
 

 

Procedură operațională de organizare internă 

Obiectiv:  

Prezentarea organizării interne a Unităților Experimentale din 
cadrul Complexului de Laboratoare de Cercetare „Horia 
Cernescu”, infrastructură a Universității de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”  

 

 
POUEX 1.1 

Domeniu de aplicare: 

Procedura se aplică în cadrul Unităților Experimentale 

 

1. Dispoziții generale 

Art. 1. Unitățile experimentale (acronim UEX) sunt organizate şi 
funcționează în cadrul Complexului de Laboratoare de Cercetare 
„Horia Cernescu” (acronim CLC-HC) din cadrul Universității de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timișoara (acronim USAMV), ca unitate de tip special, 
fără personalitate juridică1, destinată activității de cercetare. 

Art. 2. Unitățile Experimentale sunt situate în Timișoara, pe Calea 
Aradului nr. 119, în incinta Campusului Universității de Științe Agricole 
și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”, într-o 
zonă special amenajată pentru aceste activități. 

Art. 3. (1) Unitățile experimentale din cadrul Complexului de 
Laboratoare de Cercetare „Horia Cernescu” au fost și sunt autorizate 
sanitar veterinar prin autorizațiile: 

- nr. 0317 din 10.03.2014 - Pensiune animale de companie, cu 
activitate de adăpostire temporară, hrănire și întreţinere a 
animalelor de companie; 

                                                 
1 În același mod ca și Unitatea de neutralizare a deșeurilor, autorizată prin autorizația cu nr.  

RO-TM-058- INCP/1,2 – 11.03.2014, Incinerator de capacitate mică, cu activitate de colectare a 

deșeurilor nepericuloase – tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase. 
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- nr. 535 din 19.05.2016 ca Unitate utilizatoare de animale în 
scopuri științifice1, cu activitate de utilizare de animale în 
scopuri științifice; 

(2) Unitățile experimentale sunt organizate şi funcționează în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare și regulamentele interne 
ale Complexului de Laboratoare de Cercetare „Horia Cernescu” din 
cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 
Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, a prezentei 
proceduri şi a următoarelor acte normative: 

- Directiva UE 63 din 2010 a Parlamentului Europei şi a CE privind 

protecția animalelor utilizate în scopuri științifice; 

- Recomandarea CE 526 din 2007 a Comisiei privind orientările 

pentru adăpostirea și îngrijirea animalelor folosite în scopuri 

experimentale și în alte scopuri științifice, cu ANEXA Orientări 

privind adăpostirea şi îngrijirea animalelor folosite în scopuri 

experimentale şi în alte scopuri științifice; 

- Legea nr 43. din 05.05.2014 privind protecția animalelor utilizate în 

scopuri științifice; 

- Ordinul Nr. 143/400 din 01.04.2002 pentru aprobarea instrucțiunilor 

privind adăpostirea şi îngrijirea animalelor folosite în scopuri 

științifice sau în alte scopuri experimentale; 

- Ordin nr. 97 din 01.09.2015 pentru aprobarea Normei sanitare 

veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a 

unităților utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate 

în scopuri științifice și pentru aprobarea Normei sanitare veterinare 

privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor 

care implică utilizarea animalelor în proceduri. 

 

2. Scopul unităților experimentale 

Art. 4. Unitățile experimentale ale CLC-HC din cadrul USAMVBT sunt 
unități de tip special, construite, dotate și amenajate  pentru  activități 
de cercetare/testare.  

                                                 
1 Debutul activității a fost reglementat prin autorizația  nr. 406 din 11.03.2014 – Biobază pentru 

animale de experiență și creșterea altor animale.  
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Dată fiind situarea acestora în vecinătatea facultăților universității și 
activitățile bazate pe voluntariat, unitățile permit derularea unor 
activități educaționale, de cercetare și de extensie universitară 
efectuate în cadrul unor proiecte de cercetare pentru ciclul de licență, 
masterat, doctorat sau postdoctorat. 

Art. 5. Unitățile experimentale corespund standardelor internaționale 
pentru utilizarea animalelor în proceduri destinate proiectelor de 
cercetare științifică biomedicală (PSUEX 1.2-1.3).  

