – 3 persoane specializate;

Echipa de implementare a măsurilor de control (carantina):
-

medicii veterinari din cadrul serviciului de sănătate a animalelor din DSVSA J.

Echipa pentru construcţia dezinfectoarelor rutiere:
-

8 persoane (de exemplu: pompieri).

Echipa de examinare clinică a efectivelor din zonele de control:
-

1 - 2 persoane, dintre care cel puţin unul să fie medic veterinar.

Sarcinile Centrului de Intervenţie:
Centrul are ca principale responsabilităţi:


Notificarea internă a suspiciunii şi confirmării bolii către CLCB;



Gestionarea intervenţiilor;



Oferirea de instrucţiuni privind semnalarea prezenţei epizootiei: montare (instalare)
panouri de avertizare, etc;



Închiderea exploataţiei cu blocarea căilor de acces cu benzi, cordoane, grilaje, îndiguiri,
ş.a.m.d.;

36

Pagina 37 din 59


versiunea 5 august 2009

Controlul mişcărilor şi supravegherea animalelor din curţile/ exploataţiile din zonele de
protecţie şi supraveghere;



Transmiterea dispoziţiilor (hotărârilor) cu privire la măsurile de control către deţinătorii
de animale şi alte persoane;



Organizarea, punerea în funcţiune, demontarea filtrelor de dezinfecţie în gospodăria
afectată de epizootie;



Îndeplinirea (efectuarea) şi supravegherea măsurilor de carantină;



Stabilirea şi punerea în funcţiune a punctelor de colectare după caz;



Efectuarea evaluării (estimării) efectivelor înainte de intervenţie în vederea asigurării
despăgubirilor;



Organizarea echipei de ucidere a animalelor;



Stabileşte şi supraveghează personalul necesar pentru uciderea animalelor, vaccinare,
încărcarea şi transportul cadavrelor de animale;



Prelevarea de probe din locaţia afectată de epizootie;



Eliminarea carcaselor de animale ucise sau moarte şi a cărnii rezultate din sacrificari de
urgenţă;



Supravegherea efectuării curăţeniei şi dezinfecţiei mijlocului de transport, al carcaselor
destinate distrugerii la o unitate de ecarisare;



Dispunerea/supravegherea şi controlul acţiunilor de curăţare şi dezinfecţie în exploataţia
afectată de epizootie;



Supravegherea transporturilor de animale în vederea uciderii acestora în afara zonei de
control în baza derogării, pe o rută stabilită;



Organizarea investigaţiilor (examinărilor) / prelevării de probe în zonele stabilite
inclusiv a investigaţiilor necesare ridicarii restricţiilor;



Controlul implementării vaccinării de necesitate dacă este cazul;



Eliminarea apelor reziduale din filtrele de dezinfecţie;



Eliminarea materialelor şi ustensilelor contaminate după curăţare şi dezinfectare;



Respectarea derogărilor emise de autoritatea veterinară competentă;



Întocmirea dosarului pentru aprobarea despăgubirilor conform legislaţie în vigoare.

Unitatea locală de decizie şi unitatea operaţională locală se întrunesc în şedinţă ordinară
semestrial şi în şedinţă extraordinară, în cazul notificării scrise de suspiciune de boală, transmisă de
către directorul executiv al DSVSA judeţene Prefectului, în calitatea acestuia de conducător al
Unităţii locale de decizie sau în alte situaţii.
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În exercitarea atribuţiilor Unitatea operaţională locală emite decizii şi instrucţiuni.

5.3.3

Unitatea Locală de Sprijin

ULS are în componenţă persoane aflate la conducerea comunităţilor afectate şi reprezentanţi
ai celorlalte structuri implicate în controlul bolii (Direcţia Judeţeană pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală, Autoritatea Judeţeană de Sănătate Publică) la nivel local.
Sarcini:


Asigurarea materialelor, mijloacelor şi logisticii necesare CLCB pentru a-si îndeplini
sarcinile.

În exercitarea atribuţiilor Unitatea locală de sprijin emite dispoziţii ale primarului.
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CAPITOLUL VI:
COOPERAREA ÎNTRE CNCB, CLCB şi ALTE AUTORITĂŢI

Gestionarea, controlul şi eradicarea unui focar de FA solicită, inevitabil un răspuns
coordonat al altor organisme şi agenţii ale statului. În funcţie de mărimea şi extinderea focarului,
următoarele agenţii şi grupuri vor fi implicate în asistarea ANSVSA în răspunsul la focar.

Partenerii operaţionali

Există organizaţii guvernamentale care joacă un rol cheie în asistarea CNCB în combaterea
aspectelor critice ale operaţiunilor de control a focarelor de boală.

6.1. Ministerul Mediului (MM) şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
(ANPM)

MM este structura administrativă publică pentru protecţia şi îmbunătăţirea mediului în
România. La nivel judeţean, politica MM este implementată prin ANPM şi prin cele 42 de filiale
judeţene. Acestea sunt parte constitutivă a Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă.
În timpul focarelor de boală, agenţiile vor conlucra cu autorităţile locale veterinare,
acordând sprijin pentru minimalizarea impactului pe care îl are eradicarea unui focar asupra
mediului.

