
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL SIBIU 

 

ORDIN 
pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 4  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. 14113/23.10.2019, prin care se propune emiterea unui ordin pentru 
modificarea și completarea anexei nr. 1 a Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 634/2008 privind 
constituirea la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţului Sibiu  a Centrului Local de Combatere a Bolilor  
Sibiu, modificat prin Ordinele Prefectului Judeţului Sibiu nr. 138/2009,  nr. 320/2009,  nr. 122/2010, nr. 
242/2010, nr. 28/2011,  nr. 222/2012, nr. 256/2012, nr. 391/2012, nr. 204/2013, nr. 368/2013, nr. 
380/2013, nr. 29/2014, nr. 209/2014,  nr. 342/2014, nr. 144/2015,  nr. 134/2016, nr. 177/2017, nr. 

333/2018, nr. 146/2019 și nr. 358/2019, 
Ținând cont de modificările survenite în conducerea unor instituţii publice şi a unor servicii publice 

deconcentrate ale ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale,  
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 completează Anexa nr. 1 cu Anexa nr. 1 A prin care se constituie Secretariatul tehnic 
permanent al Unității locale de decizie conform Anexei nr. 1 A, care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 

Art. III. - 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. IV. - Se modifică Anexa nr. 4 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.  V.  -  Îşi încetează aplicabilitatea dispoziţiile contrare prezentului ordin. 
Art. VI.- Comunicarea prezentului ordin revine Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate şi Dezvoltare Economică. 
 

 
 

 

 
 

P R E F E C T, 
Maria Minea 

 

 

 

 

 

Sibiu, în 1.11.2019           
Nr._466             
 



 

Anexa nr. 1  

la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 634/2008, cu modificările ulterioare,  
ultima modificare prin Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr.  466 /2019 

 
 

CENTRUL LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR SIBIU 
UNITATEA LOCALĂ DE DECIZIE 

 

 

1.  Minea Maria Preşedinte - Prefectul Judeţului Sibiu; 

2.  Cîmpean Daniela Vicepreşedinte - Preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu; 

3.  
Țichindelean Șerban 

Constantin 
Membru 

Director executiv, Direcţia Sanitară  Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu 

4.  Balcu Laurențiu Cosmin Membru 
- Inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă “Cpt.Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu; 

5.  Ivancea Tiberiu Iulian Membru 
-Inspector şef,  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 

Sibiu; 

6.  Dogaru Costel Membru 
-Inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi               „G-

ral de brigadă Mihail Rasty” al judeţului Sibiu; 

7.  Mitea Livia Membru 
-Director executiv, Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Sibiu; 

8.  Bogdan Laura Membru 
-Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială Sibiu; 

9.  Budescu Gabriel Membru 
-Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a 

Judeţului Sibiu; 

10.  Bârs Mircea Sandu Membru -Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu; 

11.  Bratanovici Cristian Membru -Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureş; 

12.  Matiș Traian Membru -Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

13.  Tamaș Laurențiu Membru -Șef centru Operaţiuni Reţea Gaze Sibiu 

14.  Sterian Ion Membru -Director general, SNGN  Romgaz SA Mediaş; 

15.  Kovacs Tibor Membru 
-Director Direcţia Calitate, Mediu, Prevenire şi 

Protecţie, SNTGN Transgaz S.A. Mediaş; 

16.  Boța Ioan Dumitru Membru 
-Director, Transelectrica- Sucursala de Transport 

Sibiu; 

17.  Crai Ioan Membru 
-Director, S.C.  FDFEE  Electrica Distribuţie 

Transilvania Sud”S.A Braşov-S.D.E.E. Sibiu; 

18.  Dragosin Petru Romi Membru -inginer şef, Uzina Hidrocentrale Sibiu; 

19.  Mirea Alecu Membru 
-Şef Structura Teritorială pentru Probleme Speciale 

Sibiu; 

20.  Gârdea Ioan Marius Membru 
-Director general , R.A. Aeroportul  Internaţional  

Sibiu; 

21.  Grecu Viorel Membru 
-Şef agenţie,  Autoritatea Rutieră Română, Agenţia 

Sibiu; 