 

3. Capacitatea experimentală 

Art. 6. Capacitatea de cazare și întreținere simultană (minimă ÷ 
maximă) în condițiile păstrării unităților microbiologice la nivel de 
incintă sau cameră de creştere este dependentă de specie, categorie 
și masa corporală, astfel: 

a. cabaline de talie medie și mică ÷ 8 capete, conform PSUEX 5.8; 

b. taurine (juninci sau taurine de carne) ÷ 32 capete; 

c. suine ÷ 200 porci miniaturali cazați în spații convenționale și 137 

porci cu masa de 100-150 kg sau 188 porci cu masa de până la 100 

kg cazați în adăposturi reci, conform PSUEX 5.7; 

d. în funcție de masa corporală și categorie: 8 ÷ 96 câini și 12 ÷ 68 

pisici, conform PSUEX 5.6; 

e. în funcţie de masa corporală se pot adăposti 450 ÷ 720 șoareci, 120 ÷ 

420 șobolani, 48 ÷ 240 cobai și 9 ÷ 72  iepuri: dacă se utilizează 

cuștile ventilate individual, unitatea permite cazarea a 192 ÷ 432 

șoareci sau a 24 ÷ 96 șobolani, conform PSUEX 5.5. 

Art. 7. Pe parcursul unui an se pot întreține un număr variabil de 
animale, în funcție de durata proiectelor de cercetare, cerințele de 
biosecuritate/biosiguranță (PSUEX 4.2) și de necesarul de animale 
pentru fiecare procedură. 

Art. 8. Achiziția diferitelor specii, rase sau linii genetice de animale 
utilizate în proceduri are loc cu respectarea principiilor de biosiguranță 
și biosecuritate, în limita facilităților existente, a disponibilității de 
spațiu și doar după parcurgerea pașilor necesari pentru aprobarea 
proiectului de cercetare.  
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4. Menţinerea sănătății și asigurarea calității animalelor   

Art. 9. Animalele din unitățile experimentale, inclusiv cele tip lipsite de 
floră patogenă specifică (SPF) sunt întreținute în diferite unităţi 
microbiologice, în condițiile zonelor protejate prin bariere sanitare. 
Menținerea calității și asigurarea premiselor necesare susținerii 
sănătății animalelor se fac prin:  

(1) respectarea specificului zonei de protecție sanitară  

Respectarea condițiilor privind biosiguranța și biosecuritatea prin barierele 

de protecție sanitară sunt obligatorii (PSUEX 4.2) și impun utilizarea 

vestiarului - filtru pentru accesul personalului, folosirea echipamentului de 

protecție complet, respectarea normelor privind carantina animalelor, 

respectarea procedurilor de administrare a hranei, de schimbare a 

așternutului, igienizarea boxelor, cuștilor și a spațiilor de lucru, astfel încât 

să se evite contaminarea încrucișată. 

(2) monitorizarea condițiilor de microclimat  

Condițiile de microclimat sunt dublu monitorizate: electronic, prin sistemele 

automate instalate și manual, cu ajutorul termoanemometrului portabil, prin 

înregistrarea zilnică de către personalul desemnat. Verificarea stării de 

igienizare și a eficienței activităților de decontaminare se fac prin examene 

de sanitație. Numărul de teste variază în funcție de numărul și suprafața 

spațiilor supuse decontaminării. 

(3) controlul stării de sănătate a animalelor 

Controlul stării de sănătate a animalelor se face prin supraveghere clinică 

(zilnic și ori de câte ori este nevoie), dependent de specie și proiectul de 

cercetare, prin mai multe tipuri de examene: 

- examene serologice  

- examene bacteriologice 

- examene parazitologice 

Alegerea animalelor pentru a fi supuse controlului se face prin tragere la 

sorți: numărul de animale supuse investigațiilor variază, în funcție de efectiv 

și de categoria de vârstă a animalelor; numărul minim va fi reprezentativ 

pentru lotul de animale aflate în stoc și va satisface nivelul erorilor și pragul 

de senzitivitate al testelor utilizate (conform PSUEX 4.3). 
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(4) control periodic al calității furajelor și așternutului  

Controlul calității furajului și așternutului se face prin analize ultrarapide 

(NIR) de laborator. Atunci când survin suspiciuni, pentru confirmare, se 

apelează la examene efectuate de către laboratoare autorizate. Hrana se 

achiziționează doar din unități autorizate sanitar-veterinar, însoțită de 

documente ce atestă proveniența și calitatea. Apa se supune analizelor fizico-

chimice și bacteriologice de două ori pe an sau ori de câte ori situația 

epidemiologică o impune.   