ANPM are următoarele sarcini:
• Acordarea de consultanţă CNCB şi CLCB, în special în ceea ce priveşte opţiunile de distrugere a
cadavrelor.
• Stabilirea locaţiilor unde pot fi desfăşurate acţiuni de denaturare a dejecţiilor şi gunoiului şi/sau
orice alte materiale contaminate;
• Acolo unde este cazul, execută analiza de risc privind impactul activităţilor de recuperare a
terenurilor folosite pentru îngroparea cadavrelor şi deversarea apelor reziduale rezultate în urma
combaterii focarului;
• Consiliază în probleme privind prevenirea poluării în urma operaţiunilor de curăţare şi dezinfecţie;
• Monitorizează impactul focarelor asupra mediului.

În timpul focarelor, Agenţia va furniza, acolo unde este cazul, ofiţeri de legătura la nivelele
de legătură strategic (ANSVSA), tactic (CNCB) şi operaţional (CLCB).
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Rolul ANPM nu include implicarea în calitatea aerului sau impactul asupra sănătăţii
populaţiei; asemenea chestiuni sunt pe agenda autorităţilor locale pentru sănătate.

6.2. Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI)
Ministerul Administraţiei şi Internelor conduce Comitetul Naţional pentru Situaţii de
Urgenţă în cadrul căruia se organizează CNCB. Sarcinile CNSU au fost descrise la capitolul 4.1.

În ceea ce priveşte rolul forţelor de poliţie în relaţie cu combaterea focarelor de boală, este
foarte important aportul acestora la menţinerea ordinii publice şi de protecţie a publicului.
Implicarea lor va fi dependentă de severitatea şi de natura cerinţelor.

În timpul unui focar, forţele de poliţie vor:

• Conlucra strâns cu autorităţile locale pentru a controla mişcările de animale şi pentru respectarea
restricţiilor în zonele de control a bolii, stabilite de CLCB;
• Furnizează consultanţă autorităţilor veterinare prin dislocarea unui specialist în gestionarea şi
coordonarea incidentelor majore;
• În colaborare cu autorităţile locale, veghează la respectarea restricţiilor asupra mişcărilor de
animale în zonele de protecţie şi de supraveghere;
• Furnizează coordonare generală şi sprijin în urgenţe, în mod special la obţinerea permisului de
acces în ferme/curţi;
• Gestionează orice perturbări care apar la locurile de ecarisare;
• Dacă este necesar, ajută la oprirea şi verificarea transporturilor de animale;
• Sunt membri activi ai CLCB.

6.3. Asociaţiile Locale Guvernamentale (ALG)

Sunt reprezentate de pompieri, jandarmerie, Garda de Mediu.
În timpul unui focar, ALG vor:
• Confirma către ANSVSA punctele de contact;
• Alerta pe directorii executivi ai autorităţilor veterinare locale despre evenimente neprevăzute;
• Vor fi reprezentate în CNCB.

40

Pagina 41 din 59

versiunea 5 august 2009

6.4. Primăriile locale

Primăriile locale sunt parteneri operaţionali în răspunsul la focarele de boală, ca unităţi
locale de sprijin. Ele joacă un rol cheie în întărirea şi implementarea strategiilor de control a bolii şi
sunt implicate în accesul rapid la resursele locale. Ele joacă de asemenea un rol semnificativ în
furnizarea de sprijin pentru educarea populaţiei la nivel local. În timpul unui focar, primăriile
locale vor asista Centrul de Intervenţie în Teren cu personal, vehicule, logistică şi locaţii, dacă este
necesar. Nivelul asistenţei va depinde de circumstanţele locale şi de presiunile care pot apărea.
Sarcina primăriilor locale este să instaleze semnele şi panourile de avertizare pe căile de
acces din zonele de protecţie şi de supraveghere şi în jurul fermelor/curţilor unde boala a fost
confirmată. Aceste semne se vor instala şi pe drumurile ce delimitează graniţele zonelor de protecţie
şi de supraveghere.

Date cu privire la populaţia de animale în fiecare judeţ pot fi găsite la adresa:
http://www.ansvsa.ro/?pag=8 pentru fiecare judeţ în parte.
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CAPITOLUL VII
GRUPUL NAŢIONAL DE EXPERŢI (GNE)

România are obligaţia de a constitui un GNE pentru FA. GNE reprezintă un organism cu rol
consultativ, alcătuit din specialişti cu experienţă în domeniu. El joacă un rol cheie atât în timp de
pace, cât şi în suspiciunea sau confirmarea unui focar de boală. Cerinţele, scopul şi alcătuirea GNE
sunt prevăzute în art. 17 al Directive Consiliului 2003/85/CE (anexa 1).
GNE s-a constituit în

conformitate cu prevederile

Ordinului

Preşedintelui Autorităţii

Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 146 /2005 (ce trebuie modificat şi
republicat);

7.1. Componenţa Grupului Naţional de Experţi *
- Directorul General al Direcţiei Generale Sanitare Veterinare;
- Directorul Direcţiei de Sănătate şi Bunăstare Animală
- Şeful Serviciului Unitatea Operaţională Centrală şi Unitatea Epidemiologică din
cadrul ANSVSA
- Epidemiologi:
Prof. Univ. Dr. Moga Radu Mânzat, epidemiolog, profesor boli infecţioase FMV Timişoara
0256435480, 0766719381
Prof. Univ. Dr Răpuntean Gh., epidemiolog , profesor boli infecţioase FMV Cluj, 0264438921,
0740064140.
Prof. Univ. Dr. Săvuţă Gh., epidemiolog , profesor boli infecţioase FMV Iaşi 0744228143,
- Virusologi:
Preşedinte: Dr. Olaru Eugen: IDSA, specialist virusologie Tel. 021 410 0945, 0724 025 942
Dr. Daneş Mihai, specialist virusologie,SNIP, Tel. 0744 371 841
- Specialişti din IDSA:
Dr. Bărboi Gheorghe, IDSA, specialist virusologie, Tel. 021 410 13 90, 0747 221 399
Dr. Diaconu Claudiu: IDSA, specialist virusologie, Tel. 021 410 0945
- Meteorolog
- Experţi invitaţi pe probleme rurale şi de mediu
* ) În funcţie de necesităţi, Grupul Naţional de Experţi se completează cu experţi din alte
domenii, în vederea soluţionării problemelor apărute.
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7.2. Relaţiile cu alte organisme

