AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

INSTITUTUL DE DIAGNOSTIC ȘI SĂNĂTATE ANIMALĂ

Nr. 1445 /07.03.2019
DECLARAŢIE DE POLITICĂ
referitoare la
CALITATEA ACTIVITĂŢII
INSTITUTULUI DE DIAGNOSTIC ŞI SĂNĂTATE ANIMALĂ
Cod: P 1
Viziune:
„CALITATE prin COMPETENŢĂ şi EFICIENŢĂ – garanţia unui succes durabil”
Misiune:
Principala misiune a Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA) este de a acționa ca
instituție strategică de importanță națională care veghează și garantează sănătatea și bunăstarea
animalelor cu importanță economică din România, în contextul integrării în economia europeană și în
procesul de globalizare, prin asigurarea premizelor pentru libera circulație a mărfurilor.
Pentru a îndeplini acest deziderat vom lua în considerare necesitatea conştientizării
autorităților, mediului de afaceri și a celorlalte entități economice din România, că Institutul de
Diagnostic şi Sănătate Animală administrează Laboratoarele Naţionale de Referinţă (LNR) pentru
bolile animalelor terestre şi acvatice, precum şi pentru organismele modificate genetic din alimente şi
furaje.
În prezent, prin organizarea şi funcționarea celor 27 de Laboratoare Naţionale de Referinţă,
Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală aflat în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), participă la elaborarea strategiei de prevenire
şi combatere a bolilor la animale de pe teritoriul României, fiind totodată partenerul Laboratoarelor
Europene şi Internaţionale de Referinţă.
IDSA, prin Laboratoarele Naționale de Referință, organizate pe domeniul de competență, are
ca activitate principală, supravegherea si diagnosticarea sau confirmarea focarelor de boli cu
transmitere prin alimente, zoonoze, sau boli ale animalelor. Prin acordarea de asistență științifică și
tehnică, se realizează în permanență armonizarea și îmbunătățirea metodelor de analiză sau a
metodologiilor de diagnostic de laborator, precum și a modului de utilizare a acestora.

Valori:
ÎNCREDEREA pe care o inspirăm în relaţiile dezvoltate cu partenerii și colaboratorii noștri, dar
și cu beneficiarii serviciilor noastre;
INTEGRITATEA este fundamentul pe care construim încrederea ce o inspirăm;
EXPERIENŢA relevantă şi dovedită în domeniul specific de activitate;
CREATIVITATEA și capacitatea noastră de a face faţă situaţiilor de criză, ceea ce necesită
inovare continuă.
TRANSPARENŢA pe care o manifestăm în relaţie cu beneficiarii serviciilor oferite de noi.
Valorile noastre sunt promovate cu respectarea supremaţiei Constituţiei, a legii, legalităţii,
obiectivităţii, profesionalismului, responsabilităţii, integrităţii, imparţialităţii și confidențialității.
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ORIENTĂRI STRATEGICE PENTRU PERIOADA
2019 – 2022
Obiective:
1. Menţinerea și îmbunătăţirea continuă a sistemului de management
1.1. îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității prin implementarea noii
ediții a SR EN ISO 17025:2018;
1.2. Aplicarea gândirii bazate pe riscuri și oportunități asociate activităților desfășurate în toate
structurile din IDSA;
1.3. implementarea și documentarea standardelor de management / control intern în entităţile
administrative din IDSA, atât cele implicate, cât și cele neimplicate direct în procesul de acreditare
RENAR;
1.4. conștientizarea avantajelor acreditării sistemului de management al calității și întărirea
colaborarii cu organismul National de Acreditare – RENAR;
1.5. implementarea unui sistem de management al calității integrat, care să acopere
activitatea analitică a institutului și activitățile desfășurate în cadrul serviciilor suport și care să fie
bazat în principal pe gestionarea eficientă a riscului;
1.6. menținerea anuală a acreditării IDSA pe toate domeniile analitice.

2. Evaluarea capabilităţii de diagnostic prin participare la schemele de încercări
de competență organizate pe plan internaţional
2.1. Specialiştii Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală participă anual sau ori de câte
ori legislația o impune, la schemele de încercări de competență internaţionale organizate de
Laboratoarele de Referinţă ale Uniunii Europene, Laboratoarele Internaţionale de Referinţă (OIE) sau
de către alți furnizori de încercări de competență acreditați;
2.2. Specialiștii Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală participă la solicitarea RENAR
la încercările de competență organizate în cadrul acordurilor multilaterale de recunoaștere EA sau
APLAC.