(5) controlul periodic al stării de sănătate a personalului 

Starea de sănătate a personalului care își desfășoară activitatea în cadrul 

unității experimentale se monitorizează anual, conform specificului 

programului de medicină a muncii derulat în cadrul universității. 

(6) controlul echipamentelor 

Întreţinerea și reparațiile echipamentelor utilizate în tehnologia de creștere 

și întreținere a animalelor (instalații de furajare, climatizare, baterii de 

creștere, cuști, stații de schimb așternut, autoclav etc.) se fac anual. 

Programele și parametrii de funcționarea a echipamentelor și instalațiilor 

sunt  monitorizate conform procedurilor de lucru. 

  

5. Asigurarea condițiilor  de biosiguranță și  biosecuritate  

Art. 10. Activitatea unității experimentale se desfășoară în două zone 
distincte (PSUEX 1.2-1.3): 

(1) Zona administrativă care este compusă din: filtrul pentru personal, 

birourile managerilor și coordonatorilor de unitate, spațiul recepție/livrare a 

animalelor, depozitele de hrană, fânarul, parcarea precum și platforma de 

depozitare a deșeurilor. Pentru a nu reprezenta un pericol pentru zona 

protejată, spațiile din această zonă sunt păstrate în condiții de curățenie și 

întreținere adecvate. 

(2) Zona de producție, protejată prin ,,bariere sanitare”, care este compusă 

din spații și incinte de creștere și întreținere, spații de depozitare internă, 

spații de investigații, intervenții și tratamente, spații de spălare și pentru 

schimbul talașului, spații pentru depozitarea cuștilor, holuri tehnologice 

(delimitate funcțional în zone curate, zone gri și zone murdare). 
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Art. 11. Protejarea zonei de producție se face prin crearea ,,barierei  
sanitare”, rezultat al unui complex de elemente: constructive 
(camere, uși, elemente de închidere perimetrală, instalații și 
echipamente), metode și proceduri operaționale care au menirea de a 
controla condițiile de mediu și circulație prin delimitarea spațiilor 
pentru a reduce riscul ca animalele din unitate sau oamenii din afara 
acesteia să vină în contact cu germeni patogeni sau organisme 
indezirabile.  

Art. 12. Bariera sanitară (PSUEX 4.2) presupune o combinație de 
sisteme fizice (bariere) și criterii de operare/performanță (incluzive sau 
excluzive) care împreună contribuie la limitarea transmiterii agenților 
etiologici  dintr-o parte în alta a barierei, astfel: 

(1) Controlul intrărilor în perimetrul spațiilor se realizează prin etanșeizarea 

clădirii, prin elemente de închidere perimetrală și de tâmplărie de tip PVC 

care  reduc la maximum deschiderile către exterior; geamurile sunt 

prevăzute cu plase pentru insecte. 

(2) Climatizarea este corespunzătoare, complexă și, dependent de specia de 

animale, presupune tratamentul, distribuirea aerului, filtrarea (filtre, inclusiv 

HEPA, la animale libere de germeni), controlul temperaturii și al umidității.  

La animalele de rentă ventilația este fie artificială, fie naturală, dar cu 

posibilități de dirijare. 

Art. 13. Asigurarea eficienței barierei sanitare impune obligatoriu 
controlul factorilor de mediu și asigurarea unor parametri de 
microclimat adecvați cerințelor fiziologice și de bunăstare ale 
animalelor, precum temperatura, umiditatea relativă, ventilația, 
presiunea, regimul de iluminat și liniștea – vezi cele prezentate la 
fiecare specie – în procedurile PSUEX 5.5÷5.9. 

Art. 14. Comunicarea între zone se face doar prin coridoare și spații 
corespunzătoare barierelor sanitare în condițiile respectării fluxurilor 
funcționale (PSUEX 1.2-1.3) pentru personal, animale, materiale curate 
și materiale murdare etc.  

