1. Coordonarea activităţii:
Director adjunct tehnic dr. Constantin LUPESCU
2. Echipa de lucru:
Dr. Florica BRUCHER, coordonator
Dr. Adina ARDELEAN, evaluator
Dr. Alina POPESCU, responsabil LIMS
Coordonatorii Laboratoarelor Naţionale de Referinţă
Şefii de serviciu sau birou ori profil de activitate
3. Atribuţii specifice:
- creează, împreună cu reprezentanţii structurilor din IDSA,
procedurile şi formularistica necesare funcţionării sistemului de colectare,
analiză şi raportare unitară a datelor specifice rezultate din activitatea
laboratoarelor sanitar – veterinare;
- solicită, în conformitate cu procedurile de monitorizare convenite şi
aprobate de către conducerea IDSA, informaţii şi date relevante privind
activitatea laboratoarelor;
- solicită, în conformitate cu procedurile de monitorizare convenite şi
aprobate de către conducerea IDSA, informaţii şi date relevante privind
diagnosticul de laborator şi rezultatele obţinute la implementarea
programelor naţionale anuale şi multianuale pentru supravegherea,
controlul şi eradicarea bolilor animalelor şi a zoonozelor, aprobate şi
cofinanţate de Comisia Europeană, a altor programe care nu sunt
cofinanţate de Comisia europeană şi după caz, alte date disponibile în
sistemul veterinar naţional;
- centralizează şi analizează informaţiile şi datele primite de la
DSVSA şi le transmite conducerii IDSA;
- participă la stabilirea şi evaluarea criteriilor pentru autorizarea,
acreditarea, desemnarea, arondarea laboratoarelor de diagnostic în
domeniul sănătăţii animalelor;
- prezintă conducerii institutului, analize şi rapoarte rezultate din
monitorizarea activităţilor desfăşurate de către laboratoarele sanitare
veterinare judeţene desemnate să efectueze teste specifice pentru
sănătatea animalelor, în vederea identificării punctelor critice ce pot
influenţa negativ realizarea testărilor, precum şi opinii şi propuneri pentru
remedierea acestora;
- propune conducerii IDSA, proiecte de reglementări, proceduri,
instrucţiuni specifice din domeniul sănătăţii animalelor, corelat cu
activităţile de diagnostic ale laboratoarelor de stat şi private ce desfăşoară
activităţi supuse controlului oficial sanitar-veterinar;
- formulează puncte de vedere tehnice pe proiectele legislative
naţionale sau alte documente de lucru pe care le transmite şi le susţine la
conducerea IDSA;
- supune conducerii IDSA, spre avizare şi aprobare, participarea
personalului de specialitate din LSVSA la programe de perfecţionare, pe

baza propunerilor formulate de către coordonatorii de LNR şi de către şefii
altor structuri tehnice responsabile din cadrul IDSA;
- supune conducerii IDSA, spre avizare şi aprobare, tematici şi
programe de instruiri susţinute de personalul de specialitate din IDSA, pe
baza propunerilor formulate de către coordonatorii de LNR şi de către şefii
altor structuri tehnice responsabile din cadrul IDSA;
- participă la alte instruiri specifice domeniului de competenţă, cu
aprobarea conducerii IDSA;
- propune iniţierea/dezvoltarea unor baze de date necesare corelării
datelor obţinute prin monitorizarea activităţilor de laborator cu alte date
relevante necesare în luarea deciziilor privind desemnarea şi menţinerea
desemnării laboratoarelor;
- administrează bazele de date rezultate din monitorizarea
activităţilor specifice LSVSA;
- pregăteşte şi participă, la solicitarea conducerii IDSA, potrivit
competenţelor specifice, la misiunile de audit şi evaluare a LSVSA;