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

23.  Morar Raluca Membru -Director, Filiala Judeţenă de Cruce Roşie Sibiu; 

24.  Căpățână Daniel Membru 
-Director, Direcţia Relaţii Locale, Centrul de 

Operaţiuni Sibiu – Alba –S.C. ROMTELECOM S.A; 

25.  Bondrea  - Maier Vasile Membru -Director general, S.C. “Apă-Canal” S.A.Sibiu; 

26.  Bârsan Ghiţă Membru -Comandantul Garnizoanei Sibiu; 

27.  Spătari Ovidiu Membru -Director general, S.C “Drumuri şi Poduri” S.A. Sibiu; 

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

29.  
Popescu – Părpăuți 

Cosmin Nicolae 
Membru 

-Şef, Oficiul  Judeţean de Telecomunicaţii Speciale 

Sibiu; 

30.  Pribeagu Dorin Membru 
-Şef Regulator de Circulaţie Regională de Căi Ferate 

Braşov Sibiu; 

31.  Neamțiu Nicolae Liviu Membru 
-Director executiv, Direcţia pentru Agricultură 

Judeţeană Sibiu 

32.  Pană Ion Membru 

-Inspector coordonator, Compartimentul Control şi 

Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor în Construcţii 

Sibiu 

33.  Baba Ioan Cristian Membru 
-Director, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, 

Filiala Sibiu; 

34.  
Dodenciu Constantin 

Gheorghe 
Membru 

-Inspector şef, I.S.C.I.R.Inspect – Inspecţia 

Teritorială Sibiu; 

35.  Dragomir Constantin Membru 
-Prim comisar, Comisariatul Judeţean Sibiu al Gărzii 

Naţionale de Mediu; 

36.  Stoița Ioana Monica Membru 
-Manager general interimar, Serviciul de Ambulanţă 

Judeţean Sibiu 

37.  Roşca Constantin  Membru -Medic Şef, SMURD Sibiu 

38.  Novac Emilian Marius Membru  
- Inspector Şcolar General, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Sibiu; 

39.  Sava Petrică Membru  - Garda Forestieră Județeană Sibiu 

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

Protecţia Consumatorilor Sibiu 

41.  David Adrian Ioan Membru  - Director, Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu 

42.  Florescu Nicu Membru  
- Şef administraţie, Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Sibiu 

43.  Hasan Remus Membru  - referent, Unitatea Teritorială 345 Sibiu 

44.  David  Nicoleta Sonia Membru  
- Director, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 

Sibiu 

45.  Furtună Remus Membru  
- Inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă 

Sibiu 

46.  Benchea Cornel Membru Manager, Spitalul Clinic Judeţean de urgenţă Sibiu 



47.  Vâlsan Laura Camelia Membru 
-Director Direcţia generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sibiu 

48.  Cîndea Viorel Ioan Membru 
-Inspector Inspectoratul de Stat pentru Controlul în 

Transportul Rutier-I.C.J Sibiu 

49.  Foloba Flavius Membru 
- Şeful Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă a 

Judeţului Sibiu 

50.  Badea Alexandru Membru - Șefului Direcţiei Judeţene de Informaţii Sibiu 

51.  Fodor Maria Membru 
- Director, ANM – Centrul Meteorologic Regional 

Transilvania Sud Sibiu 

52.  
Moga Doru Florian 

Cornel 
Membru 

-Managerul Spitalului Militar de Urgență Sibiu 

53.  Mihu Adrian Membru -Șeful Secției de Autostrăzi Sibiu 

54.  Tătărucă Sergiu Călin Membru -Director adjunct, Centrul Chinologic 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. Budescu Gabriel - membru – director executiv Direcţia de Sănătate Publică a 
Judeţului Sibiu 

4. Neamțiu Nicolae Liviu - 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. Dogaru Costel - membru – Inspector șef Inspectoratul Județean de Jandarmi 

Sibiu 
 

8. Balcu  Laurențiu 
Cosmin 

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

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

Anexa nr. 2 
la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 634/2008, cu modificările ulterioare,  

ultima modificare prin Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr.  466/2019 
 

CENTRUL LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR SIBIU 

UNITATEA  OPERAȚIONALĂ LOCALĂ 

 

Nr. 

crt 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

FUNCTIA INSTITUTIA PE CARE O 

REPREZINTA 

1. Tichindelean Serban Conducator Unitate Operațională 

Locală Sibiu 

director executiv al Direcţiei 

Sanitare  Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Sibiu 

2. Frasie Nicolae Adjunct Unitate Operațională Locală 

Sibiu 

Director Executiv Adjunct 

3. Tileaga Camelia Membru Departament 

Organizare,buget, aprovizionare, 

resurse umane si materiale. 

