GUVERNUL ROMÂNIEI
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢULUI BUZĂU

CENTRUL LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR AL JUDEȚULUI BUZĂU
UNITATEA LOCALĂ DE DECIZIE

HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea introducerii virusului pestei
rumegătoarelor mici şi împiedicarea apariţiei şi a reducerii riscurilor de diseminare ale
gripei aviare şi pseudopestei aviare la păsările domestice la nivelul județului Buzău
Având în vedere:
- prevederile art. 25 alin (5) din OG nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, modificată şi
completată prin Legea nr. 1/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Deciziei nr. 3/04.12.2018 ale Centrului Naţional de Combatere a Bolilor;
- adresa nr. 32435/2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău,
prin care se propune convocarea în şedinţă extraordinară a Centrului Local de Combatere a Bolilor al
judeţului Buzău.
În temeiul capitolului I pct. 1.4 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea
Centrului Local de Combatere a Bolilor, aprobat prin Ordinul Prefectului nr.547/11.09.2018.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Planul de măsuri pentru prevenirea introducerii virusului pestei rumegătoarelor
mici şi împiedicarea apariţiei şi a reducerii riscurilor de diseminare ale gripei aviare şi pseudopestei
aviare la păsările domestice la nivelul județului Buzău, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Serviciul Afaceri Europene, Relații Internaționale, Dezvoltare Economică, Strategii
Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate, Situații de Urgență, va comunica prezenta hotărâre
membrilor CLCB Buzău.
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Hotărârea a fost adoptată cu 40 voturi „pentru”, 0 voturi „ împotrivă”, 0 abţineri, de cei 39 membrii
prezenţi şi preşedintele Centrului Local de Combatere a Bolilor al Județului Buzău.

Anexă
la Hotărârea Centrului Local de Combatere a Bolilor – Unitatea Locală de
Decizie nr. 7/17.12.2018
PLAN DE MASURI
PENTRU PREVENIREA INTRODUCERII VIRUSULUI PESTEI
RUMEGATOARELOR MICI ŞI ÎMPIEDICAREA APARIŢIEI ŞI A REDUCERII
RISCURILOR DE DISEMINARE ALE GRIPEI AVIARE ŞI PSEUDOPESTEI
AVIARE LA PĂSĂRILE DOMESTICE LA NIVELUL JUDEȚULUI BUZAU
A. Măsuri pentru prevenirea introducerii virusului pestei rumegătoarelor mici
(PRM) la nivelul judeţului Buzău
În contextul epidemiologic actual privind evoluţia pestei rumegătoarelor mici în
Bulgaria, la nivelul judeţului Buzău se iau următoarele măsuri:
1. Verificarea înregistrării tuturor exploataţiilor de ovine şi caprine în BND de pe raza
judeţului Buzău;
2. Verificarea identificării şi înregistrării ovinelor şi caprinelor în BND;
3. Catagrafia exploataţiilor cu ovine şi caprine şi catagrafia efectivelor de ovine şi
caprine;
4. Informarea populaţiei în direcţia PRM prin:
- informarea populaţiei prin afişe care au fost postate la circumscripţiile de liberă
practică, primării, biserici, şcoli privind recunoaşterea semnelor clinice de boală, gravitatea
bolii, obligaţia proprietarilor de animale de a notifica medicului veterinar oricând observa
animale cu modificări de comportament, îmbolnăviri sau cazuri de mortalităţi;
- informarea reprezentanţilor principalelor asociaţii de crescători de ovine şi caprine
de pe raza judeţului cu date privind simptomele şi evoluţia bolii şi despre obligativitatea de a
anunţa medicul veterinar despre animale care prezintă modificări de comportament, îmbolnăviri
sau cazuri de mortalităţi;
5. Organizarea de instruiri în cascadă în direcţia PRM privind combaterea bolii precum şi
efectuarea exerciţiului de simulare privind modul de intervenţie în cazul suspiciunii şi/sau a
unui focar de PRM, cu medicii veterinar oficiali zonali şi cu medicii veterinari de liberă practică
împuterniciţi;
6. Instituirea de către DSVSA Buzău a unui sistem de inspecţii în exploataţii şi testarea
animalelor în vederea depistării precoce a posibilelor suspiciuni în PRM ;
7. Verificarea de către DSVSA Buzău, privind respectarea interdicţiei de introducere de
rumegătoare mici din zonele din Bulgaria aflate sub restricţii de mişcare conform Deciziei
CE954/2018, cu modificările ulterioare, prin monitorizarea sporită a transporturilor de animale
din speciile ovine şi caprine din cadrul comerţului intracomunitar cu Bulgaria.
B. Măsuri pentru împiedicarea apariţiei şi a reducerii riscurilor de diseminare ale
gripei aviare şi pseudopestei aviare la păsările domestice, la nivelul județului
Buzău
Având în vedere contextul regional, respectiv declararea mai multor focare de gripă
aviară înalt patogenă subtipul H5, la păsări domestice în regiunile Hașcovo, Garvanovo, Malevo
și Plovdiv din Bulgaria și faptul că România se află pe una din principalele căi de migrație ale
păsărilor sălbatice (migrația păsărilor sălbatice reprezintă principalul rezervor și vector la nivel
global al acestei boli), la nivelul judeţului Buzău se iau următoarele măsuri:
1. Supravegherea activă a stării de sănătate a păsărilor domestice și sălbatice, activitate în
care să se implice pe lângă DSVSA Buzău și alte instituții, precum primăriile, școlile, precum
și toţi deținătorii de efective de păsări domestice.

2. Se va evita pe cât posibil contactul păsărilor domestice cu păsările sălbatice. În acest
sens se recomandă: creșterea păsărilor în adăposturi închise și acoperite, interzicerea scoaterii
păsărilor din exploatații la luciul de apă; de asemenea hrănirea și adăparea acestora trebuie să se
facă în zone special amenajate, la care să nu aibă acces păsările sălbatice.
3. Este interzisă adăparea păsărilor de curte cu apă de suprafață, provenită din lacuri,
iazuri, sau bălți;
4. Se interzice eliminarea și împrăștierea pe sol a așternutului (gunoi de grajd) rezultat
din exploatațiile de păsări;
5. Se impune respectarea cu strictețe a măsurilor de biosecuritate în toate exploatațiile de
păsări, controlul introducerii de păsări, circulația personalului și a furajelor;
6. Se recomandă ca de îngrijirea și alimentația păsărilor din curte să se ocupe o singură
persoană, care să respecte indicațiile de mai sus;
7. Se interzice organizarea târgurilor, expozițiilor, piețelor sau a altor aglomerări de
păsări;
8. Anunțarea de urgență a medicului veterinar oficial local sau chiar direct la DSVSA
Buzău (tel. 0238725001, E-mail: office-buzau@ansvsa.ro) a oricărui caz de îmbolnăvire sau
suspiciune de îmbolnăvire, respectiv toate cazurile de deces/moarte la păsările domestice și
sălbatice, de care au cunoștință toți proprietarii de păsări.
9. În cazul constatării de către proprietarii de pasări de mortalități este important a nu se
atinge cu mâna neprotejată de mănuși cadavrele de păsări sau păsări bolnave.
10. DSVSA Buzău recomandă vaccinarea pentru pseudopestă aviară a tuturor păsărilor
nevaccinate până la această dată.