Într-un focar, GNE va fi în strânsă legătura cu CNCB. Ei trebuie să ofere expertiza necesară
ANSVSA în măsură să ajute la închiderea rapidă a focarelor de FA.

În cazul apariţiei unui focar de FA, membrii grupului de experţi trebuie, cel puţin, să:
-

Evalueze semnele clinice de boală şi situaţia epidemiologică;

-

Să dea sfaturi referitor la colectarea probelor în vederea analizei de laborator şi să
analizeze oportunitatea măsurilor de control ce urmează a fi aplicate;

7.3. Atribuţiile grupului naţional de experţi

1.

Să fie capabil, permanent, să asigure expertiza în domeniile solicitate şi să sprijine

autoritatea veterinară centrală în activităţile de pregătire pentru abordarea situaţiilor de urgenţă;
2.

Să-l consilieze pe Şeful Serviciilor Veterinare (SSV) şi să acorde sprijin în

eradicarea febrei aftoase în ceea ce priveşte:
- derularea modelelor de colectare şi analiză a informaţiilor epidemiologice;
- dezvoltarea instrumentelor şi modelelor folosind reguli ce ţin cont de ultimele date
ştiinţifice pentru a sprijini procesul de luare a deciziilor;
- dezvoltarea şi implementarea sistemelor de gestionare a datelor pentru a
administra

informaţiile epidemiologice, datele geografice

şi meteorologice,

analiza de risc;
- acordarea de suport teoretic pentru instruirile de personal cu privire la semnele
clinice, epidemiologice, ancheta epidemiologică şi controlul bolilor epizootice,
exerciţii de alertă de timp real, campanii de conştientizare asupra bolii pentru
autorităţi, fermieri şi veterinari;
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CAPITOLUL VIII
RESURSE

8.1. RESURSE DE PERSONAL
În evoluţia focarelor de febră aftoasă este necesară deplasarea rapidă a unui număr mare de
personal şi de echipament spre CLCB. Această responsabilitate revine celulei Organizare,
aprovizionare şi resurse (umane, materiale) a UOC din cadrul CNCB. Detaliile procedurii sunt
cuprinse în Manualul operaţional pentru FA, capitolul Personal şi Logistică. La fel şi date privind
evaluarea animalelor, sacrificarea sau uciderea şi ecarisarea teritoriului.
CNCB trebuie să menţină o listă a personalului veterinar care poate fi contactat la momentul
stabilirii unui CLCB. Personalul experimentat în creşterea speciilor susceptibile la boală şi
persoanele cu experienţă în combaterea febrei aftoase de la nivel judeţean trebuie să existe la
nivelul DSVSAJ.
Detalii despre personalul din toate DSVSAJ, precum şi detalii relevante despre instruirea şi
experienţa în domeniu a acestuia trebuie deţinute la nivelul CNCB (UOC) şi al CLCB.
Numărul de persoane care operează în fiecare CLCB atunci când febra aftoasă este
confirmată va fi dictat de numărul de focare şi de mărimea zonelor de protecţie şi de supraveghere.

Personalul CLCB va include:



Personal administrativ de la nivel local instruit în managementul de urgenţă în cazul
apariţiei bolilor din fosta Listă A a OIE;



Veterinari instruiţi în diagnosticul febrei aftoase, ucidere, măsuri de biosecuritate şi
alte proceduri ce se aplică în zonele de control, operaţiunile de control a mişcării
animalelor în teritoriu şi alte restricţii.



Personal tehnic auxiliar la nivelul CLCB, instruit în diverse operaţiuni (de exemplu:
evaluare, proceduri care se execută în curţile infectate, şi operaţiuni privitoare la
controlul mişcărilor).

În cazul în care personalul de la nivelul DSVSAJ nu este suficient, va fi angajat personal
suplimentar care să efectueze supravegherea, în funcţie de numărul exploataţiilor şi de amploarea
evenimentului.
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8.2. RESURSE DE ECHIPAMENT ŞI ALTE FACILITĂŢI MATERIALE

La nivel local, centrele de control a bolilor trebuie să aibă acces imediat şi să poată procura
rapid echipamentele de protecţie şi facilităţile materiale care să asigure implementarea întregului
set de măsuri pentru controlul bolii. O parte din aceste echipamente şi materiale va fi stocată
pentru cazuri de necesitate la nivelul DSVSAJ, iar restul trebuie să poată fi achiziţionat rapid, în
condiţiile prevăzute de legislaţia privind achiziţiile din surse publice sau private în vigoare.
Echipamentul consumabil trebuie să existe la DSVSAJ – Serviciul Sănătate Animală, chiar
şi în timp de „pace” epidemiologică, în eventualitatea unei intervenţii de urgenţă.
Stocul trebuie să cuprindă:

a. Mijloace consumabile
a.

