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                                                        Anexa nr.2 la OP nr.128/16.02.2023                                                             
 

Unitatea Operaţională Locală 
 
Unitatea Operațională Locală se constituie la nivelul DSVSA Teleorman. 
Conducatorul  UOL este Directorul executiv al DSVSA Teleorman. 
Adjunctul şefului UOL este Directorul adjunct al DSVSA Teleorman.  
Sub conducerea acestora se află 5 departamente:  
 
a) Departamentul: Organizare, aprovizionare şi resurse (umane şi materiale)  
Şef departament: Şef serviciu contabilitate  DSVSA Teleorman 
Adjunct: birou resurse umane din DSVSA Teleorman  
Sarcini: 
 • Colaborarea la instalarea CIT în teritoriu (dacă este cazul);  
 • Asigurarea identificării personalului de intervenție (veterinari, evaluatori, echipa de 

ucidere a animalelor) şi cazarea acestora (detașare, dacă este cazul); 
 • 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;  
 • Aprovizionarea personalului de intervenţie cu echipamente de protecție, materiale și 

alimente;  
 • Identificarea şi achiziţionarea de echipamente tehnice și agregate electrice de 

rezervă; 
 • Organizarea şi finanțarea transporturilor de probe, materiale, personal, serviciu de 

curierat, distribuţie materiale etc.;  
• Organizarea licitațiilor în vederea achizițiilor de echipamente, materiale și servicii; 
 • Asigurarea logisticii pentru sistemele de raportare şi comunicare (sistem IT, bază de 

date şi web-site propriu);  
 • Pregătirea punctului de colectare pentru materialele uzate şi folosite, inclusiv 

echipamente (dotări) în funcţie de caz; 
 • Identificarea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor și cheltuielilor. 
 
b) Departamentul: Monitorizare, evaluare şi planificare  
Şef departament: Şef Serviciu Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală DSVSA 

Teleorman 
Adjunct: Șef Birou Identificare și Înregistrare Animale din cadrul DSVSA Teleorman 
 1. Monitorizarea modului în care se implementează „planul de acţiune” stabilit în cadrul 

ULD; 
2. Centralizarea datelor legate transmise din teritoriu, referitor la numărul şi structura 

efectivelor de animale din zonele de control (protecţie şi supraveghere); 
3. Evaluarea datelor oferite de investigaţia epidemiologică şi elaborarea rapoartelor 

pentru CLCB; 
4. Procesarea datelor în scopul raportării către ANSVSA şi alte organizaţii; 
5. Colaborarea la elaborarea ”planului de intervenţie” şi a „planului de acţiune privind 

depopularea exploataţiei/exploataţiilor”; stabilirea priorităţilor în intervenţie; 
6. Stabilirea necesarului de materiale, personal, logistică şi echipamente pentru 

intervenţie, în colaborare cu departamentul „Organizare”; 
7. Colaborare la stabilirea zonelor de control (protecţie şi supraveghere), inclusiv a 

restricţiilor; 
8. Întocmirea documentaţiei aferente stabilirii zonelor de protecţie şi supraveghere; 
9. Stabilirea punctelor de dezinfecţie la intrarea şi ieşirea din localitate; 
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10. Difuzarea deciziilor şi reglementărilor cu privire la epizootii; 
11. Evaluarea condiţiilor pentru ridicarea măsurilor de control. 
 
c) Departamentul: Epidemiologie 
Şef departament: Şef Serviciu Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală DSVSA 

Teleorman 
Adjunct: Responsabil patologie specie sau Responsabilul cu bunăstarea animalelor din 

DSVSA Teleorman 
Sarcini:  
- Efectuarea investigaţiilor epidemiologice în exploataţia afectată şi cele de contact; 
-Evaluarea investigaţiilor epidemiologice, în cooperare cu departamentul “monitorizare”. 
 
d) Departamentul: Comunicare externă  
Şef grup: Purtător de cuvânt DSVSA Teleorman 
Sarcini   
 • Întocmirea comunicatelor de presă şi informarea presei în legatură cu evoluţia 

evenimentelor legate de combaterea bolii;  
• Administrarea liniei telefonice de urgenţă;  
• Contribuţia cu informaţii pentru pagina de internet a ANSVSA.  
 
e)Departament: Centrul de Intervenţie în Teren  
Responsabil de centru: Medic Veterinar oficial din cadrul Circumscripției Sanitare 

Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale - DSVSA Teleorman sau  Șef Serviciul Control 
Oficial Sănătate și Bunăstare Animală numit prin decizie a directorului executiv 

Personalul CIT este detașat temporar din structurile administrative cu rol în controlul 
bolii, dar are următorul personal stabilit: 

1 secretară  
1 magazioner 
1 – 2 curieri  
Calculul de persoane este stabilit pentru componenţa unei singure echipe; numărul de 

membri din echipă depinde de mărimea exploataţiei în care sunt aplicate măsurile de control. 
Personalul este alcătuit din medicii oficiali și medicii veterinari de liberă practică concesionari de 
pe teritoriul județului. În cazul în care este nevoie de suplimentarea personalului, se va detașa 
personal suplimentar din alte județe. 

 
Echipele de evaluare  
Au sarcina de a evalua pierderile suferite de proprietar în urma uciderii animalelor în 

scop de diagnostic, la suspiciune, ori a confirmării bolii. 
Componenţa Comisiei de evaluare: 
a) reprezentantul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 

Teleorman; 
b) reprezentantul teritorial al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu atribuţii în 

stabilirea valorii genetice a animalelor - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie 
Teleorman; 

c) reprezentantul ULD din cadrul CLCB, desemnat de prefect; 
d)reprezentantul Unităţii locale de sprijin, respectiv primarul localităţii sau 

reprezentantul desemnat de către acesta. 
 