Art. 15. Legătura dintre unitatea experimentală și celelalte facilități din 
incinta campusului se rezumă la aducerea și depozitarea unor 
materiale necesare procedurilor, precum și la accesul personalului 
propriu și a celui specializat în întreținerea instalațiilor și 
echipamentelor. 
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Art. 16. Unitățile experimentale comunică în timp util cu Unitatea de 
Coordonare Administrativ Științifică din cadrul Complexului de 
Laboratoare de Cercetare „Horia Cernescu” și cu Serviciul tehnic din 
cadrul USAMBT pentru raportarea situațiilor neprevăzute, dar și a 
cerinţelor specifice solicitate în diferite proiecte de cercetare. 

Art. 17. Eventualele defecțiuni ale echipamentelor sunt raportate 
coordonatorului unității experimentale, care demarează procedurile 
privind achiziția serviciilor de intervenție, întreținere și reparații in 
vederea remedierii. 

 

6. Creşterea și întreținerea animalelor  

Art. 18. Creșterea și întreținerea animalelor utilizate în proceduri are 
loc în conformitate cu legislația în vigoare: 

(1) Animalele necesare populării și completării speciilor/raselor/liniilor 

existente se achiziționează numai de la unități autorizate; sunt achiziționate 

doar animale cu certificat de sănătate, de origine care sunt însoțite de 

declarații de conformitate.  

(2) În cazul animalelor de laborator și a carnasierelor, transportul se face în 

cuști prevăzute cu fante pentru admisia aerului și în mijloace de transport 

prevăzute cu sisteme de climatizare adecvate. În cazul animalelor de rentă, 

transportul se face cu remorci destinate transportului de animale, care sunt 

autorizate și dezinfectate. 

(3)  După recepția animalelor, acestea rămân în zona de carantină/boxe de 

izolare pentru o perioadă determinată și caracteristică fiecărei specii. 

Art. 19. Creșterea și întreţinerea animalelor utilizate în proiecte de 
cercetare se face conform procedurilor specifice: 

(1) pentru rozătoare și iepuri: PSUEX 5.5 

(2) pentru câini și pisici: PSUEX 5.6 

(3) pentru suine, taurine și cabaline: PSUEX 5.7÷5.9 

Art. 20. Păstrarea evidențelor privind creșterea și întreţinerea 
animalelor are loc diferențiat, în funcţie de importanța și conţinutul 
acestora:  

(1) În zona protejată (de creştere/derulare a proiectului) se păstrează 

evidențe zilnice privind sănătatea și acțiunile sanitar veterinare efectuate. 
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Dacă proiectul de cercetare impune înmulțirea, tot aici se păstrează 

evidențele privind caracteristicile biologice, precum: fătările, introducerea 

la montă, sexarea și reforma sau eliminarea puilor. Aceste informații sunt 

scrise pe etichetele atașate cuștilor și, ulterior, sunt centralizate în registre 

electronice în afara zonei protejate. 

(2) Conținutul și tipurile etichetelor utilizate sunt detaliate în procedurile 

specifice; acestea sunt elaborate pe baza prezentei proceduri operaționale și 

sunt aprobate de către coordonatorul unității. 

(3) În afara zonei protejate se păstrează evidențe contabile lunare și anuale 

privind numărul de animale achiziționate, utilizate sau reformate, costurile 

de operare și indirecte, în conformitate cu procedurile interne ale 

universității. 

Art. 21. Programul de lucru al îngrijitorilor unităților experimentale în 
cazul creșterii și întreţinerii animalelor în flux continuu depinde de 
organizarea și specificul fiecărei unităţi, conform PSUEX 5.5-5.9.   

Art. 22.  Manipularea animalelor reformate și a cadavrelor se face de 
către personalul unităților experimentale: 

(1) După selectare, animalele reformate sunt separate pe sexe în cuști; în 

această categorie se includ și animalele care au evadat din cuști. 

(2) Eliminarea animalelor reformă din zona protejată se face prin zona 

murdară a camerei de spălare, după ce s-a efectuat eutanasierea.  

(3) Cadavrele din zona protejată sunt colectate în pungi care se păstrează la 

congelator până la transferul către Laboratorul de medicină legală unde are 

loc examenul necropsic și ulterior transferul pentru neutralizare (PSUEX  6.7). 

