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ATRIBUŢIILE și RESPONSABILITĂȚILE CENTRULUI LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR 
TELEORMAN 

 
Centrul local de combatere a bolilor la animale este o unitate funcţională constituită 

pentru sprijinirea acțiunilor de luptă contra bolilor, pregătită permanent pentru activarea imediată 
în cazul izbucnirii unui focar de boală, care are în componența sa Unitatea Locală de Decizie (ULD), 
Unitatea Locală Operațională (ULO) în subordinea căreia se află Centrul de Intervenții în Teren 
(CIT) și Unitățile Locale de Sprijin. 

O structură importantă a părţii operaţionale a CLCB este Centrul de Intervenţie în Teren 
(CIT) care permite unităţilor de la nivel judeţean (local) combaterea efectivă a bolii şi stricta 
respectare a măsurilor de biosecuritate.  

-ULD se întrunește semestrial și ori de câte ori situația o impune, la convocarea 
președintelui, făcută la solicitarea scrisă a directorului executiv al Direcției Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor Teleorman; 

-ședințele ULD se desfășoară în prezența majorității membrilor sau a înlocuitorilor 
desemnați;  

-în exercitarea atribuțiilor ULD adoptă hotărâri cu votul a 2/3 din numărul membrilor  
prezenți; 

-pregătirea şedinţelor, elaborarea lucrărilor şi a documentelor de lucru, precum şi 
executarea altor operaţiuni de secretariat, necesare desfăşurării activităţii Centrului Local de 
Combatere a Bolilor, se asigură de secretariatul tehnic, format din specialişti ai DSVSA Teleorman; 

-colaborarea cu presa şi alte instituţii ale mass-mediei cu privire la informarea populaţiei 
în legătură cu măsurile de control şi combatere a bolilor se realizează de către DSVSA Teleorman. 

 
Responsabilităţile Centrului Local de Combatere a Bolilor  

• implementarea strategiei de control şi combatere în cazul suspiciunii bolii sau a 
confirmării bolii;  

• efectuarea investigaţiei clinice imediate în cazul suspiciunilor de boală, recoltarea şi 
transportarea probelor către laboratorul de diagnostic judeţean, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare;  

• notificarea suspiciunilor de boală către ANSVSA cât mai curând posibil;  
• declararea bolii către Unitățile Locale de Spijin, după primirea confirmării diagnosticului 

în laborator a acesteia;  
• stabilirea zonelor de protecţie şi a celor de supraveghere, stabilirea restricţiilor şi 

eliberarea ordinelor de restricţie către deţinătorii de animale şi către restul populaţiei; 
• închiderea târgurilor din interiorul zonelor de protecţie şi a celor de supraveghere şi 

păstrarea legături cu poliţia, pentru asigurarea controlului mişcării animalelor şi a produselor 
embrionare; 

• în cazul suspiciunii de boală în judeţe limitrofe, stabilirea legăturii cu CNCB şi cu DSVSA 
din judeţul afectat, pentru determinarea demarcării zonelor de protecţie şi a zonelor de 
supraveghere comune; 

• efectuarea imediată a recensământului exploatațiilor cu specii receptive la boala 
diagnosticată în exploataţiile populaţiei sau în exploataţiile comerciale aflate în interiorul zonelor de 
protecţie şi supraveghere, precum şi în exploataţiile de contact, cu ajutorul personalului de la 
biroul agricol al primăriilor; 

• stabilirea măsurilor de control al bolii în exploaţiile infectate în caz de diagnostic şi 
anume:  

 - instituirea de restricţii asupra exploataţiilor;  
 - evaluarea animalelor ce urmează a fi ucise 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; 



-introducerea animalelor santinelă;  
• identificarea exploataţiilor cu specii receptive la boală; 
• inspectarea efectivelor de animale receptive din zonele de protecţie şi din zonele de 

supraveghere cât mai curând posibil după confirmarea bolii;  
• înregistrarea datelor colectate cu ocazia anchetelor epidemiologice, a certificatelor de 

mişcare emise în perioada anterioară confirmării bolii de către medicii veterinari oficiali, a 
personalului şi a echipamentului folosit, înscrierea în jurnalul de corespondență a evenimentelor 
din exploataţiile infectate precum şi a activităţilor realizate de CLCB.  

 
CLCB este condus de Prefectul judeţului care urmăreşte buna funcţionare a acestuia, în 

urma asigurării tuturor resurselor. În exercitarea acestei atribuții, prefectul emite ordine. Prefectul 
judeţului este veriga de legătură a Ministrului Afacerilor Interne în lanţul de comandă la nivel local. 
În îndeplinirea sarcinilor, prefectul este asistat de către directorul executiv al DSVSA 
Teleorman, ale cărui sarcini sunt următoarele: 

• Ține evidența focarelor/cazurilor de boală și a suspiciunilor; 
• În urma luării deciziei în CLCB privind uciderea animalelor din exploataţiile de contact, 

transmite ordinul de ucidere către CIT. 
• Monitorizează procedurile de evaluare a animalelor, uciderea, ecarisarea, curăţarea, 

dezinfecţia şi repopularea exploataţiilor;  
• Verifică datele din rapoartele zilnice și le comunică CLCB; 
• Actualizează permanent lista cuprinzând numărul de focare, a exploatațiilor cu specii 

receptive și a efectivelor de animale pe specii, sacrificate/ucise și a celor care urmează să fie 
sacrificate/ucise; 

• Actualizează permanent lista amplasamentelor infectate, a tipurilor de ferme pe specii la 
care s-a efectuat ecarisarea, precum şi a celor care urmează să fie ecarisate; 

• Actualizează permanent lista amplasamentelor infectate în care au fost efectuate 
operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţie, în vederea stabilirii datelor la care se vor ridica măsurile de 
restricţie. 

 
Unitatea Locală de Decizie 

-funcționează la sediul Instituției Prefectului sub conducerea prefectului; Vicepreşedintele 
ULD este directorul executiv al DSVSA Teleorman.   

Atribuții: 
-analizează periodic situația sanitară veterinară de pe teritoriul județului și stabilește 

măsuri pentru îmbunătățirea acesteia; 
-în cazul apariției unor boli epizootice pe teritoriul județului ia următoarele măsuri: 

a) stabilește planul de acțiune pentru controlul bolii, în conformitate cu prevederile legale și 
recomandările primite de la UCD și îl aprobă;  

b) monitorizează implementarea planului de acțiune;  
c) stabilește responsabilități pentru membrii ULD, pe sectoare de activitate și zone 

teritoriale;  
d) analizează periodic progresele controlului bolii și eficiența acțiunilor întreprinse, luând 

măsurile ce se impun în completarea lor.  
 

Unitățile locale de Sprijin 
Atribuțiile Unităților locale de sprijin sunt următoarele: 
- colaborează efectiv și eficient cu celelalte structuri componente ale Centrului local de 

combatere a bolilor la animale; 
- informează Unitatea Operațională Locală privind apariția unei epizootii pe raza localității;  
- sprijină cu resurse proprii acțiunile pentru combaterea epizootiilor;  
- execută dispozițiile și instrucțiunile emise de Unitatea Operațională Locală; 
- duce la îndeplinire măsurile ce le revin din planurile de măsuri adoptate de CLCB. 

  
 

PREFECT 
 

Haralambie EPURE 