Sef Serviciu Economic si 

Administrativ 

4. Marginean Sanda Membru Departament 

Organizare,buget, aprovizionare, 

resurse umane si materiale 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

Serviciu Economic si Administrativ 

5. Fratila Gabriela Membru Departament Organizare, 

buget, aprovizionare, resurse 

umane si materiale 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

 

6. Barsan Vasile Membru Departament 

Organizare,buget, aprovizionare, 

resurse umane si materiale 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

 

7. Burcusi Bianca Membru Departament 

Organizare,buget, aprovizionare, 

resurse umane si materiale 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

 

8. Barb Aleman Membru Departament 

Organizare,buget, aprovizionare, 

resurse umane si materiale 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

 



9. Rad Nutu Membru Departament Monitorizare, 

evaluare, planificare 

Sef Serviciu SCOSA 

 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

10. Ciucu Catalin Membru Departament Monitorizare, 

evaluare, planificare 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

11. Calinescu Liviu Membru Departament Monitorizare, 

evaluare, planificare 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

12. Calinescu Luminita Membru Departament Monitorizare, 

evaluare, planificare 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

13 Flucus Flavius Membru Departament Monitorizare, 

evaluare, planificare 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

14. Cirstea Marius Membru Departament Monitorizare, 

evaluare, planificare 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

15. Ciopei Daniel Membru Departament Monitorizare, 

evaluare, planificare 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

16. Josan Dan Membru Departament Monitorizare, 

evaluare, planificare 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

17. Stanescu Cristian Membru Departament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Monitorizare, evaluare, planificare 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

18. Morar Ioan Comunicare, IT, Relatii cu Mass-

Media 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 



19 Calin Ioan Membru Departament 

Epidemiologic 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

20. Rodean Cornel Membru Departament 

Epidemiologic 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

21. Milea Florin Membru Departament 

Epidemiologic 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

22. Vladescu Artur Membru Departament 

Epidemiologic 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

23. Brezaie Vasile Membru Departament 

Epidemiologic 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

24. Popa Adriana Membru Departament 

Epidemiologic 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

25. Tilciu Dan Membru Departament 

Epidemiologic 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

26. Cioltan Iulian Membru Departament 

Epidemiologic 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

27. Medicul Oficial din 

focar 

Membru, Sef Centru de Interventii 

in teren 

Reprezentant Direcţia Sanitară  

Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Sibiu Sibiu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Anexa nr. 4 
la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 634/2008, cu modificările ulterioare,  

ultima modificare prin Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr.  466/2019 
 

R E G U L A M E N T U L 

PRIVIND ORGANIZAREA, ATRIBUŢIILE ŞI FUNCŢIONAREA 

CENTRULUI LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR 

CAPITOLUL I 

 DISPOZIŢII GENERALE 

1.1. Regulamentul stabileşte modul de constituire, organizare, funcţionare, componenţa, atribuţiile 
Centrului local de combatere a bolilor din Judeţul Sibiu, elaborat în conformitate cu prevederile art. 
26 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. 