Art. 23.  În situația în care animalele utilizate în proceduri trebuie 
supuse reproducției și dacă tineretul trebuie livrat către alte unităţi în 
vederea continuării cercetării, la livrarea animalelor se vor considera 
următoarele aspecte: 

(1) Loturile de animale destinate livrării se formează la înţărcarea și sexarea 

puilor și ulterior se (re)formează înainte de livrare; până la livrare 

animalele sunt grupate în funcție de masa corporală, conform solicitării. În 

ziua livrării are loc o recântărire.  

(2) Numărul de animale din cuștile destinate livrării depinde de masa 

corporală și este în acord cu prevederile legislației în vigoare. 
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(3) Animalele care urmează să părăsească unitatea sunt transferate din zona 

protejată în zona de livrare în cutii care au fost dezinfectate, de regulă prin 

expunerea la radiații UV. 

(4) Pentru asigurarea statusului sanitar al animalelor, transportul către 

beneficiar este admis numai cu mijloace de transport termoizolate, dotate cu 

sisteme de climatizare și dezinfectate corespunzător. 

Art. 24.  Achiziția, depozitarea, pregătirea și utilizarea furajelor pentru 
animalele unităților experimentale presupune: 

 (1) Achiziția furajului îndeplinește cerințele de calitate și asigură principiile 

nutritive necesare creşterii și reproducţiei animalelor în regim de barieră 

sanitară. De regulă, furajul este achiziționat din unităţi specializate, 

autorizate sanitar veterinar. 

(2) Furajul achiziționat este însoțit de documente care dovedesc proveniența, 

calitatea și compoziția; acesta corespunde calitativ și cantitativ, asigurând 

necesarul biologic pentru creşterea și reproducția animalelor. 

(3) Furajul este depozitat în spații special destinate; furajele granulate - în 

magazii răcoroase, suculentele în spații refrigerate, iar furajele fribroase în 

fânar. În anumite proiecte de cercetare, furajul granulat destinat 

rozătoarelor poate fi autoclavat în saci speciali timp de 30 min la 120 ºC. 

Art. 25. Indiferent de specia de animale, apa destinată consumului se 
supune trimestrial analizelor fizico-chimice și microbiologice sub 
aspectul încadrării în cerinţele de potabilitate descrise în STAS 1342 - 
91; pregătirea și utilizarea apei solicită: 

(1) În cazul rozătoarelor și iepurilor, apa de băut este introdusă în flacoane 

de policarbonat în zona de spălare și apoi este distribuită incintelor și 

cuștilor cu animale. Înainte de umplerea cu apă, flacoanele sunt spălate, 

sterilizate și uscate în spațiul special destinat, conform procedurii (PSUEX 5.5). 

(2) În cazul câinilor și pisicilor, apa se administrează în boluri din oțel 

inoxidabil care sunt spălate zilnic și dezinfectate periodic (PSUEX 5.6). 

(3) Apa pentru animalele de rentă provine din sisteme de distribuție 

prevăzute cu filtre; pentru administrarea acesteia se utilizează adăpătoare cu 

niplu sau clapetă. La suine și rumegătoare unitatea de racord amplasată pe 

circuitul apei permite administrarea medicației solicitate în proiectele de 

cercetare (PSUEX 5.8-5.9). 



  UNITĂȚI EXPERIMENTALE 

 

18 

Art. 26.  Pregătirea, manipularea și utilizarea așternutului; unitățile 
experimentale utilizează talașul pentru rozătoare și paiele de cereale 
pentru animalele de rentă. Animalele de companie beneficiază de 
covorașe sau pernițe care sunt amplasate pe platforme ridicate față 
de nivelul pardoselii (PSUEX 5.6). 

(1) Talașul utilizat ca aşternut pentru animale se achiziționează din unități 

specializate și autorizate în acest sens; talașul trebuie să fie adecvat scopului 

pentru care va fi utilizat privind esența (moale, de brad), granulația, 

elasticitatea, cantitatea de praf sau germeni (sterilizare, presterilizare etc). 

(2) Anterior utilizării, talașul depozitat în magazie, este sterilizat timp de 15 

minute la 110 º. Se sterilizează doar cantitatea de talaș necesară cuștilor 

cărora li se va schimba așternutul. 

