Serviciul Sănătate şi Evaluare Bunastare Animală
1. Şef serviciu
Dr. Gheorghe MARINESCU, medic veterinar primar
tel. 0374.322.040
e-mail:gheorghe.marinescu@idah.ro
2. Echipa de lucru
Dr. Adriana ORĂŞANU, doctor în ştiinţe medicale, specialitatea medicină
veterinară
Dr. Anisoara Hiottu, doctor în ştiinţe medicale, specialitatea medicină
veterinară
Dr. Cristina Tudoran
Dr. Raluca Bădulescu
Dr. Gheorghe Gheorghe
Dr. Alexandru Muşan
Bg. Săftica Milaş
Ref. Camelia Grigorean
Ref. Liliana Zaharia
Ref. Daniela Foca
3. Atribuţii specifice
- recepţionează, prelucrează şi repartizează probele laboratoarelor de
specialitate în scopul efectuării testelor complexe de laborator pentru evaluarea
statusului de sănătate al efectivelor de animale;
- recepţionează şi înregistrează notele de însoţire a probelor în sistemul
LIMS primite de la LSVSA judeţene şi alţi potenţiali clienţii, inclusiv de la LSVSA
care nu beneficiază de sistemul LIMS şi lansează cererile de analiză;
- transmite buletinele de analiză către LSVSA şi terţi;
gestionează expedierea probelor test către laboratoarele în care se desfăşoară
activităţi supuse controlului şi supravegherii sanitar - veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor;
- implementează şi supraveghează sistemul de trasabilitate al probelor în
cadrul IDSA;
- realizează interfaţa cu clienţii care solicită prestarea de servicii specifice
sănătăţii şi bunăstării animale, în limita competenţelor stabilite de conducerea
IDSA;
- specialiştii din cadrul serviciului pot participa la unele activităţi
desfăşurate în laboratoarele de diagnostic (ex. participă la examenul necropsic
efectuat la sala de necropsie) din cadrul IDSA;
- specialiştii din cadrului serviciului realizează deplasări în teren în scop de
diagnostic pentru supravegherea stării de sănătate a animalelor, expertiză de
diagnostic şi recoltare de probe;
- implementează criteriile privind evaluarea bunăstării animalelor de fermă
şi evaluări la nivelul exploataţiilor de animale;
- elaborează studii privind modul de diseminare a agenţilor patogeni şi
estimarea consecinţelor asupra mediului înconjurător;
- realizează instruirea personalului din cadrul LSVSA şi a altor specialişti, la
cerere, în domeniul său de activitate;
- participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea IDSA.
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