Unitatea utilizatoare/crescătoare/furnizoare de animale utilizate în
scopuri ştiinţifice - Biobaza
1. Coordonator
Ing. Andrei Nagoiţă
2. Echipa de lucru
Rodica Abaza, muncitor
Mariana Ciucă, muncitor
3. Atribuţii specifice
- asigură necesarul de animale care vor fi utilizate în procedurile medicale
veterinare;
- implementează normele minime obligatorii privind îngrijirea şi adăpostirea
animalelor utilizate în proceduri;
- desfăşoară activităţi de monitorizare a statusului de sănătate a animalelor
din sectorul „crescătorie”, a celor utilizate în proceduri şi a celor care urmează să
fie furnizate către alte unităţi, după caz;
- păstrează evidenţe scrise cu privire la numărul şi speciile de animale
utilizate în proceduri cât şi evidenţe scrise care cuprind toate proiectele în care
sunt utilizate animale vii. În situaţia utilizării câinilor şi pisicilor în proceduri,
pentru fiecare animal se păstrează un registru individual;
- asigură un medic veterinar desemnat de către conducerea IDSA cu
experienţă în domeniul animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau un expert cu o
calificare corespunzătoare, însărcinat cu atribuţii de consiliere privind bunăstarea
animalelor şi tratamentul acestora;
- asigură consilierea LSVSA-urilor judeţene care deţin, utilizează şi
furnizează animale pentru proceduri;
- utilizează ghiduri de bune practici privind protecţia şi bunăstarea
animalelor crescute, furnizate şi utilizate în proceduri;
- reprezintă structura competentă pentru înfiinţarea şi funcţionarea „băncii
de ţesuturi şi organe”, în conformitate cu prevederile art. 17 alin (2) „Utilizarea în
comun a organelor şi a ţesuturilor” din Legea nr. 43/2014 privind protecţia
animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice;
- reprezintă punct de contact în sensul prevederilor art. 47 alin. 5 din
Directiva Consiliului 2010/63/CE privind protecţia animalelor utilizate în scopuri
ştiinţifice;
- stabileşte condiţiile de acces în incinta unităţii şi în anexele acesteia
pentru persoanele cu acest drept, instruite cu privire la riscurile existente în
zonele respective;
- la cerere, acordă asistenţă tehnică şi îndrumă activităţile din toate
unităţile utilizatoare/furnizoare/crescătoare de animale utilizate în scopuri
ştiinţifice aflate în structura direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
- participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea IDSA
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