
MIN ISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUD EŢUL ILFOV 

Exemplar nr. l/ 3 

ORDIN 

privind activarea Centrului Local de Combatere a Bolilor Ilfov şi 
aprobarea Planului de măsuri, În zona de supraveghere din judeţul 

Ilfov, ca urmare a cazului de influenţă aviară de pe teritoriul 
municipiului Bucureşti, sectorul 5 

Prefectul Judeţului Ilfov numit prin Hotărârea Guvernului României 
nr. 262 din 22.04.2015, 

Având în vedere: 
- Referatul nr.2245 /27.02.2017 al Biroului Servicii Publice Deconcentrate şi 
Servicii Comunitare de Utilităţi Publice; 
- Adresa Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov 
nr.3475/23.02.2017, înregistrată la Instituţia Prefectului -Judeţul Ilfov cu nr. 
2129/23.02.2017; 
- Ordinul Prefectului Judeţului Ilfov nr. 278/18.03.2009 privind constituirea, 
organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Centrului Local de Combatere a 
Bolilor Transmisibile şi a Zoonozelor - judeţul Ilfov; 

Ordinul Prefectului Judeţului Ilfov nr. 30/03.02.2017 privind actualizarea 
Centrului Local de Combatere a Bolilor Transmisibile ale Animalelor şi a 
Zoonozelor - judeţul Ilfov; 

În conformitate cu 
- Legea nr. 1/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 42 / 2004 privind organizarea . activităţii sanitar - veterinare 
şi pentru siguranţa alimentelor cu modificări şi completări prin Legea nr. 
215/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42 / 2004 privind organizarea 
activităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 26 alin. 1, din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Emite prezentul, 

,,Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 !" 



ORDIN 

Art.1 Se activează Centrul Local de Combatere a Bolilor Ilfov, cu 
următoarea structură: 

- Unitatea Locală de D ecizie Ilfov, condusă de prefect şi alcătuită din 
membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov; 

- Unitatea Operaţională Locală Ilfov, condusă de directorul Direcţiei 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov; 
40 unităţi locale de sprijin, constituite la nivelul fiecărei unităţi 
administrative, conduse de primarii localităţilor. 

Art.2 Se aprobă Planul de măsuri, În zona de supraveghere din judeţul 
Ilfov, ca urmare a cazului de influenţă aviară de pe teritoriul 
municipiului Bucureşti, sector 5, întocmit de către Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ilfov, prevăzut În Anexa ce face 
parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.3 Biroul Servicii Publice Deconcentrate şi Servicii Comunitare de Utilităţi 
Publice va comunica prezentul ordin instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu şi 
persoanelor interesate. 

DATA_-_l�_�_U_)d_:. ___ d....o_;_!��--

P R EFECT 

ADRIAN PET CU 

,,Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 !" 



ANEXA LA ORDINUL PREFECTULUI NR. 1\. /) :r , <. 1. r.'f 

PLAN DE MĂSURI 

În zona de supraveghere din judeţul Ilfov, ca urmare a cazului de Influenţă Aviară 
de pe teritoriul municipiului Bucureşti, sectorul 5, conform Manualului operaţional 

pentru Influenţa Aviară, a Notei de serviciu ANSVSA nr.6530/06.01.2017, 
Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 28/2007, Ordinul Preşedintelui ANSVSA 

nr.37 /2007, Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr.54/2007, 
-·· O.rdinul Preşedintelui ANSVSA nr.147 /2006, 

Decizia CE 563/2005, Decizia CE 734/2005 

DSVSA Bucuresti, prin adresa nr. 19038/22.02.2017, înregistrată la DSVSA Ilfov cu nr. 
3473/23.02.2017 a informat cu privire la confirmarea evoluţiei unui caz de influenţă aviară înalt 
patogenă(tulpina H5N8) la păsări sălbatice - raţă salbatică, pe lacul din Parcul Tineretului, 
sector 5, municipiul Bucuresti, conform Buletinului de analiză nr. 10658/21.02.2017. 

Având în vedere prevederile Manualului Operaţional pentru Influenţa Aviară, în jurul 
focarului a fost stabilită o zonă de supraveghere de 10 km în care intră localităţile Voluntari, 
Dobroeşti, Fundeni, Pantelimon, Căţelu, Popesti-Leordeni, Jilava, Alunisu, Măgurele, Vârteju, 
Bragadiru, Roşu, Sinteşti, de pe teritoriul judeţului Ilfov. 