3. Strategia de creștere a performanțelor
laboratoarelor, din subordinea ANSVSA

și

eficientizarea

activității

3.1. Extinderea domeniului de acreditare conform strategiei Autorității Sanitare Veterinare și
pentru Siguranța Alimentelor la nivel național;
3.2. Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală vine în întâmpinarea strategiei ANSVSA prin
dezvoltarea domeniilor analitice acreditate în acord cu cerințele standarului SR EN ISO /CEI
17025:2018, prin validarea și implementarea unor noi și moderne metode de analiză, în domeniul
sănătății și bunastării animalelor și OMG, pentru a asigura suportul privind îndeplinirea cerințelor
legislației Uniunii Europene pentru libera circulație a animalelor, produselor, protecția mediului și a
consumatorilor;
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3.3. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, organizație cu competență dovedită în cadrul
participărilor la scheme de încercări de competență, își propune să își mențină şi să își extindă
acreditarea ca furnizor de încercări de competență, atât pentru laboratoarele veterinare judeţene din
rețeaua de stat, cât şi din cea privată;
3.4. Promovarea IDSA ca și organizator de scheme de încercări de competenţă la nivel
internaţional. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală îşi propune ca prin corespondenţa dintre
LNR-urile acestuia şi cele internaţionale, cât şi direct, cu ocazia întrunirilor specialiştilor din cadrul
acestor laboratoare, să-şi promoveze statutul de furnizor de încercări de competenţă acreditat, astfel
încât să atragă cât mai mulţi participanţi externi, oferind totodată un plus de încredere clienţilor externi
din cadrul acestui domeniu.

4. Actualizarea în permanenţă a nomenclatorului de metode, pe domenii
analitice, elaborat de specialiştii din cadrul IDSA
4.1. Uniformizarea denumirii de metode şi a documentelor de referinţă, aferente activității
analitice la nivel național.

5. Perfecţionarea continuă a personalului prin instruiri în instituţii cu
competenţe recunoscute pentru menţinerea în actualitate a cunoştinţelor şi asigurarea
calităţii analizelor efectuate
5.1. Specialiştii I.D.S.A. participă în fiecare an la instruiri organizate de către instituţii naţionale
şi internaţionale, în cadrul programului de perfecţionare continuă, în vederea menţinerii competenţelor,
precum și pentru dobândirea de compețente noi, din domeniul specific de activitate.

6. Participarea IDSA la elaborarea legislației naționale cu privire la programele
strategice de prevenire şi combatere a bolilor la animale, normele sanitare veterinare
privind metodologia de prelevare, ambalare și transport al probelor precum și alte acte
normative referitoare la activitatea sanitară veterinară.
7. Desfăşurarea activităţii de cercetare în regim de recunoaştere naţională şi
internaţională
7.1. Propunerea unui număr cât mai mare de teme şi proiecte de cercetare- dezvoltare atât în
programe interne de cercetare cât şi internaţionale de către specialiştii institutului, cu participarea
efectivă a acestora.

8. Verificarea valorii analitice a reagenţilor şi kiturilor
8.1. Pentru asigurarea validității rezultatelor analizelor de laborator, specialiștii I.D.S.A.
verifică conform unor proceduri prestabilite şi a legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, valoarea
analitică a reagenţilor şi kiturilor ce urmează să se autorizeze pentru comercializare, în România,
precum și a tuturor loturilor ce urmează a fi utilizate în cadrul controlului oficial.

9. Evaluarea activităţii de laborator în scopul desemnarii laboratoarelor sanitare
veterinare si pentru siguranța alimentelor judetene, privind diagnosticul bolilor,
identificarea agenţilor patogeni şi a factorilor de risc
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9.1. Realizarea evaluării activităţii laboratoarelor sanitare veterinare din reţeaua de stat și
desemnarea acestora privind competențele în diagnosticul bolilor, identificarea agenţilor patogeni şi a
factorilor de risc.

10. Documentarea şi dezvoltarea
managementul activităţii de laborator

sistemului

informatic

integrat

pentru

10.1. Dezvoltarea aplicației informatice privind analizele de laborator, cu suportul ANSVSA, în
raport cu planificarea și monitorizarea programului strategic.
10.2. Implementarea și dezvoltarea unei aplicații informatice privind monitorizarea rezultatelor
schemelor de intercomparare organizate de către IDSA pentru laboratoarele veterinare judeţene din
rețeaua de stat, cât şi din cea privată.

11. Demonstrarea rolului I.D.S.A. de instituţie naţională de referinţă specializată
pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor, protecţia sănătăţii publice faţă de zoonoze
şi protecţia mediului
11.1 Intensificarea și îmbunătățirea colaborării cu alte instituții conexe domeniului de activitate
din România, dar mai ales cu Organismul Național de Acreditare “RENAR” prin elaborarea și
participarea la programe și activități comune în baza protocolului stabilit între ANSVSA și RENAR;
11.2. Dezvoltarea unei activităţi parteneriale cu crescătorii de animale şi patronatele din
domeniu, bazată pe experienţa analitică şi de diagnostic, în scopul menţinerii sănătăţii animalelor, a
sănătăţii publice şi pentru promovarea producţiei autohtone;
11.3. Crearea tuturor premizelor în vederea obținerii statutului de Laborator Comunitar de
Referință pe unele domenii de competență ale IDSA;
11.4. Întărirea colaborării parteneriale cu institute/laboratoare internaționale prin semnarea
unor contracte de prestări servicii ale IDSA ca și institut de referință, cu competențe dovedite.
12. Consolidarea integrității instituționale a IDSA prin aderarea la valorile fundamentale,
principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție.

DIRECTOR,
Conf. univ. Dr. Florica BĂRBUCEANU
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