1.2. Centrul local de combatere a bolilor al Judeţului Sibiu este un organism creat în scopul de a 
soluţiona în mod rapid, profesional, eficient şi cu costuri cât mai reduse orice eveniment epidemiologic 

care debutează pe raza judeţului. 
1.3. În exercitarea atribuţiilor de conducere a Centrului local de combatere a bolilor se emit hotărâri, 

ordine ale prefectului, dispoziţii, decizii şi instrucţiuni. 
1.4. Organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Centrului local de combatere a bolilor din judeţul Sibiu, 

precum şi a structurilor din componenţa acestuia se stabilesc prin ordin al prefectului 
1.5. Centrul local de combatere a bolilor al Judeţului Sibiu se subordonează Centrului naţional de 

combatere a bolilor. 
 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA CENTRULUI LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR 

2.1. Centrul local de combatere a bolilor al judeţului Sibiu se constituie şi funcţionează potrivit legii, sub                            

       conducerea prefectului, în următoarea structură: 

        a) Unitatea locală de decizie; 

        b) Unitatea operaţională locală; 

        c) Unităţile locale de sprijin. 

2.2. Unitatea locală de decizie, condusă de prefect, este alcătuită din membrii Comitetului judeţean pentru 

situaţii de urgenţă, cu responsabilităţi în domeniul combaterii bolilor transmisibile ale animalelor şi a 

zoonozelor. 

2.3. Unitatea operaţională locală este condusă de directorul executiv al Direcţiei Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu. 

2.4. Unităţile locale de sprijin, organizate la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale, sunt conduse 

de primari şi din care fac parte un viceprimar, secretarul comunei, oraşului sau municipiului, după caz, 

reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai principalelor instituţii de pe teritoriul respectiv, precum şi medicul  

 zonal. 

 

 

CAPITOLUL III 

ATRIBUŢIILE ŞI FUNCŢIONAREA CENTRULUI LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR 

 

3.1. UNITATEA LOCALĂ DE DECIZIE, funcţionează la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, sub 

conducerea Prefectului. 



Unitatea locală de decizie şi unitatea operaţională locală 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 Sibiu Prefectului, în calitatea acestuia de conducător al Unităţii locale de decizie sau în 

ale situaţii. 

 

3.1.1. În exercitarea atribuţiilor, U.L.D. emite dispoziții. 

3.1.2..Pregătirea ședințelor, elaborarea lucrărilor și a documentelor de lucru, precum și executarea altor 

operațiuni de secretariat, necesare desfășurării activității C.L.C.B., se asigură de specialiști ai D.S.V.S.A 

Sibiu. 

3.1.3. Membrii U.L.D. ( C.J.S.U) vor fi convocați pentru a participa la ședințe, de către Centrul operațional 

din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, la solicitarea prefectului. 

3.1.4.Unitatea locală de decizie: 

 

- analizează periodic situaţia sanitară veterinară de pe teritoriul judeţului şi stabileşte măsuri pentru 

îmbunătăţirea acesteia; 

- în cazul apariţiei unor boli epizootice pe teritoriul judeţului ia următoarele măsuri: 

 - aprobă planul general de măsuri pentru prevenirea şi combaterea epizootiilor, în conformitate cu 

prevederile legale sau recomandările primite de la Unitatea centrală de decizie şi organizează popularizarea 

lor; 

- urmăreşte asigurarea bazei tehnico – materiale, precum şi a condiţiilor organizatorice necesare aplicării 
planului de măsuri; 
-urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor din planul general, stabilind 
responasabilităţi pentru fiecare membru al Unităţii, pe sectoare de activitate şi zone teritoriale; 
- analizează periodic evoluţia epizootiei şi eficienţa acţiunilor întreprinse luând în completare măsurile ce 
se impun; 
- aprobă sacrificarea sau uciderea animalelor cu implicații economice pentru care, în cadrul programelor 

de eradicare este necesară intervenția C.L.C.B. 
 

3.2. UNITATEA OPERAȚIONALĂ LOCALĂ funcționează la sediul Direcției Sanitare Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Sibiu, sub conducerea directorului executiv al acestei instituții. 

3.2.1. În cadrul U.O.L. funcționează 4 departamente și centrul de intervenție în teren. 

        a) Departamentul organizare, buget, aprovizionare cu resurse umane și materiale; 

        b) Departamentul monitorizare, evaluare și planificare; 

        c) Departamentul epidemiologie; 

        d) Departamentul comunicare externă; 

        e) Centrul de intervenție în teren. 

3.2.2. U.O.L se întrunește ori de câte ori situația o impune la solicitarea directorului executiv al D.D.V.S.A 

Sibiu. 