Măsurile sanitar veterinare ce se aplică ca urmare a identificării unui caz pozitiv de 
influenţă aviară înalt patogenă HSN8 la păsările sălbatice sunt stabilite prin legislaţia sanitar 
veterinară europeană şi naţională existentă la momentul actual. 

Măsurile dispuse de DSVSA Ilfov, urmare a confirmării cazului de gripă aviară: 
1. A fost activată Unitatea Operaţională Locală din cadrul DSVSA Ilfov. 
2. Notificarea Unităţii Locale de Decizie din cadrul Centrului Local de Combatere a 

Bolilor. 
3. Notificarea primăriilor Voluntari, Dobroeşti, Pantelimon, Glina, Popesti-Leordeni, Jilava, 

Măgurele, Bragadiru, Chiajna, Vidra de pe raza administativ teritoriala a localitatilor din zona de 
supraveghere cu privire la evolutia focarului de influenta aviara de pe teritoriul municipiului 
Bucuresti, sector. 5, precum si mediatizarea la nivel local a masurilor ce se impun ; masurile au 
fost transmise si prin adresa nr.391/10.01.2017 catre toate primariile din judetul Ilfov. 
4. Notificarea fondurilor de vanatoare din zona de supraveghere cu privire la masurile ce 
impun urmare a evolutiei focarului de gripa aviara si anume: 

* intensificarea supravegherii oficiale a populatiilor de pasari salbatice, in special a 
pasarilor de apa, precum si continuarea supravegherii aparitiei pasarilor moarte sau bolnve, in 
colaborare, dupa caz, cu asociatii de profil, institute, vanatori si ornitologi amatori implicate în 
monitorizarea pasarilor salbatice, si notificarea autoritatii competente a cazurilorde pasari 
descoperite moarte, precum si indepartarea, in masura posibilului, a carcaselor de pasari 
moarte de catre un personal care a fost informat cu precizie cu . privire la masurile necesare 
pentru a se proteja impotriva unei infectari cu virusul IA si pentru a împiedica transmiterea 
acestuia la animalele sensibile. In acest sens doar persoanele instruite si in conditii de maxima 
siguranta si securitate vor manipula aceste cadavre; 



* in cazul identificarii cadavrelor de pasari salbatice in stare avansata de deteriorare, i 
improprii testelor de laborator, acestea vor fi indepartate corespunzator si distruse prin I 
ecarisare intr-o unitate specifica autorizata sanitar veterinar; 

* se interzice eliberarea in natura a vanatului cu pene tinut in captivitate; 
* se interzice vanarea pasarilor salbatice sau capturarea acestora din natura , cu 

exceptia cazului in care autoritatea competenta a eliberat o autorizatie pentru scopuri specifice; 
* se· interzice utilizarea pasarilor din ordinul Anseriformes si Charadriiformes ca pasari 

momeala; 
* o atentie sporita si o constientizare asupra riscurilor introducerii si diseminarii bolii 

trebuie sa o adopte vanatorii, care pot transmite virusul de la salbatic la domestic, atat in 
exploatatiile non profesionale, cat si in cele comerciale care nu detin masuri stricte de 
biosecuritate; 

* de asemenea, vanatorii vor fi informati cu privire la obligativitatea notificarii oricarei 
suspiciuni de boala precum si despre eventualele restrictii aplicate. 
5 Notificarea medicilor veterinari de libera practica concesionari din zona de supraveghere cu 

privire la: 
- efectuarea recensamantului tuturor categoriilor de pasari aflate in gospodariile cu pasari din 
localitatile cuprinse in zonele de supraveghere din raza de activitate; 
- în regim de urgenta, cu ocazia catagrafiei, toti detinatorii de pasari vor fi informati despre 
masurile impuse, precum si despre obligativitatea notificarii medicului veterinar de libera 
practica împuternicit si DSVSA Ilfov asupra oricarei suspiciuni de boala, caz de morbiditate si 
mortalitate la pasarile aflate in exploatatii; 
- toate pasarile domestice din gospodariile populatiei se vor tine inchise in adaposturi, separate 
galinaceele de palmipede, pentru a limita contactul cu alte pasari domestice sau salbatice; 
� se va avea in vedere limitarea numarului de persoane care au acces la curtile cu pasari; 
- se interzice miscarea de pasari si produse provenite de la acestea, in afara curtilor; 
- toate cazurile de imbolnavire si mortalitati inregistrate la pasarile din orice specie, din 
gospodariile populatiei, vor fi anuntate catre Serviciul control Oficial Sanatate Animala Ilfov; 
- se interzice organizarea pe teritoriul localitatilor sus mentionate de targuri sau expozitii de 
pasari si animale. 
6. Notificarea exploatatiei de prepelite de tip A(I.I. Zaharia Ion din localitatea Catelu, corn 
Glina) din zona de supraveghere cu privire la evolutia cazului de gripa aviara si masurile ce se 
impun: 
- respectarea cu strictete a masurilor de biosecuritate; 
- pasarile vor fi închise in adaposturi, astfel incat sa se evite orice contact al acestora cu 
pasarile salbatice; 
- vor fi aplicate restrictii de acces al persoanelor care vor intra in aceasta zona, limitandu-se 
strict la personalul angajat al fermei si acei vizitatori care trebuie sa intre in acest perimetru si 
cu respectarea masurilor de filtru vestiar; 
- spatiile de depozitare pentru furaje vor fi acoperite si inchise, fara posibilitatea de acces al 
mamiferelor si pasarilor domestice si salbatice; 

