
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu 

 

 
 
 

ORDIN 
pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2  la Ordinul Prefectului Judeţului 

Sibiu nr. 634/2008 privind constituirea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Sibiu a Centrului Local de Combatere a Bolilor  Sibiu  

 

Prefectul Judeţului Sibiu, 
În baza referatului Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate şi 

Dezvoltare Economică, înregistrat sub nr. 22920/29.12.2020, prin care se propune emiterea 
unui ordin pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2  a Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu 
nr. 634/2008 privind constituirea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţului Sibiu  a Centrului 

Local de Combatere a Bolilor  Sibiu, cu modificările şi completările ulterioare, 
În acord cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 170/2020 privind exercitarea cu 

caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către 
doamna Sanda Ligia Muntean și ale Hotărârii Guvernului nr. 964/2020 privind încetarea 
exercitării cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului 
Sibiu de către domnul Macrea Rareș, 

Ca urmare a unor modificări survenite la nivelul conducerii unor instituţii care fac parte 
din structura Centrului Local de Combatere a Bolilor 

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (5), (5^1) şi (5^2) din Ordonanţa Guvernului 

nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 
          emite următorul,  

O R D I N  : 
 

Art.  I. - Se modifică Anexa nr. 1 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 634/2008 
privind constituirea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Centrului Local de 
Combatere a Bolilor  Sibiu, cu modificările ulterioare şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul 
ordin, care face parte integrantă din acesta. 

Art. II. - Se modifică Anexa nr. 2 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 634/2008 
privind constituirea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu a Centrului Local de 
Combatere a Bolilor  Sibiu, cu modificările ulterioare şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul 
ordin, care face parte integrantă din acesta. 

Art.  III.  -  Îşi încetează aplicabilitatea dispoziţiile contrare prezentului ordin. 
Art. IV.- Comunicarea prezentului ordin revine Serviciului Monitorizarea Serviciilor 

Publice Deconcentrate şi Dezvoltare Economică. 

P R E F E C T, 
Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  SUBPREFECT, 

 Sanda Ligia Muntean 

  

 

 

 

 

     

Sibiu, în 6.01.2021    

Nr. 5 

 
 



Anexa nr. 1  
la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 634/2008, 

cu modificările și completările ulterioare, ultima modificare prin 
Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 5/2021 

 

 
CENTRUL LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR SIBIU 

UNITATEA LOCALĂ DE DECIZIE 
 

 

1.  Crețu Mircea Dorin Preşedinte Prefectul Judeţului Sibiu; 

2.  Cîmpean Daniela Vicepreşedinte - Preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu; 

3.  Trefaș Lucian Vicepreședinte 

- Inspector şef, Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă 

“Cpt.Dumitru Croitoru” al Judeţului 
Sibiu; 

4.  Muntean Sanda Ligia Membru Subprefectul Județului Sibiu 

5.  
Țichindelean Șerban 
Constantin 

Membru 
Director executiv, Direcția Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor Sibiu 

6.  Ivancea Tiberiu Iulian Membru 
-Inspector şef,  Inspectoratul de Poliţie 
al Judeţului Sibiu; 

7.  Gândilă Dan Membru 
-Inspector şef, Inspectoratul de 
Jandarmi               „G-ral de brigadă 

Mihail Rasty” al judeţului Sibiu; 

8.  Pleșa Marius Membru 
-Director executiv, Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Sibiu; 

9.  Chelcea Daniel Membru 
-Director executiv, Direcţia de 
Sănătate Publică a Judeţului Sibiu; 

10.  Man Nicolae Membru 
-Director, Sistemul de Gospodărire 
a Apelor Sibiu; 

11.  Grecu Viorel Membru 
-Şef agenţie,  Autoritatea Rutieră 
Română, Agenţia Sibiu; 

12.  Creţu Liviu Membru 
-Şef secţie, Secţia Drumuri Naţionale 
Sibiu; 

13.  Bârsan Ghiţă Membru -Comandantul Garnizoanei Sibiu; 

14.  Răcuciu Emilia Membru 
-Director general, S.C “Drumuri şi 
Poduri” S.A. Sibiu; 

15.  Blaj Robert Membru -Director, Direcţia Silvică Sibiu; 

16.  Pribeagu Dorin Membru 
-Şef Regulator de Circulaţie Regională 
de Căi Ferate Braşov Sibiu; 

17.  Irimie Georgeta Membru 
-Director executiv, Direcţia pentru 
Agricultură Judeţeană Sibiu 

18.  Baba Ioan Cristian Membru 
-Director, Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare, Filiala Sibiu; 

19.  Anghel  Elena Daniela Membru 
-Prim comisar, Comisariatul Judeţean 
Sibiu al Gărzii Naţionale de Mediu; 

20.  Guseilă Adrian Membru  - Garda Forestieră Județeană Sibiu 

21.  Cindrea Amalia Membru  
- Comisar şef adjunct, Comisariatul 
Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Sibiu 