(3) Talașul murdar este colectat în saci din polietilenă și este transferat 

unității de neutralizare a deșeurilor; în unele situații aceasta poate fi 

considerat deșeu periculos și neutralizat în conformitate cu acest status. 

(4) Pernițele și covorașele destinate carnasierelor sunt spălate și uscate în 

echipamentele unității. 

(5) Paiele utilizate pentru animalele de rentă sunt păstrate în spații uscate, 

curate, fără surse de mucegaiuri. 

Art. 27. Pregătirea și utilizarea altor materiale în cadrul unității 
experimentale depind de caracteristicile acestora (PSUEX 4.4):  

(1) Materialele de dimensiuni reduse, utilizabile în unitățile destinate 

animalelor de laborator sunt introduse în zona protejată, de unde sunt 

obligatoriu sterilizate în autoclav, după care sunt transferate spre zonele 

unde acestea sunt utilizate (magazii, zone de intervenții etc). Cuștile de 

transport pentru animalele care se livrează sunt puse la dispoziție de către 

beneficiar și rămân cantonate în zona de livrare. 

(2) Echipamentul de protecţie utilizat de către personalul din unitate este în 

marea majoritate de unică folosinţă (mănuși, măști etc.), iar cel de utilizare 

îndelungată (saboți, salopete, halate) este spălat, sterilizat și uscat zilnic în 

cadrul unității experimentale cu ajutorul echipamentelor proprii (mașini de 

spălat și uscător). 

(3) Nu este permisă introducerea alimentelor, efectelor personale și nu se 

fumează în cadrul zonelor protejate a unităților experimentale.  
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7. Sănătatea personalului, curățenia, dezinfectarea, utilizarea 
facilităților de igienizare și acțiunile de tip DDD 

Art. 28. Igiena personală, în fapt totalitatea acțiunilor necesare pentru 
dobândirea unei stări de curăţenie a întregului corp (piele, mucoase, 
unghii, păr etc.) și a îmbrăcămintei sunt obligatorii, astfel încât 
lucrătorul să nu devină o sursă de îmbolnăvire a animalelor sau a 
propriei persoane (putând găzdui la nivelul tegumentelor și 
mucoaselor din nas, urechi, gură microorganisme pe care apoi le 
transmite animalelor fie direct, fie indirect, prin intermediul 
instrumentelor, echipamentelor sau utilajelor). 

(1) Igiena personală se efectuează zilnic, înainte de începerea programului 

de lucru și ori de câte ori este nevoie, după executarea unor manopere care 

au generat murdărirea corpului sau a echipamentului de protecție. 

(2) Personalul unităților experimentale are acces în unitate doar după 

atestarea stării de sănătate, în urma controlului medical și a efectuării 

analizelor de laborator.  

(3) Personalul angajat are obligația să declare șefului ierarhic cel putin în 

următoarele situaţii:  

- starea de rău însoțită de febră, tuse, dureri în gât, scurgeri din urechi 

- simptome care pot semnala boli ale căilor respiratorii; 

- diaree, vomă, greață, dureri abdominale - simptome ale unor boli 

digestive; 

- tăieturi, răni, plăgi sau unghii infectate etc.; 

- usturimi la urinare, modificarea culorii urinei - simptome ale 

infecţiilor  urinare sau ale  hepatitei.    

(4) Nedeclararea simptomelor enumerate atrage răspunderea celui în cauză 

pentru riscurile pe care le prezintă pentru biosecuritatea animalelor. 

Art. 29. Unitățile experimentale convenționale pun la dispoziție birouri 
pentru personal. Unitatea pentru animale de laborator dispune de filtru 
pentru personal (PSUEX 1.2); în incinta acestora se desfășoară 
următoarele: 

(1) La începerea zilei de lucru, personalul dezbracă hainele de stradă în 

zona ,,murdară” a vestiarului, face un duș complet, utilizând materialele de 

igienizare (șampon, gel de duș, săpun etc.) și, în zona ,,curată” se echipează 

complet, utilizând echipamentul de lucru pregătit anterior. 
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(2) Echipamentele sau obiectele voluminoase sunt în prealabil dezinfectate 

fiind introduse în zona anexă – unde sunt expuse la acțiunea lămpii cu UV; 

ulterior pot fi introduse în zona protejată. 