- este interzisa orice miscare a pasarilor si a produselor provenite de la acestea; 
- vor fi efectuate inspectii zilnice pentru verificarea starii de sanatate a efectivului si orice 
suspiciune de imbolnavire va fi anuntata imediat la DSVSA Ilfov; 
Măsurile ce se aplica În zona de supraveghere sunt următoarele: 

- efectuarea unui recensământ al tuturor exploataţiilor comerciale/nonprofesionale cu 
păsări cat mai repede posibil; 

- este interzisă mişcarea păsărilor domestice, păsărilor ouătoare, puilor de o zi şi a ouălor în 
cadrul zonei de supraveghere, în afara cazului în care este eliberată o autorizaţie de către 
autoritatea competentă, care garantează că măsurile de biosecuritate corespunzătoare se aplică 



pentru a preveni răspândirea gripei aviare. Această interdicţie nu se aplică tranzitului prin zona 
de supraveghere, pe drumuri sau calea ferată, fără descărcări sau opriri; 

- este interzisă mişcarea păsărilor domestice, păsărilor ouătoare, puilor de o zi şi a ouălor 
către exploataţii, abatoare, centre de ambalare sau o întreprindere pentru fabricarea produselor 
din ouă, situate în afara zonei de supraveghere, putand acorda derogari la: 

(i)pentru sacrificare imediata într-un abator desemnat; 
(ii)păsărilor ouătoare către o exploataţie din România în care nu există alte păsări. 

Această exploataţie trebuie să fie plasată sub supraveghere oficială de la sosirea păsărilor 
ouătoare, iar acestea să rămână în exploataţia de destinaţie cel puţin 21 de zile; 

(iii)puilor de o zi: 
*către o exploataţie sau adăpost al unei astfel de exploataţii din România, cu condiţia ca 

măsurile de biosecuritate corespunzătoare să se aplice şi exploataţia să fie plasată sub 
supraveghere oficială după transport, iar puii de o zi trebuie să rămână în exploataţia de 
destinaţie cel puţin 21 de zile; 

* către orice altă exploataţie, dacă sunt eclozaţi din ouă de incubaţie care provin din 
exploataţii de păsări situate în afara zonelor de protecţie şi supraveghere, cu condiţia ca staţia 
de incubaţie de expediţie să poată asigura, prin logistica proprie şi biosecuritatea condiţiilor de 
lucru, că nu are loc nici un contact între aceste ouă şi orice alte ouă de incubaţie sau pui de o zi 
ce provin din efective de păsări din cadrul acestor zone şi care astfel au un status de sănătate 
diferit; 

(iv) oualor de incubatie catre statia de incubatie desemnata situata în interiorul sau in afara 
zonei de supraveghere; ouale pentru consum si ambalajele acestora trebuie sa fie dezinfectate 
înaintea expedierii si trebuie asigurata trasabilitatea acestor oua; 

(v) oualor pentru consum catre un centru de ambalare desemnat, cu conditia ca acestea sa 
fie ambulate in ambalaje de unica folosinta si se aplica toate masurile de biosecuritate cerute 
de autoritatea competenta; 
(vi) oulor catre o intreprindere de fabricare a produselor din oua situate in interiorul sau in 
afara zonei de supraveghere; 
(vii) oualor destinate eliminarii; 

- măsurile de biosecuritate orientate către prevenirea propagării gripei aviare trebuie să fie 
respectate pentru orice persoană care intră sau părăseşte exploataţia; 

- vehiculele şi echipamentele utilizate pentru transportul păsărilor domestice sau al altor 
păsări captive vii, cadavrelor, furajelor, gunoiului de grajd, purinului şi aşternutului şi oricărui 
material sau substanţă posibil a fi contaminate sunt curăţate şi dezinfectate fără întârziere după 
contaminare, prin una sau mai multe dintre proceduri; 