22.  Cîndea Viorel Ioan Membru 
-Inspector Inspectoratul de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier-I.C.J 
Sibiu 

23.  Mihu Adrian Membru - Șeful Secției de Autostrăzi Sibiu 
 

 

 

 



 

Anexa nr. 1/A 

SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT JUDEȚEAN SIBIU 

Al Unității locale de decizie 

1. Țichindelean Șerban – secretar – director executiv al Direcţiei Sanitare  Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu 

2. Rad Nuțu - membru – șeful Serviciului Sănătatea Animală al Direcţiei 

Sanitară  Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Sibiu 

3. Chelcea Daniel - membru – director executiv Direcţia de Sănătate Publică a 
Judeţului Sibiu 

4. Irimie Georgeta - membru -Director executiv, Direcţia pentru Agricultură 
Judeţeană Sibiu 

5. Călin Ioan - membru – Șef Laborator Sanitar Veterinar din cadrul Direcţiei 
Sanitare  Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Sibiu  

6.  Blaj Robert - membru - director Direcția Silvică Sibiu 
7. Gândilă Dan - membru – Inspector șef Inspectoratul Județean de Jandarmi 

Sibiu 
 

8. Trefaș Lucian - membru - Inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă “Cpt.Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu; 

 

 
                     
 
 
 
 
 

P R E F E C T, 
Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  SUBPREFECT, 

Sanda Ligia Muntean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr. 2 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr._5/2021 
 

CENTRUL LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR SIBIU 
UNITATEA  OPERAȚIONALĂ LOCALĂ 

 
Componenta, atributiile si responsabilitatile  Unitatii Operationale Locale, constituită la nivelul 

DSVSA Sibiu, după cum : 

- Seful Unitatii Operationale Locale – Director Executiv DSVSA SIBIU- Dr.Tichindelean 

Serban 

Adresa: str. Octavian Goga Nr.28, Sibiu; tel. mobil: 0740011437 

- Adjunctul UOL- Director Executiv Adjunct DSVSA SIBIU – Dr. Flucus Flavius Octavian 

Adresa: Str. Ioan Lupas, Nr. 26, Oras Saliste, tel.mobil:0724014278 

          Sub coordonarea acestora se afla cinci grupe de lucru: 

 
 Grupa de lucru nr.I 

Organizare, aprovizionare si resurse umane(umane si material) 
- Sef grupa: Sef Serviciu Economic si Administrativ DSVSA Sibiu 

Ec:Tileaga CameliaAdresa :str.Putnei nr.34A, Sibiu, Tel.mobil:0720499149 
-  Adjunct:Compartiment Juridic si Resurse Umane DSVSA Sibiu -Jr.Vidrighin Emanoil 

Adresa:B-dul Mihai Viteazul nr.7,ap.81, Sibiu, tel.mobil:0747045410 
 

Sarcini: 
- Realizarea functionalitatii Centrului Local pentru Interventii in teren; 
- Asigurarea personalului intern si extern (veterinar,evaluator,echipa de ucidere a 

animalelor) si cazarea acestora; 
- Emiterea de decizii pentru asigurarea personalului; 
- Asigurarea necesarului de materiale (echipamente,reactivi,substante ptr. 

dezinfectie si dezinsectie,medii,combustibili,etc.) prin contracte deja existente si din 
alte surse; 

- Pregatirea depozitelor suplimentare de material; 

- Aprovizionarea cu alimente a personalului de interventie; 
- Furnizarea de agregate electrice de rezerva; 
- Organizarea si efectuarea transporturilor de probe, material, personal, serviciu de 

curierat, distributie material, etc; 
- Asigurarea conditiilor ptr. curatarea si dezinfectarea personalului si a materialelor la 

fata locului; 
- Incheierea contractelor de munca si asigurarea onorariilor ptr. plata personalului de 

specialitate si auxiliar. 
- Pregatirea (stabilirea) sistemelor de raportare si comunicare (sistem IT, baza de 

date, si site propriu. 
- Asigurarea altor costuri, cheltuieli, etc. 

 
 

Grupa de lucru nr.II 
          Monitorizare,evaluare si planificare 

- Sef grupa: Sef Serviciu  – SCOSBA: dr. Rad Nutu, Adresa: Str. Crizantemelor, nr. 
14, Sibiu, tel.mobil:0720499144 

- Adjunct: Responsabil specie suina din cadrul SCOSA, Dr.Stanescu Cristian, adresa: 

str. Prof. Petru Span nr.7, tel.mobil:0721161169 
- Dr. Calinescu Luminita- responsabil protectia si bunastarea  animalelor, adresa: str. 