echipament de protecţie: măşti, mănuşi, ochelari de protecţie, salopete etc.;

b.

dezinfectante eficiente faţă de virusul febrei aftoase, detergenţi şi săpun;

c.

pompe de curăţare şi dezinfecţie, lopeţi, razuri etc.;

d.

mijloace de ucidere;

e.

echipament pentru prelevarea de probe;

f.

afişe şi pancarde de avertizare ori de interzicere şi benzi pentru delimitarea teritoriului;

g.

hărţi detaliate;

h.

echipament de vaccinare;

i. alte consumabile.
Echipamentele şi materialele stocate vor fi întreţinute corespunzător şi verificate periodic
pentru aprecierea gradului de deteriorare în vederea înlocuirii.

b. Mijloace fixe (echipamentele şi materialele care trebuie achiziţionate în condiţiile legii
337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern 34/2006).

a. diferite vehicule;
b. escavatoare;
c. pompe adecvate pentru spălare sub presiune şi dezinfecţie;
d. cisterne;
e. generatoare electrice;
f. arzătoare pentru sterilizare;
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c. Echipamentele grele (cum ar fi utilaje pentru uciderea sau îngroparea animalelor, etc)
trebuie asigurate şi pregătite în timp de “pace” epidemiologică prin contactarea deţinătorilor de
asemenea echipamente pentru a se asigura procurarea acestora în caz de necesitate.

Detalii despre resursele de echipament şi alte facilităţi se găsesc în Manualul Operaţional.

8.3 CAPACITĂŢI DE LABORATOR

Laboratoare de diagnostic pentru febra aftoasă.

Examenele de laborator pentru depistarea febrei aftoase sunt efectuate de către Institutul de
Diagnostic şi Sănătate Animală, în care funcţioneaza Laboratorul Naţional de Referinţă pentru
Diagnosticul Bolilor Veziculoase.
Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Diagnosticul Bolilor Veziculoase, funcţionează în
conformitate cu condiţiile recunoscute de strictă securitate şi lucrează numai cu anticorpi folosind
reagenţi inactivaţi. El nu lucrează cu virus.
Sarcinile şi responsabilităţile Laboratorului Naţional de Referinţă pentru Diagnosticul Bolilor
Veziculoase, sunt următoarele:

-



Stabilirea şi confirmarea diagnosticului în febra aftoasă;



Furnizarea informaţiilor şi efectuarea testărilor ulterioare, în special prin:

colectarea datelor şi a informaţiilor despre metodele uzuale de diagnostic şi diagnostic
diferenţial utilizate şi transmiterea acestor informaţii la autoritatea veterinară centrală a
României; diagnosticul va fi întreprins în conformitate cu cerinţele Anexei 13 a Directivei
2003/85/CE;

-

elaborarea şi implementarea planurilor necesare pentru instruirea ulterioară a experţilor în
diagnostic de laborator în vederea armonizării tehnicilor de diagnostic;

DSVSAJ se vor asigura ca vor avea la dispozitie cele mai bune mijloace pentru transportul în
siguranta al probelor de sange, în timpul evoluţiei focarelor de febră aftoasă, aşa cum este prevăzut
în Manualul operaţional.

Între CNCB, GNE şi Laboratorul National de Referinţă pentru Diagnosticul Bolilor
Veziculoase, trebuie să existe un sistem de comunicare directă.
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Laboratorul Naţional de Referinţă: Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală –
Laboratorul Naţional pentru Diagnosticul Bolilor Veziculoase, strada Dr. Staicovici nr. 63, sector
5, Bucureşti, tel: +4021 410 12 99 / 0374.322.000, Fax: +4021 411 74 43
Laboratorul Naţional de Referinţă are facilităţi pentru examinarea post-mortem, capacitatea
necesară pentru examene serologice, histologice, etc., şi este abilitat pentru diagnosticul rapid al
febrei aftoase.

Laboratorul Comunitar de Referinţă: The Institute for Animal Health, Pirbright
Laboratory, of the Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), în Marea
Britanie.

8.4 Personal şi logistică

În acest scop, trebuie asigurată, prin contract anticipat, prezenţa a peste 100 de medici
veterinari şi personal din următoarele domenii: combaterea bolilor, management, GIS,
epidemiologie, dezinfecţie, controlul mişcărilor de animale etc.

În această situaţie, 1 – 2 specialişti în GIS şi 2 epidemiologi de la IDSA vor fi transferaţi să
lucreze în cadrul CNCB, în cadrul Unităţii Operaţionale Centrale din ANSVSA.

Personal cu funcţie de conducere sau de execuţie din DSVSA judeţene va fi detaşat
temporar pentru a lucra în cadrul Unităţii Operaţionale Centrale, la nivelul compartimentelor de
Evaluare, Planificare şi Monitorizare, Epidemiologie şi Inspecţie şi Control.
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CAPITOLUL IX
VACCINAREA DE NECESITATE

9.1. Introducere
Există mai mulţi factori, acoperiţi în acest plan de care trebuie luat seama înainte de a se
ajunge la decizia dacă să se adopte sau nu o strategie de vaccinare de necesitate pentru controlul FA
şi implementarea deciziei dacă animalele ar trebui ucise sau nu după aceasta. Abordarea de preferat
în cazul FA ar trebui să fie bazată pe principiul „vaccinare pentru a trăi”, dacă acest lucru este
posibil.
Imediat ce tulpina virală a virusului febrei aftoase a fost identificată, ANSVSA va face
demersurile pentru importarea vaccinului cu antigenul specific tulpinii izolate. În acest scop, se va
contacta Comisia Europeană.