- nicio pasăre domestică, altă pasăre captivă sau orice mamifer din specia domestică nu 
poate intra sau părăsi exploataţia unde păsările sunt ţinute, fără autorizarea autorităţii 
competente. Această restricţie nu se aplică mamiferelor care au acces doar în spaţiul destinat 
oamenilor, în care acestea: 

(i)nu intră în contact cu păsări domestice sau cu alte păsări captive prezente; 
(ii)nu au acces la nicio cuşcă sau zonă unde aceste păsări domestice sau alte păsări 

captive sunt ţinute; 
- orice creştere a morbidităţii sau mortalităţii ori scădere semnificativă a producţiei în 

exploataţie este imediat raportată autorităţii competente, care trebuie să efectueze investigaţiile 
corespunzătoare, în conformitate cu manualul de diagnostic; 

- evacuarea sau împrăştierea aşternutului uzat, gunoiului de grajd sau purinului este 
interzisă fără autorizaţia autorităţii competente. Mişcarea gunoiului de grajd poate fi autorizată, 
de la o exploataţie situată în zona de supraveghere supusă măsurilor de biosecuritate către o 
întreprindere desemnată de tratare sau depozitare intermediară, în scopul unui tratament 
ulterior pentru distrugerea posibilei prezenţe a virusurilor gripei aviare; 



- sunt interzise târgurile, pieţele, expoziţiile sau alte aglomerări de păsări domestice ori 
păsări captive; 

- păsările destinate repopulării cu vânat nu sunt eliberate. 

Masurile sunt mentinute sunt mentinute cel putin 30 de zile de la data confirmarii focarului de 
boala 

Măsurile specifice şi suplimentare de biosecuritate la nivelul exploataţiilor 
nonprofesionale includ: 

prevenirea oricarui contact direct sau indirect intre pasarile salbatice vii, in special cele 
de apa, si pasarile domestice si alte pasari, in special ratele si gastele; astfel este interzis 
accesul pasarilor domestice la luciul de apa, lacuri, balti, rauri si orice alta amenajare 
hidrologica artificiala sau naturala; 

separarea in cadrul gospodariei, in masura posibilitatilor a ratelor si gastelor de alte 
pasari domestice; 

se interzice cresterea pasarilor domestice in aer liber, acestea fiind tinute închise 
obligatoriu in spatii de cazare special amenajate; 

se interzice adaparea pasarilor domestice cu apa din rezervoarele de apa de suprafata 
accesibile pasarilor salbatice; 

se interzice intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a pasarilor domestice, 
miscarîle limitandu-se la o singura persoana(proprietarul exploatatiei); 

prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozatoare si alte animale de 
companie; 

se vor aplica masuri suplimentare de evitare a introduceril/diseminarii unei eventuale 
infectii prin folosirea unei incaltaminte diferita in spatiul de exploatare a pasarilor domestice; 

se interzice regruparea pasarilor domestice si a altor pasari tinute in captivitate cu ocazia 
targurilor, pietelor, expozitiilor sau alte reuninuni; 

se interzice utilizarea pasarilor din ordinul Anseriformes si Charadriiformes ca pasari 
momeala; 

se interzice aruncarea cadavrelor, îngroparea · lor, acestea fiind depozitate in saci, 
tomberoane pana la livrarea lor catre unitatea de ecarisare; 

se interzice miscarea pasarilor si a produselor provenite de la acestea( oua, carcase 
pasari); 

legarea cainilor - acestia sa nu aduca cadavre de pasari in exploatatii; 
in regim de urgenta, cu ocazia catagrafiei, toti detinatorii de pasari vor fi informati 

despre masurile impuse precum si despre obligativitatea notificarii medicului veterinar de libera 
practica împuternicit si DSVSA Ilfov asupra oricarei suspiciuni de boala, caz de mortalitate si 
morbiditate manifestate la pasarile aflate in proprietate. 
Toate măsurile dispuse de medicul veterinar oficial si medicul veterinar de libera 
practica imputernicit se respecta neconditionat. 

In conformitate cu prevederile Ordinului Presedintelui ANSVSA nr. 35/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, 
prevenire, control si 

eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia 
animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, 
caprinelor si ecvideelor, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de 
supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor, si pentru a preintampina orice 
eveniment de ordin epidemiologic, se va notifica în regim de urgenţă la DSVSA Ilfov 
orice suspiciune de boala, la pasari domestice si salbatice, pasari depistate bolnave sau moarte. 
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