 3.2.4.Unitatea operaţională locală: 

 

- analizează periodic situaţia sanitară veterinară de pe teritoriul judeţului şi stabileşte măsuri pentru 

îmbunătăţirea acesteia; 

- urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite de Unitatea Operaţională Centrală, de către deţinătorii de animale, 

pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile la animale; 

- urmăreşte respectarea prevederilor legislaţiei specifice referitoare la circulaţia animalelor şi a produselor 

de origine animală, a măsurilor de carantină pentru animalele nou introduse în initatea administrativ 

teritorială, sau, în cazul apariţiei unor boli infecţioase, pentru prevenirea şi combaterea acestora; 

- răspunde de instituirea, organizarea şi punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor 

transmisibile la animale şi de la animale la om; 

- este responsabilă de aplicarea măsurilor de combatere la nivel local; 

- în cazul apariţiei unor boli epizootice pe teritoriul judeţului ia următoarele măsuri: 

   a)  pune în aplicare planul general de măsuri pentru prevenirea şi combaterea epizootiilor, în 

conformitate cu prevederile legale sau recomandările primite de la Unitatea centrală de decizie, 

organizează popularizarea lor şi coordonează direct unităţile locale de sprijin; 

    b)  asigură baza tehnică şi materială, precum şi condiţiile organizatorice necesare aplicării planului de 

măsuri; 



    c)  urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor epizootice, stabilind 

responsabilităţi pentru Unitatea locală de sprijin, pe sectoare de activitate şi zone teritoriale; 

 

     d)  analizează în mod operativ evoluţia epizootiei şi eficienţa acţiunilor întreprinse şi propune Unităţii 

locale de decizie completarea măsurilor ce se impun. 

- prin Departamentul organizare, buget, aprovizionare cu resurse umane și materiale: 

           - asigură personal pentru intervenție ( medici veterinari și personal auxiliar); 

           - asigură condiții de cazare și hrană pentru aceștia; 

           - asigură necesarul de materiale, echipamente, reactivi, dezinfectanți și combustibil; 

           - pregătește depozitele pentru suplimentarea de materiale; 

           - organizează transporturi de probe, material și personal suplimentar necesar; 

           - asigură containere necesare pentru colectarea și distrugerea echipamentelor de protecție utilizate 

precum și a altor materiale care ar putea difuza boala. 

- prin Departamentul monitorizare, evaluare și planificare: 

            - stabilește programul de monitorizare, control și eradicare a bolii; 

             - stabilește prioritățile de intervenție în focarele de boală; 

             - stabilește necesarul de materiale, personal de specialitate și personal administrativ; 

             - instituie măsurile de control și combatere a bolii, precum și delimitarea zonelor de protecție și 

a zonelor de supraveghere; 

             - întocmește hărți pentru stabilirea zonelor de control, a zonelor de protecție și a zonelor de 

supraveghere; 

              - stabilește punctele de dezinfecție la intrarea și ieșirea din localitate; 

            - stabilește zonele pentru aplicarea vaccinării de necesitate; 

            - aplică planurile de efectuare a vaccinării de necesitate; 

            - asigură evidențele zilnice în cadrul Registrului de intervenție în focarele de boală; 

           - centralizează, procesează și evaluează datele rezultate în urma investigațiilor epidemiologice. 

- prin Departamentul epidemiologic: 

            - efectuează investigații epidemiologice; 

            - asigură transabilitatea animalelor; 

            - evaluează investigațiile epidemiologice. 

- prin Departamentul de comunicare externă: 

            - se elaborează comunicate și informări de presă cu privire la desfășurarea evenimentelor legate 

de evoluția, combaterea și eradicarea bolilor; 

             - monitorizează pagina de internet a D.S.V.S.A Sibiu. 