9.2. Operaţiunile de vaccinare

Programul de vaccinare va fi implementat de către ANSVSA împreună cu DSVSA J.
Asftel, fiecare DSVSAJ va instrui 10 echipe (30 persoane) operaţionale, pregătite pentru
vaccinare în ziua 5 de la fiecare izbucnire a unui focar. În plus vor asigura medici veterinari care să
ajute aceste echipe atât la detectarea bolii înainte de vaccinare cât şi la coordonarea pe teren a
echipelor de lucru.

9.3. Echipele de vaccinare

După confirmarea febrei aftoase DSVSAJ responsabilă pentru vaccinarea de necesitate, va
anunţa Direcţia de Sănătate şi Bunăstare a Animalelor din cadrul ANSVSA, cu privire la intenţia de
a începe pregătirile pentru vaccinarea de necesitate.
DSVSAJ îşi va anunţa veterinarii desemnaţi şi instruiţi, şefii şi membrii echipelor de
vaccinare asupra situaţiei, îi va pune la curent cu aceasta şi va asigura reinstruirea acestora asupra
măsurilor de biosecuritate şi a vaccinăriii în fermă. Un specialist în domeniul vaccinării, a
identificării şi înregistrării datelor va fi pus de asemenea la dispoziţie.
Întreg personalul instruit va trebui să se familiarizeze cu toate cerinţele privind sănătatea şi
siguranţa (Protecţia Muncii) şi li se va pune la dispoziţie protocoalele de biosecuritate.
Toate persoanele recrutate pentru echipele de vaccinare se vor întâlni şi vor confirma în scris
că îndeplinesc criteriile specificate, inclusiv faptul că nu au fost în contact cu un efectiv de animale
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susceptibil cu 3 zile înainte de începerea programului, pe durata desfăşurării acestuia şi pentru 3 zile
după încheierea lui.

9.4. Acţiuni suplimentare
Odată confirmată boala, se pun în aplicare principalele elemente ale acestui plan.
DSVSAJ trebuie să aprovizioneze, depoziteze şi să distribuie echipamentul necesar pentru
îndeplinirea programului de vaccinare şi să înlocuiască obiectele care au expirat sau sunt
deteriorate.

DSVSAJ va desemna directorii unităţilor de depozitare – care să menţină aceste depozite de
vaccin şi care vor avea suficient echipament pentru a aproviziona 10 echipe de vaccinare şi medicii
veterinari implicaţi în program, pentru cel puţin primele 5 zile ale programului de vaccinare – şi vor
avea contracte pregătite pentru înlocuirea acestor stocuri în decurs de 48 ore.

ANSVSA va fi responsabilă pentru contractarea substanţelor dezinfectante, a crotaliilor
auriculare şi aplicatoarelor, a facilităţilor mobile de manipulare, a vehiculelor necesare pentru
remorcarea facilităţilor dotate cu containere pentru dezinfectant şi spălătoare sub presiune, astfel de
contracte find încheiate special în acest scop.

Cantitatea de vaccin estimată contra febrei aftoase necesara în cazul reinstaurării
vaccinării de necesitate

Detalii privind acest lucru nu pot fi oferite, însă cantitatea poate fi variabilă în funcţie de
zona în care apare febra aftoasă; oricum ar trebui asigurate ce puţin 1 mil. doze pentru a se efectua
vaccinarea unui “inel” în jurul focarului, pentru stoparea răspândirii bolii.
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CAPITOLUL X
PROGRAME DE INSTRUIRE A PERSONALULUI

Conform prevederilor Anexei 16 a Ordinul Nr. 113/ 2007 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind măsurile pentru controlul febrei aftoase, publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 402 din 15 iunie 2007, ce transpune Directiva Consiliului 2003/85/CE privind
măsurile comunitare pentru controlul febrei aftoase, personalul trebuie să fie implicat cu regularitate
în:
 instruire privind semnele clinice, ancheta epidemiologică şi combaterea bolilor
epizootice;
 exerciţii de alertă în timp real, conduse după cum urmează:
1.

de două ori în cursul unei perioade de 5 ani, din care primul nu trebuie să
înceapă mai târziu de 3 ani după aprobarea planului; sau

2.

în cursul unei perioade de 5 ani după ce a fost efectiv combătut şi eradicat un
focar al unei boli epizootice majore; sau

3.

unul dintre cele două exerciţii menţionate la pct. 1 este înlocuit printr-un
exerciţiu în timp real solicitat în cadrul planurilor de contingenţă pentru alte
boli epidemice majore ce afectează animalele terestre;

Personalul veterinar implicat în combaterea bolii a fost nominalizat pentru instruire atât în
ţară, cât şi în Comunitatea Europeană;
Personalul veterinar din Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Diagnosticul Bolilor
Veziculoase participă, de asemenea, la cursuri de pregătire în ţară şi în străinătate;
Programe de instruire continuă a personalului sanitar veterinar sunt derulate în permanenţă
sub forma de seminarii, grupuri de lucru, schimburi de experienţă, simulari în teren etc.
Organizatoarea acestor programe este ANSVSA prin specialiştii din diverse direcţii.
De asemenea, aceste programe se desfăşoară pentru practicienii veterinari pe teren, pentru
informarea acestora asupra ultimei evoluţii a bolilor.
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CAPITOLUL XI