(3) La utilizarea WC-ului este obligatorie spălarea abundentă cu apă și  

săpun și decontaminarea mâinilor. După fiecare utilizare a WC-ului se 

schimba mănușile. 

(4) Utilizarea telefoanelor în unitățile experimentale este permisă doar în 

zona administrativă. 

 

Art. 30. Curățirea, igienizarea și dezinfecția spațiilor și echipamentelor 
se face în conformitate cu procedurile specifice (PSUEX 4.4):  

(1) Dezinfecţia materialelor utilizate în unitățile experimentale se face prin  

autoclavare pulverizarea sau aplicarea de substanţe dezinfectante. 

Dezinfectantele cu efecte virulicide, bactericide și fungicide se utilizează: 

pentru mâini, instrumentar sanitar, pentru cuști, pentru pardoseli și suprafețe 

(rafturi, mese de lucru etc). Utilizarea acestora se face în conformitate cu 

recomandările  producătorului, respectând condiţiile de aplicare și timpul de 

contact. 

(2) Autoclavarea se face pentru: furaj, talaș, cuști, capace, flacoane și 

capacele lor, instrumentar sanitar și chirurgical (etc.). 

(3) Echipamentele (cuști, flacoane și capace, mese, stații de schimb etc.) se 

igienizează după fiecare utilizare, iar o dată pe săptămână se efectuează o 

igienizare generală atât a spațiilor, cât și a echipamentelor. Instrumentarul 

folosit la intervenţiile sanitare și chirurgicale se sterilizează prin autoclavare 

după fiecare utilizare. Cuștile animalelor, împreună cu dispozitivele atașate 

(flacon, capac, grilaj și etichetă), sunt transferate în zona de spălare, trecând 

din zona curată, spre zona murdară și apoi în zona de spălare, unde se 

îndepărtează așternutul și se lasă 30’ la înmuiere în bazinul de spălare. 

Ulterior, echipamentul se spală, se clătește, se scurge și se lasă la uscat pe 

cărucioarele și rafturile destinate acestui scop; periodic, cuștile, capacele, 

flacoanele și capacele acestora sunt autoclavate. 

(4) Zilnic, după terminarea programului, în camerele de creştere se 

efectuează curățenia mecanică a suprafețelor, se spală și se dezinfectează 

pardoselile.  
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(5) Săptămânal se efectuează o igienizare generală a spațiilor din ambele 

zone ale unității experimentale, iar bilunar se şterg și se dezinfectează gurile 

de aerisire și climatizare, ferestrele, geamurile, ușile și toate componentele 

structurale mobile. Semestrial, în toate incintele destinate animalelor, pe 

lângă pardoseli se igienizează pereții și tavanele 

Art. 30. În zona exterioară unităților experimentale se efectuează 
operațiuni de D.D.D. semestrial și ori de câte ori este nevoie. 
Programarea acțiunilor se face în funcţie de biologia vectorilor și se 
efectuează de către o unitate specializată, la nivel de campus. 

 

8. Organizarea activităţii și responsabilități 

Art. 31. Conform prevederilor legale și a organigramei, de activitățile 
unităților experimentale sunt responsabile mai multe persoane; 
acestea sunt ierarhizate și relaționează după cum urmează: 

(1) Procedurile operaționale și activitatea unităților experimentale 

(efectuarea procedurilor pe animale, îngrijirea animalelor și uciderea 

acestora) sunt coordonate, supravegheate și verificate de către 

coordonatorul unităților experimentale. 

(2) Activitatea de îngrijire a animalelor este coordonată de către o persoană 

calificată - inginer zootehnist care coordonează îngrijitorii și studenți 

voluntari din profilurile zootehnie și medicină veterinară: sunt alocați câte 2-

4 îngrijitori la fiecare unitate experimentală cu proiect de cercetare în 

derulare. 

(3) Activitățile privind starea biologică a animalelor sunt coordonate de 

către un inginer zootehnist, cu competențe certificate în activitatea de 

cercetare din biobază; bunăstarea animalelor este supravegheată de către un 

responsabil, specializat în etologie și bunăstare. 

(4) Pentru activitatea de supraveghere sanitară veterinară și pentru 

intervențiile medicale, tratamente și alte acțiuni sanitare veterinare 

obligatorii, unitatea are un medic veterinar, cu atestat de liberă practică. 