- prin Centrul de intervenție în teren: 

-Echipa de evaluare a pagubelor si a animalelor ce urmeaza a fi sacrificate in cadrul 
 aplicarii masurilor de control al bolii, reprezentant Directia Agricola conf. HG 1214 / 2009 si medic oficial 
zonal, 2 evaluatori din partea primariei locale; 

-Echipa de ucidere a animalelor : are urmatoarea componenta : un medic veterinar, 
 un asistent pentru ținerea evidențelor, personal instruit pentru uciderea animalelor. .La prezenta echipă 
se adaugă personalul reprezentat de medicii veterinari de liberă practică imputerniciti. 
Echipa mai are in componență personal ajutător pentru dirijarea și contentia animalelor, din partea ULS 

2-4 persoane ; persoane pentru scoaterea animalelor ucise din adapost si incarcarea lor in mijloacele de 
transport, din partea ULS 2-4 persoane; personae pentru transportul cadavrelor la locul stabilit pentru 
ecarisare – din partea ULS 2-4 persoane; 
Numarul de persoane care alcătuiesc echipa de ucidere este condiționat de tipul de exploatație in care se 
aplica masurile de control; 

-Echipa de dezinfectie si deratizare :  alcatuită din persoane instruite să aplice dezinfectia, in  
conformitate cu prevederile legale in vigoare :un  asistent si 2-3 asistenți locali; 

- persoane pentru supravegherea functionarii fiecărui dezinfector rutier; 
-Echipa de implementare a măsurilor de control (carantina): 
- alcatuită din inspectori din cadrul DSVSA Sibiu. 
-Echipa pentru constructia dezinfectoarelor rutiere: alcatuită din 8 persoane, pot fi pompieri 
dislocați de la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și ULS, reprezentant DSVSA 
Sibiu. 
-Echipa de examinare clinică a efectivelor din zona de restricție : alcatuită din 4 persoane,   2 
medici veterinari și 2 personal ajutator : medicii veterinari imputerniciți si medicul zonal din zona 
de restrictivă. 



 
Sarcinile Centrului de Intervenție: 

1. notificarea interna a suspiciunii si a bolii; 
2. gestionarea interventiilor in focarele de boala; 
3. plasarea de panouri care anunță prezența epizootiei: montare (instalare),control, demontare, mutare; 
4. închiderea exploatației 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 de 1000m și in celelalte 
puncte de dezinfectie; 
9. aplicarea și supravegherea masurilor de carantina impuse in exploatatia afectata; 
10. stabilirea și punerea in functiune a punctelor de colectare cadaver, dupa caz; 
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. 
3.3. UNITATEA LOCALĂ DE SPRIJIN funcționează la sediul unității administrativ – teritoriale sub 

conducerea primarului. 

3.3.1. În exercitarea atribuțiilor conducătorul U.L.S. emite dispoziții. 

3.3.2. Unităţile locale de sprijin: 

- analizează periodic situaţia sanitară veterinară de pe teritoriul unităţilor administrativ teritoriale şi 

stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; 

- răspund de aplicarea măsurilor stabilite de Unitatea locală de decizie şi de către Unitatea operaţională 

locală, de către deţinătorii de animale, pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile la animale; 

- răspund de respectarea prevederilor legislaţiei veterinare referitoare la circulaţia animalelor şi a 

produselor de origine animală, a măsurilor de carantină pentru animalele nou introduse în unitatea 

administrativ teritorială, sau, în cazul apariţiei unor boli infecţioase, pentru prevenirea şi combaterea 

acestora; 

- răspund de instituirea, organizarea şi punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor 

transmisibile la animale şi de la animale la om; 

- în cazul apariţiei unor boli epizootice pe teritoriul administrativ execută următoarele măsuri: 

      a) aplică planul general de măsuri pentru prevenirea şi combaterea epizootiilor, în conformitate cu 

prevederile legale sau recomandările primite, aprobat de Unitatea locală de decizie şi transmis de către 

Unitatea operaţională locală şi organizează popularizarea lor; 

       b) urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor epizootice, stabilind 

responsabilităţi pentru fiecare membru al Unităţii, pe sectoare de activitate şi zone teritoriale; 

       c)  analizează în mod operativ evoluţia epizootiei şi eficienţa acţiunilor întreprinse şi face propuneri 

de completare a măsurilor la Unitatea locală de decizie; 

       d)  asigură permanent legătura cu Unitatea locală de decizie şi Unitatea operaţională locală. 

 

P R E F E C T, 
Maria Minea 
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