PROGRAME DE INFORMARE ŞI DE CONŞTIENTIZARE A POPULAŢIEI
CNCB trebuie să informeze şi conştientizeze publicul prin:
- Afişarea în locuri publice de material informativ referitor la febra aftoasă;
- Tipărirea de broşuri informative;
- Anunţuri media şi internet;
- Şedinţe informative publice.
- Publicitate intensivă la acutizarea bolii.
ANSVSA va emite lunar un raport privind situaţia febrei aftoase în lume, care va fi
distribuit:
a) Fiecărei DSVSAJ şi a Municipiului Bucureşti;
b) Asociaţiilor de crescători de animale susceptibile la boli veziculoase;

Atunci când există un risc ridicat privind evoluţia febrei aftoase în Uniunea Europeană sau
ţări terţe în jurul României, ANSVSA va iniţia o campanie de informare a populaţiei asupra
acestui aspect precum şi riscului pentru România, prin intermediul mass-media – TV şi articole în
presa scrisă.
Vor fi alertate serviciile veterinare de la graniţă.
Crescătorii vor fi anunţaţi că vor primi despăgubiri pentru animalele bolnave găsite în
exploataţii.
Prefecturile de judeţ vor fi informate trimestrial referitor la situaţia febrei aftoase în lume şi
vor primi îndrumări referitoare la structurile judeţene şi responsabilităţile lor.
La nivelul fiecărei DSVSAJ se va înfiinţa o linie telefonică de urgenţă la care se poate
solicita şi relata informaţii cu privire la boală si evoluţia acesteia.
Modele de afişe, dispoziţii şi anunţuri pot fi consultate în Manualul Operaţional pentru
febra aftoasă.

Fiecare DSVSAJ, va avea cel puţin o copie a Planului Naţional de Contingenţă pentru
febra aftoasă, pentru instrucţiuni.
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CAPITOLUL XII

DISTRUGEREA CADAVRELOR ÎN CAZUL UNEI EPIDEMII MAJORE

România nu posedă capacitatea suficientă pentru ecarisarea convenţională a cadavrelor şi
carcaselor provenite în urma aplicării măsurilor de control în cazul unei epidemii majore de febră
aftoasă cu focare multiple. De aceea, vor fi folosite ca metode de neutralizare arderea şi îngroparea,
în conformitate cu prevederile Reg. Parlamentului European şi Consiliului Nr. 1774/2002, care
prevede că, atunci când este necesar, Autoritatea veterinară centrală a României poate decide ca:
“Subprodusele de la animale pot fi colectate şi neutralizate ca deşeuri, prin incinerare sau
îngropare pe loc, în cazul unui focar al unei boli menţionate de Organizaţia Mondială pentru
Sănătate Animală (OIE), dacă autoritatea veterinară competentă respinge transportul acestora
către cea mai apropiată întreprindere de incinerare sau de prelucrare, datorită pericolului de
propagare a virusului sau din cauza capacităţii de prelucrare insuficiente a acestor întreprinderi.”

Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să informeze Comisia Europeană despre:


Recurgerea la posibilităţile prevăzute mai sus cu privire la materiile din categoria 1 şi 2 de
risc;



Zonele clasificate ca fiind “zone îndepărtate”, în scopul aplicării prevederilor respectivului
articol şi motivele acestei clasificări.

De asemenea, Ordonanţa de Guvern 47/2005 prevede şi ea, la art. 7, alin, 1 dreptul
autorităţilor veterinare competente de a dispune incinerarea şi/sau îngroparea deşeurilor de origine
animală, în cazul unui focar de boală epizootică, atunci când nu sunt îndeplinite cerinţele de
colectare în siguranţă de către unităţile de ecarisare şi există posibilitatea răspândirii unor boli
transmisibile ale animalelor.

Detalii cu privire la amplasarea şi marcarea acestor locuri vor fi cuprinse în Manualul
operaţional de aplicare a Planului de contingenţă pentru febra aftoasă.
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Anexa 1: Datele de contact ale celor 42 de CLCB-uri

Nr.

DSV

Adresa de email
@ansvsa.ro

Adresa de email
@ansv.ro

Adresa de email
alternativa

ADRESA

TELEFON

FAX

office-alba@ansvsa.ro

office-alba@ansv.ro

-

Alba Iulia, str. Lalelelor, nr.
7 A, cod 510217

0258-835915,
0258-835950,
0258-834021

0258-806235

Alba
1.

AB

2.

Arad
AR

office-arad@ansvsa.ro

office-arad@ansv.ro

secretariat@dsvsaarad.ro

str. Bodrogului nr.22, cod
310059

0257-280-760,
0257-280761,
0257-282060

0257-281925

3.

Argeş
AG

office-arges@ansvsa.ro

office-arges@ansv.ro

arges_dsv@rdspt.ro

str. Calea Campulung nr.4,
Pitesti, judetul Arges

0248-211199;
0248-216634

0248-212532

4.

Bacău
BC

office-bacau@ansvsa.ro

office-bacau@ansv.ro

-

Str.Bucovinei 21
Bacău cod postal 600245

5.

Bihor
BH

office-bihor@ansvsa.ro

office-bihor@ansv.ro

office@dsvsa-bihor.ro;
dsvbh@mail.com

Municipiul ORADEA, Str.
Ion Bogdan nr. 37, Cod
postal 410125, Jud. BIHOR

0259-266141

0259-452872

6.