Campul Libertatii, nr. 68, Blaj, Jud. Alba, Tel.mobil:0748439248 
- Dr. Ciucu Catalin, Adresa: str. Span, nr. 5, tel.mobil:0720499140 
- Dr Cirstea Marius, adresa: Strada Vrancei, Nr. 4, Sibiu, tel. mobil 0729561382 

Tel.0746478995 
- Dr Calinescu Liviu, adresa:  str. Miraslau, scara A, ap. M2, tel. mobil  0745597942 
- Dr Ciopei Daniel, adresa: Selimbar, str. Closca, nr. 26, tel. mobil 0728856194 
- Dr Josan Dan, adresa: str. Calea Poplacii, nr. 41, telefon mobil 0742058074  



Sarcini: 

- Intretinerea registrului de actiuni  ( interventii ) in focarele de boala; 

- Centralizarea datelor legate de profilul de activitate al exploatatiei, numarul si 

structura efectivelor de animale din zonele stabilite; 

- Procesarea si evaluarea datelor rezultate in urma investigatiilor epidemiologice 

pentru transmiterea rezultatelor catre ANSVSA ; 

- Asigurarea sistemelor de raportare si comunicare a datelor rezultate in urma 

combaterii bolii; 

- Stabilirea prioritatilor de interventie in focarele de boala; 

- Stabilirea necesarului de material, personal, personal de specialitate, personal 

administrativ pentru aplicarea masurilor de control in focare; 

- Plan  de contingenta PPC versiunea a IV, PPA editia a IV 2019 

- Stabilirea suplimentului de material, personal de specialitate, personal administrativ; 

- Informarea tuturor institutiilor interne implicate in combaterea bolii; 

- Instituirea zonelor de control, protectie  si supraveghere, inclusiv a masurior de 

restrictii; 

- Intocmirea hartilor privind stabilirea zonelor de control, protectie  si supraveghere; 

- Stabilirea programului de combatere a bolii; 

- Stabilirea punctelor de dezinfectie la intrarea si iesirea din localitate sau exploatatie, 

dupa caz. 

- Difuzarea deciziilor si reglementarilor cu privire la epizootii; 

- Stabilirea zonelor pentru vaccinarile de necesitate; 

- Aplicarea planurilor de efectuare a vaccinarii de necesitate in zonele stabilite si 

aprobate; 

- Evaluarea conditiilor pentru ridicarea restrictiilor impuse la declararea bolii; 

Grupa de lucru nr.III 

Epidemiologie 

 
- Sef grupa: dr.Bungean Silviu, adresa:str.Vrancei nr.4,ap.3, Sibiu, 

Tel.mobil:0729561382 

- Adjunct : dr Albu Ioan Augustin, adresa: Rasinari, 847, tel. mobil 0771671635 

- Membrii: Dr Tichindelean Raluca Teodora, Dr Calin Ioan, Dr Rodean Cornel, Dr 

Fodor Vasile, Dr Ittu Gabriel, Dr Brezaie Vasile, Dr Popa Adriana, Dr Talciu Dan, Dr 

Cioltan Iulian, Dr Trambitas Bogdan, Dr Popa Cristian 

 Sarcini : 

- Efectuarea investigatiilor epidemiologice in exploatatia afectata si in cele de contact 

- Asigurarea trasabilitatii animalelor din exploatatia afectata, inainte si inapoi; 

- Evaluarea investigatiilor epidemiologice; 

 
          Grupa de lucru nr.IV 

Comunicare externa 

 
- Sef grup : seful Compartimentului de Comunicare, IT si Relatii cu Mass-Media 

(DSVSA), ing.Morar Ioan, str. C.I. Nottara, nr. 61, Sibiu, tel. mobil 0722750419 

 Sarcini :  
- Elaborarea de comunicate de presa si informarea presei cu privire la desfasurarea 

evenimentelor legate de combaterea bolii; 
- Infiintarea si gestionarea liniei telefonice directe cu publicul; 
- Gestionarea paginii de internet; 
 
 
Centrul de Interventie in Teren 
 



- Responsabil de centru : Dr Rad Nutu, sef Serviciul Control Oficial Sanatate si 
Bunastare Animala, special investit pentru coordonarea CIT, si medicul veterinar 
oficial; 

- Personal :  
secretara – Sabadasu Ruxandra 

magazioner – dl.Barsan Vasile 
curier – dl.Bleahu Mircea 

 
Echipe :  

  

- Echipa de evaluare a pagubelor si a animalelor ce urmeaza a fi sacrificate sau ucise, 

in cadrul aplicarii masurilor de control al bolii, reprezentant Directia Agricola conform 

prevederilor HG 1214 / 2009,  medicul veterinar  oficial,  reprezentant Oficiul 

Judetean Pentru Zootehnie, reprezentantul UAT. 