(5) verificarea implementării prezentei proceduri operaționale se face de 

către managerul calităţii, conform procedurilor existente și în concordanță 

cu următoarele principii: „i) se scrie ceea cea ce trebuie făcut, ii) se face 

ceea ce este scris și iii) altcineva verifică dacă s-a făcut ceea ce s-a scris 

inițial”. 
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Art. 32. Pentru fiecare proiect de cercetare, coordonatorul unităților 
experimentale stabilește modul de desfășurare al activităţilor, 
eliberează avizul de disponibilitate și aprobă necesarul de 
echipamente, materiale și resurse umane necesare implementării 
proiectului și bunei funcționări a unităților (PSUEX 3.1 și 3.2). 

 

9. Înregistrări 

Activitățile care țin de procedurile operaționale și cele specifice sunt 
înregistrate în mai multe tipuri de registre și înscrisuri: 

(1)Registru de intrări – ieșiri;  

(2) Caiet de evidență incidente și accidente de muncă; 

(3) Registre de consultații și tratamente; 

(4) Registre de mortalități și registre pentru evidența animalelor eutanasiate; 

(5) Registre pentru animalele crescute, achiziționate și furnizate; 

(6) Registre pentru animalele utilizate în proceduri și pentru câini, pisici; 

(7) Registre destinate neutralizării cadavrelor și materialelor prin 

incinerare. 

Anumite înscrisuri (rapoarte, ASP-uri, rezumate cu caracter nontehnic, 
matrice cadrul logic etc) au caracter confidențial și sunt păstrate în 
dulapuri închise. 

 

10. Dispoziții finale 

Art. 33. Procedurile de lucru sunt elaborate gradual, pe măsură ce 
proiectele de cercetare în derulare solicită noi tehnici, metode sau 
abordări.   

(1)Procedurile de lucru privind normele interne de funcționare ale Unităților 

experimentale sunt elaborate de către coordonator şi sunt parte integrantă a 

prezentei proceduri operaționale. 

(2) Procedurile de lucru cuprind în detaliu modul în care se desfăşoară 

fiecare activitate din unitate și relațiile cu Unitatea Coordonatoare 

Administrativ Științifică, Prorectoratul cu cercetarea al USAMVBT și terți.  

(3) Prezenta procedură și legislația specifică în vigoare constituie cadrul 

organizatoric și legal pentru întocmirea procedurilor operaționale de lucru. 
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Art. 34. Proiectele de cercetare derulate în cadrul unităților 
experimentale sunt supuse în prealabil mai multor avizări și aprobări, 
după cum urmează (PSUEX 3.1): 

(1) Acordul de disponibilitate (de principiu sau final), convenție prin care se 

prezintă oportunitatea (în cazul acordului de principiu) sau se alocă spaţiu, 

timp și facilități pentru derularea unui proiect de cercetare, în cazul 

acordului de disponibilitate. 

(2) Cererea de autorizare a proiectului de cercetare – cerere care se 

transmite Autorității competente și care include: Certificatul de evaluare al 

Comisiei de etică, Rezumatul proiectului cu caracter nontehnic și Declarația 

pe propria răspundere privind evitarea dublării nejustificate a procedurii – 

documente care susțin procesul de aprobare a proiectului de cercetare la 

diferite niveluri. 

(3) Autorizația de proiect eliberata de către Autoritatea Competentă, 

conform prevederilor Ordinului 97 din 01.09.2015.  

Art. 35. Modificarea și reeditarea prevederilor procedurii de 
organizare a activității urmează regulamentele interne de funcționare 
ale USAMVBT: 

(1) Prezenta procedură poate fi modificată la propunerea motivată a 

coordonatorului unității experimentale, cu avizul Unității administrativ 

științifice a Complexului de laboratoare de cercetare „Horia Cernescu”. 

(2) Prezenta procedură de organizare şi funcționare se completează cu 

celelalte reglementări legale care se referă la activitatea de cercetare 

științifică-dezvoltare în domeniu. 

 

Direcţii prioritare: 

 Prima versiune a prezentei Procedurii operaționale de 
organizare internă a fost avizată în ședința Unității 
Administrativ Științifice din cadrul Complexului de 
Laboratoare de Cercetare Horia Cernescu în data de 
27.05.2016. 

 
 