BistriţaNăsăud
BN

office-bistritanasaud@ansvsa.ro

office-bistritanasaud@ansv.ro

-

Str. Ţarpiului 29
Bistriţa-4400

0263-224974
0263-206027

0263-206029

7.

BT

office-botosani@ansvsa.ro

office-botosani@ansv.ro

-

Str. Tudor Vladimirescu
nr.17

0231-512766

0231-513248 ;
0231-512887

8.

Braşov
BV

office-brasov@ansvsa.ro

office-brasov@ansv.ro

dsvbv@rdslink.ro

53

Str. Calea Feldioarei Nr. 20
A, Cod Postal 500450

0234-586233
0234-576466

0268-440257

0234-586372

0268-441722
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Brasov

9.

Braila
BR

office-braila@ansvsa.ro

office-braila@ansv.ro

dsv@braila.rdsnet.ro

Calea Galaţi 344
Brăila

0239-610689

0239-610691

10.

Buzău
BZ

office-buzau@ansvsa.ro

office-buzau@ansv.ro

-

Municipiul Buzau, strada
Horticolei, nr. 58 bis,
judetul Buzau

0238-725001,
0238-725002

0238-725003

11.

Călăraşi
CL

office-calarasi@ansvsa.ro

office-calarasi@ansv.ro

office_dsv@satline.ro

Str. Prelungirea Dobrogei,
nr. 4, Calarasi, judetul
Calarasi, cod postal
910032

0242-313676
0242-317067

0242-311127

CaraşSeverin
CS

office-carasseverin@ansvsa.ro

office-carasseverin@ansv.ro

-

12.

Resita,
str. Calea Timisorii nr.15,
cod 320232

0255-231004

13.

Cluj
CJ

office-cluj@ansvsa.ro

office-cluj@ansv.ro

dsvcj@rdslink.ro

Piaţa Mărăşti 1
Cluj-3400

0264-481177,
0264-447997,
0264-437793
LSVSA 0264445729

14.

Constanţa
CT

officeconstanta@ansvsa.ro

office-constanta@ansv.ro

dsvct@rdsct.ro

Şos. Mangaliei 78
Constanţa-8700

0241-682417

15.

Covasna
CV

office-covasna@ansvsa.ro

office-covasna@ansv.ro

siko.b.sandor@dsvcv.planet.ro

Sfântu Gheorghe, Str.
Ciucului nr. 149; Cod
postal: 520036

16.

Dambovita
DB

officedambovita@ansvsa.ro

office-dambovita@ansv.ro

dsvdb2004@netscape.net

Bd. I.C. Bratianu, nr. 35,
loc. Târgoviste, jud.
Dâmbovita, cod 130055

54

0267-351712

0372-737818,
0245-216028

0255-230041

0264-447997
LSVSA 0264-445729

0241-682119

0267-312315

0372-871067,
0245-216210

Pagina 55 din 59

versiunea 5 august 2009

17.

Dolj
DJ

office-dolj@ansvsa.ro

office-dolj@ansv.ro

-

CRAIOVA, STR. FINTINA
POPOVA, NR. 30, JUD.
DOLJ

18.

Galati
GL

office-galati@ansvsa.ro

office-galati@ansv.ro

dsvgalati@yahoo.com

Str. Cezar nr.8 bis

0251-428791

0236-412123;
0236-479393

0251-427545

0236-479394

19.

Giurgiu
GR

office-giurgiu@ansvsa.ro

office-giurgiu@ansv.ro

dsvsagiurgiu@gmail.com

Giurgiu , Sos. Bucuresti
nr.72

0246-230491;
0346-401030;
0346-401031;
0346-401032;
0346-401033

20

Gorj
GJ

office-gorj@ansvsa.ro

office-gorj@ansv.ro

dsv@intergorj.ro

Tg-Jiu, str. Ecaterina
Teodoroiu nr.532, jud.
Gorj

0253-226033

0253-226144

21.

Harghita
HR

office-harghita@ansvsa.ro

office-harghita@ansv.ro

-

Miercurea Ciuc , Str.
Progresului nr. 14, 530240

0266-314967
0266-312060

0266-371646

22.

Hunedoara
HD

officehunedoara@ansvsa.ro

office-hunedoara@ansv.ro

dsvhd@mail.recep.ro

DEVA , str. 22 Decembrie
nr.224 , jud Hunedoara

0254 221145;
0354-416302

0254-225500

23.

Ialomita
IL

office-ialomita@ansvsa.ro

office-ialomita@ansv.ro

-

STR. LACULUI NR. 12, LOC.
SLOBOZIA, JUD. IALOMITA

0243-232069

0243-232079

24.

Iasi
IS

office-iasi@ansvsa.ro

office-iasi@ansv.ro

0232-267501,
0232-267502

0232-277305

25.

Ilfov
IF

office-ilfov@ansvsa.ro

office-ilfov@ansv.ro

-

-

55

Iasi, Aleea. M. Sadoveanu
10

Bucuresti, Bd. Ion Ionescu
de le Brad Nr.8, Sector 1,
013813

021-269 33 06,
021-269 33 07,
021-269 33 09

0246-210442

021-269 33 08
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MH
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officemaramures@ansvsa.ro

office-maramures@ansv.ro

officemehedinti@ansvsa.ro

office-mehedinti@ansv.ro

-

-

BAIA MARE, STR. VASILE
ALECSANDRI, NR. 66, JUD.
MARAMURES

Dr. Tr. Severin , str. Carol
Davila nr. 1

0262-224005

0252-316312

0252-325470

0265-314975

0265-314974

0233-223259

0233-226490

0372-753837,
0372-753838

0249-416726

28.