 

- Echipa de ucidere a animalelor : are urmatoarea componenta : un medic veterinar 

- consilier SCOSBA ; un asistent pentru tinerea evidentelor - asistent Mihu Ioan ; 

personal instruit pentru uciderea animalelor – asistent Barb Aleman. La prezenta 

echipa se adauga personalul reprezentat de medicii veterinari de libera practica 

imputerniciti. 

Echipa mai are in componenta personal ajutator pentru dirijarea si contentia 

animalelor,  din partea UAT- ULS, 2-4 persoane; persoane pentru scoaterea 

animalelor ucise din adapost si incarcarea lor in mijloacele de transport, din partea 

ULS 2-4 persoane; persoane pentru transportul cadavrelor la locul stabilit pentru 

ecarisare – din partea ULS 2-4 persoane; 

Numarul de persoane care alcatuiesc echipa de ucidere este conditionat de 

tipul si dimensiunea  exploatatiei in care se aplica masurile de control; 

 

- Echipa de dezinfectie si deratizare : alcatuita din persoane instruite sa aplice 

dezinfectia, in conformitate cu prevederile legale in vigoare: asistent Barb Aleman 

si 2-3 asistenti locali; 

- persoane pentru supravegherea functionarii fiecarui dezinfector rutier: dr. Calinescu 

Liviu; medicul veterinar oficial din zona  respectiva. 

 

- Echipa de implementare a masurilor de control (carantina):  alcatuita din inspectori 

din cadrul DSVSA Sibiu : dr.Albu Ioan si dr.Brezaie Vasile 

 

- Echipa pentru constructia dezinfectoarelor rutiere: alcatuita din persoane delegate 

de catre ULS, pot fi si pompieri dislocati de la nivelul Comitetului Judetean pentru 

Situatii de Urgenta, reprezentant al DSVSA Sibiu- medicul veterinar oficial din zona 

respectiva. 

 

- Echipa de examinare clinica a efectivelor din zona de restrictie :  alcatuita din  medici  

veterinari oficiali, in zona  de protectie, si medicul veterinar de libera practica 

imputernicit, in zona de supraveghere. 

 

Sarcinile Centrului de Interventie in Teren: 

1.   notificarea interna a suspiciunii si a bolii; 

2.   gestionarea interventiilor in focarele de boala; 

3.  plasarea de panouri care anunta prezenta epizootiei: montare (instalare), control, 

demontare, mutare; 

4.  inchiderea exploatatiei cu blocarea cailor de acces cu benzi, cordoane, grilaje, 

indiguiri etc; 



5.  supravegherea speciilor receptive la boala din curtile / exploatatiile din zona de 

protective si supraveghere; 

6.  transmiterea catre detinatorii de animale a dispozitiilor (hotararilor) cu privire la 

epizootie; 

7.  organizarea, punerea in actiune, demontarea filtrelor de dezinfectie din exploatatia 

afectata de epizootie; 

 8.  organizarea, punerea in actiune, demontarea filtrelor de dezinfectie in zona si in 

celelalte puncte de dezinfectie; 

 9.   aplicarea si supravegherea masurilor de carantina impuse in exploatatia afectata; 

10.  stabilirea si punerea in functiune a punctelor de colectare de cadavre, sau 

pregatirea metodei alternative de ecarisare. 

11. evaluarea efectivelor inainte de interventia in focar, in vederea asigurarii 

despagubirilor; 

12.   organizarea echipelor de ucidere a animalelor; 

13. stabilirea si supravegherea personalului necesar pentru uciderea animalelor, 

vaccinarea de necessitate, incarcarea cadavrelor de animale; 

14. prelevarea de probe pentru examenul de laborator din exploatatia afectata de 

epizootie; 

15. supravegherea efectuarii curateniei si dezinfectiei mijlocului de transport, al 

carcaselor destinate distrugerii la o unitate de ecarisare; 

16. dispunerea/supravegherea si controlul actiunilor de curatare si dezinfectie in 

exploatatia afectata de epizootie; 

17.  organizarea investigatiilor ( examinarilor ) / prelevarii de probe in zonele stabilite, 

inclusiv a investigatiilor necesare ridicarii restrictiilor impuse la declararea bolii; 

18.  eliminarea apelor reziduale din filtrele de dezinfectare; 

19.  eliminarea materialelor si ustensilelor contaminate dupa curatare si dezinfectare; 

 

 

 
 

P R E F E C T, 
Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  SUBPREFECT, 

 Sanda Ligia Muntean 

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




