Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Variola Ovină şi Caprină
1. Specialiştii LNR
- Coordonator
Dr. Neagoe Graziela, doctor în ştiinte medicale, specialitatea medicină
veterinară; studii postuniversitare, specializarea management
veterinar; medic primar veterinar
tel.0374322013
e–mail: gratiela.neagoe @idah.ro
- Locţiitor coordonator
Dr. Bărbuceanu Florica, doctor în ştiinte medicale, specialitatea medicină
veterinară; studii postuniversitare, specializarea diagnostic de
laborator; masterat în igiena alimentelor de origine animala şi
sănătate publică; masterand în puterea executivă şi administraţia
publică
- Echipa de lucru
Dr. Diaconu Claudiu, doctorand; studii postuniversitare, specializarea
diagnostic de laborator
Dr. Hristescu Doru, doctorand
Dr. Vuţă Vlad, doctorand
Dr. Stamate Daniela, studii postuniversitare, specializarea diagnostic de
laborator
Dr. Popovici Andrei, doctor în ştiinte ştiinţe medicale, specialitatea
medicină veterinară
Dr. Pricop Lavinia, doctorand
Dr. Gheorghe Gheorghe
Dr. Matei Gabriela
2. Laboratorul de Referinţă al Uniunii Europene corespondent
Laboratorul de Referinţă al Uniunii Europene pentru Variola Ovină şi
Caprină, Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Woking, Surrey
GU24 ONF, United Kingdom
3. Atribuţii specifice
- Elaborează „Manualul de diagnostic pentru variola ovină şi caprină”.
- Modifică sau completează „Manualul de diagnostic pentru variola ovină
şi caprină” în conformitate cu noile prevederi ale legislaţiei comunitare şi cu
noile recomandări ale Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor,
cuprinse în „Manualul pentru teste de diagnostic şi vaccinuri pentru animale
terestre” şi în „Codul sanitar pentru animalele terestre”.
- Cercetează, asimilează şi elaborează noi metode de analiză de laborator
pentru diagnosticul şi supravegherea variolei ovine sau variolei caprine.
- Colaborează cu Laboratorul de Referinţă al Uniunii Europene pentru
Variola Ovină şi Caprină şi beneficiază de: instruiri organizate de acestea,
furnizarea de standarde de diagnostic, metode, reagenţi sau etaloane de
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diagnostic pentru variola ovină sau variola caprină, linii celulare sau alte
standarde de diagnostic pentru variola ovină şi caprină.
- Colaborează cu laboratoarele internaţionale de referinţă ale Organizaţiei
Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE) şi cu alte organizaţii în domeniu,
acreditate internaţional, pentru îmbunătăţirea capacităţii de supraveghere şi
diagnostic al variolei ovine şi variolei caprine.
- Realizează examenele de laborator pentru diagnosticul şi
supravegherea variolei ovine şi variolei caprine, în conformitate cu prevederile
manualelor de diagnostic.
- Realizează expertiza de diagnostic pentru variola ovină sau variola
caprină, pentru rezultatele pozitive, suspecte şi neconcludente.
- Efectuează analize de laborator pentru certificarea stării de sănătate a
animalelor importate şi a celor destinate exportului sau comerţului
intracomunitar pentru variola ovină şi caprină.
- Controlează şi certifică valoarea de diagnostic a tuturor loturilor
reactivilor de diagnostic, a seturilor şi kiturilor de diagnostic pentru variola
ovină sau variola caprină şi stabileşte utilizarea acestora în laboratoarele
sanitare veterinare de stat din România.
- Organizează activităţi de instruire şi formare profesională continuă a
specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul laboratoarelor sanitare
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor autorizate sanitar-veterinar, din
cadrul direcţiilor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene,
pentru alte laboratoare de profil şi în mod obligatoriu pentru cei implicaţi în
controlul oficial.
- Caracterizează izolatele de agenţi etiologici pentru variola ovină sau
variola caprină, tipizarea genetică a acestora şi întocmirea diagramelor de
epidemiologie genetică.
- Furnizează Laboratorului de Referinţă al Uniunii Europene pentru
Variola Ovină şi Caprină izolate de virus pentru caracterizare completă.
- Participă în mod direct la autorizarea laboratoarelor sanitare veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor de stat şi private, întocmeşte fişele şi raportul
de evaluare şi verifică modul de îndeplinire a condiţiilor de asigurare a
sistemului de calitate.
- Furnizează către Autoriatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, informaţii privind
variola ovină sau variola caprină, în vederea stabilirii strategiilor şi politicilor
naţionale pentru variola ovină sau variola caprină.
- Efectuează activităţi de îndrumare, acordă consultanţă tehnică şi
realizează auditul pentru instituţii şi organizaţii care funcţionează în domeniul
creşterii animalelor sau al celor a căror activitate implică produse ori
subproduse obţinute de la acestea, în calitate de secundă sau terţă parte.
- Participă la acţiunile de inspecţie şi control iniţiate de Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru domeniul
variolei ovine şi variolei caprine
- Participă la elaborarea, coordonarea, monitorizarea şi realizarea unor
acţiuni cuprinse în „Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control
al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia
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animalelor şi protecţia mediului”, aprobat anual prin ordin al preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

3