Convocarea comisiei de evaluare se face de către prefect la solicitarea scrisă a Direcţiei 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman. 
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La propunerea reprezentantului Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Teleorman, comisia de evaluare analizează şi aprobă valoarea de înlocuire a 
animalului în funcţie de valoarea genetică, zootehnică, de sex, vârstă, greutate, starea 
fiziologică, categoria de producţie, la preţul pieţei, la data când a avut loc acţiunea de lichidare 
a focarului de boală şi de valoarea unitară medie calculată pe baza sumei totale a despăgubirii 
pentru animalele ucise.  

 
Echipele de ucidere  
În cazul în care uciderea nu se execută cu personal aparţinând unor firme specializate, 

la nivelul CIT se organizează echipe de ucidere alcătuite din personalul identificat de fiecare 
DSVSA, absolvent al cursurilor de ucidere conforme cu Regulamentul nr. 1099/2009, în cadrul 
Planului de contingenţă adaptat local. 

Componența unei echipe de ucidere este următoarea: 
1. 1 veterinar; 
2. 1 asistent pentru întocmirea evidenţelor animalelor ucise; 
3. 2-3 persoane pregătite pentru asomarea şi uciderea animalelor şi care deţin certificat 

de competenţă în acest scop; 
4.  2 – 4 persoane cu competenţe în dirijarea, manipularea şi imobilizarea animalelor; 
5. 4 - 6 persoane pentru degajarea adăpostului şi încărcarea animalelor în mijloacele de 

transport la fabrica de neutralizare;  
Numărul de persoane care alcătuiesc echipa de ucidere este condiționat de tipul 

exploatației în care se aplică măsurile de control. 
 Echipa de dezinfecţie şi deratizare 
În cazul în care dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea nu se execută cu personal 

aparţinând unor firme specializate, la nivelul CIT se organizează echipe DDD alcătuite din 
personalul identificat de fiecare DSVSA, în cadrul Planului de contingenţă adaptat la nivel 
judeţean. 

Componenţa unei echipe DDD este următoarea: 
 – 3 persoane specializate în activităţile de DDD; 
- 2 – 3 persoane care să supravegheze funcţionalitatea dezinfectoarelor rutiere şi să 

asigure schimbul soluţiilor dezinfectante.  
Acest personal poate face parte din rândul altor structuri administrative parte a CLCB 

(jandarmi, pompieri, armată etc); 
 
Echipa de monitorizare a implementării măsurilor de control 
Din această echipă fac parte medicii veterinari din cadrul DSVSA Teleorman, sub directa 

îndrumare a şefului CIT. 
 
Echipa pentru construcţia dezinfectoarelor rutiere 
Din această echipă fac parte 4-6 persoane din administraţia locală parte a CLCB, cu 

atribuţii în situaţiile de urgenţă (jandarmi, pompieri, armată etc.). 
 
Echipa de examinare clinică a efectivelor din zonele de restricţie 
Din echipa de examinare clinică a animalelor din zonele de restricţie fac parte: 
1-2 veterinari – medici veterinari concesionari de liberă practică sau medici zonali; 
1 asistent veterinar pentru înregistrarea datelor; 
Se alcătuiesc atâtea echipe câte se consideră necesare pentru activităţile de combatere.  
 
Sarcinile Centrului de Intervenţie: 
Centrul de Intervenţie în Teren are ca principale responsabilităţi: 
1. Implementarea „Planului de acţiune” în focarul/focarele de boală; 
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2. Raportarea activităţilor legate de evoluţia şi controlul bolii către CLCB; 
3. Afişarea de instrucţiuni privind semnalarea prezenţei epizootiei: montare (instalare) 

panouri de avertizare, etc; 
4. Blocarea căilor de acces către exploataţia infectată cu benzi, cordoane, grilaje, 

îndiguiri, ş.a.m.d.; 
5. Controlul efectiv al mişcărilor şi supravegherea animalelor din curţile/ exploataţiile din 

zonele de protecţie şi supraveghere; 
6. Transmiterea deciziilor şi instrucţiunilor cu privire la măsurile de control către 

deţinătorii de animale şi alte persoane; 
7. Organizarea/construcţia, punerea în funcţiune, demontarea, supravegherea filtrelor 

de dezinfecţie în exploataţia afectată de epizootie; 
8. Efectuarea evaluării efectivelor şi a stocurilor de produse, subproduse, material 

seminal, ovule, embrioni, furaje, gunoi de grajd etc. înainte de intervenţia în focar, în vederea 
asigurării despăgubirilor; 

9. Supravegherea efectuării curăţeniei şi dezinfecţiei adăposturilor şi mijloacelor de 
transport, al carcaselor destinate distrugerii la o unitate de ecarisare etc.; 

10. Organizarea investigaţiilor (examinărilor)/prelevărilor de probe în zonele stabilite, 
inclusiv a investigaţiilor necesare ridicării restricţiilor; 

11. Înlocuirea/eliminarea apelor reziduale din filtrele de dezinfecţie; 
12. Eliminarea materialelor şi ustensilelor contaminate după curăţare şi dezinfectare. 
ULD şi UOL 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 
Teleorman, prefectului, în calitatea acestuia de conducător al ULD sau în alte situaţii. 

 
PREFECT 

 
Haralambie EPURE 

 
  

 
 
 