Mures
MS

office-mures@ansvsa.ro

office-mures@ansv.ro

dsv@mures.rdsmail.ro

29.

Neamt
NT

office-neamt@ansvsa.ro

office-neamt@ansv.ro

-

30.

Olt
OT

office-olt@ansvsa.ro

office-olt@ansv.ro

dsv.ot@rdslink.ro

SLATINA, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU, NR. 173,
JUD. OLT, cod postal
230087

31.

Prahova
PH

office-prahova@ansvsa.ro

office-prahova@ansv.ro

-

Ploieşti, strada Corlǎteşti,
nr.11, judeţul Prahova

0244-571751

0244-575351

32.

Satu-Mare
SM

office-satumare@ansvsa.ro

office-satu-mare@ansv.ro

dsvsm@satumare.rdsnet.ro

Str. Lăcrămioarei 37
Satu Mare, cod 440067

0261-715956;
0261-715950

0261-715950

33.

Salaj
SJ

office-salaj@ansvsa.ro

office-salaj@ansv.ro

-

Jud. SALAJ , Mun. ZALAU ,
Str. Tipografilor , Nr. 4 ,
CP 450122

0260-612124

0260-660152

34.

Sibiu
SB

office-sibiu@ansvsa.ro

office-sibiu@ansv.ro

-

Calea Surii Mari, nr. 21,
cod 550089, Sibiu

0269-223314,
0269-223069

0269-223753

35.

Suceava

office-suceava@ansvsa.ro

office-suceava@ansv.ro

dsvsv@suceava.rdsnet.ro

Str. Scurta nr. 2, Suceava,

56

Tg-Mures, str. Podeni nr.
10
Piatra Neamt, Aleea
Tiparului, Nr. 12, judetul
Neamt

0262-224031

0230-520216
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SV

cod postal 720223

0230-522848
0247-319638

36.

Teleorman
TR

officeteleorman@ansvsa.ro

office-teleorman@ansv.ro

-

COMUNA NANOV ,
JUDETUL TELEORMAN

37.

Timis
TM

office-timis@ansvsa.ro

office-timis@ansv.ro

dsvtimis@dsvtimis.rdstm.ro

Timisoara, Str. Surorile
Martir Caceu Nr.4

0256-204911

0256-293528

38.

Tulcea
TL

office-tulcea@ansvsa.ro

office-tulcea@ansv.ro

-

str.Babadag, nr.165, bl.B2, Mezanin

0240-533962

0240-533601

39.

Vaslui
VS

office-vaslui@ansvsa.ro

office-vaslui@ansv.ro

-

0235-421121,
0235-421413

0235421278

40.

Valcea
VL

office-valcea@ansvsa.ro

office-valcea@ansv.ro

dsvet@iplus.ro

41.

Vrancea
VN

office-vrancea@ansvsa.ro

office-vrancea@ansv.ro

42.

Bucuresti
B.

office-bucuresti@ansvsa.ro

office-bucuresti@ansv.ro

57

str. Trestiana, nr. 2, mun.
Barlad, jud.Vaslui, cod
731030
Ramnicu Valcea, Bd.
Pandurilor, Nr.9

0250-713819,
0250-713836

0247-319296

0250-702872

-

B-dul Brailei, nr. 121 bis,
cod postal: 620122,
Focsani, Vrancea

0237-215561,
0237-232727,
0237-206779

0237-236566

-

Bucuresti, str. Ilioara nr.
16E, sector 3, cod 032125

021-3480565

021-3482352
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ABREVIERI:

ANPM:

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

ALG:

Asociaţii Locale Guvernamentale

ANSVSA:

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

CIT:

Centrul de Intervenţie în Teren

CLCB:

Centrul Local de Combatere al Bolilor

CNCB:

Centrul Naţional de Combatere al Bolilor

CNSU:

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

DGSV:

Direcţia Generală Sanitară Veterinară

DSBA:

Direcţia de Sănătate şi Bunăstare a Animalelor

DSVSAJ:

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Judeţeană

FA:

Febra aftoasă

FMV:

Facultatea de medicină veterinară

FVO:

Oficiul Alimentar şi Veterinar

GNE:

Grupul Naţional de Experţi

H.G:

Hotărâre de Guvern

IDSA:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

JOCE:

Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene

LSVJ:

Laboratorul Sanitar Veterinar Judeţean

MAPDR:

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

MAI:

Ministerul Administraţiei şi Internelor

MM:

Ministerul Mediului

OIE:

(Oficiul Internaţional pentru Epizootii ) – Organizaţia Mondială pentru
Sănătate Animală

Ord.:

Ordin

O.G.:

Ordonanţă de Guvern

Reg.:

Regulament

SSV:

Şeful Serviciilor Veterinare

UCD:

Unitatea Centrală de Decizie
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UCS:

Unitatea Centrală de Sprijin

UE:

Uniunea Europeană

ULD:

Unitatea Locală de Decizie

UOC:

Unitatea Operaţională Centrală

UOL:

Unitatea Operaţională Locală

ULS:

Unitatea Locală de Sprijin
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