Serviciul Bacteriologie, Parazitologie, Micologie, Micotoxicologie
1. Şef serviciu:
Dr. Maria Ionescu, doctor în ştiinţe medicale, specialitatea medicină
veterinară
tel. 0374.322.048
e-mail: maria.ionescu@idah.ro
2. Compartiment Bacteriologie
2.1. Echipa de lucru:
Dr. Lucia Iordache, doctor în ştiinţe medicale, specialitatea în medicină
veterinară
Dr. Nicoleta Miliţă, doctor în biologie, studii post universitare în diagnostic
de laborator, master în biologie
Dr. Silvia Antoniu, doctor în ştiinţe medicale, specialitatea medicină
veterinară
Ch. Delia Ştefan
As. Sanda Tabarcea
As. Domnica Marin
Carmen Nicolicea, muncitor
2.2. Atribuţii specifice
- izolează, identifică şi tipizează tulpini bacteriene implicate în etiologia
bolilor bacteriene la animale, asigurând trasabilitatea în corelaţie cu materialele
de referinţă certificate, acolo unde este cazul;
- răspunde de rezolvarea în timp util a solicitărilor de analize pentru
domeniul specific de activitate;
- asigură completarea colecţiei de culturi bacteriene interne şi
internaţionale, întocmirea fişelor de caracterizare, stocarea în condiţii adecvate şi
furnizarea acestora, la cerere, către LSVSA;
- testează susceptibilitatea la substanţe antimicrobiene a bacteriilor
patogene şi cu potenţial zoonotic, izolate de la animale;
- asigură inactivarea prin autoclavare a materialelor contaminate provenite
din laboratoarele IDSA şi verificarea eficienţei acestei operaţiuni;
- elaborează programele de activităţi anuale;
- întocmeşte specificaţiile tehnice pentru necesarul anual de medii de
cultură,
reactivi şi materiale necesare pentru realizarea
prevederilor
Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la
animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi
protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor,
caprinelor şi ecvideelor;
- realizează instruirea personalului din cadrul LSVSA în domeniul
bacteriologiei;
- organizează, derulează şi evaluează rezultatele testelor de intercomparare
pentru LSVSA participante;
- elaborează şi asigură revizuirea periodică a procedurilor standard
operaţionale, denumite în continuare PSO, şi a instrucţiunilor specifice de lucru,
denumite în continuare ISL, pentru domeniul bacteriologie, în conformitate cu
cerinţele sistemului calităţii;
- realizează menţinerea şi extinderea acreditării RENAR pentru domeniul
bacteriologiei;

- colaborează cu Laboratoarele Europene de Referinţă, laboratoare
internaţionale de referinţă şi alte organizaţii internaţionale acreditate, specifice
domeniului de activitate;
- participă la teste internaţionale de intercomparare organizate de
Laboratoare de Referinţă ale Uniunii Europene, denumite în continuare EURL,
pentru bolie bacteriene;
- participă la Programele Naţionale de Control - PNC - pentru zoonoze, în
relaţie cu deciziile Comisiei Europene;
- stabileşte criterii pe baza cărora se întocmesc listele cu LSVSA
nominalizate pentru activităţi specifice de diagnostic bacteriologic;
- monitorizează realizarea PNC pentru zoonoze prin activităţi de îndrumare
şi consultanţă tehnică a LSVSA implicate în testarea probelor recoltate în cadrul
acestor programe;
- coordonează tehnic activitatea diagnosticului bacteriologic la nivel
naţional;
- monitorizează activitatea de laborator pentru
bolile bacteriene din
controlul oficial;
- elaborează rapoartele tehnice şi financiare solicitate de ANSVSA şi
Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară – EFSA;
- participă la întocmirea dosarului de acreditare;
- participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea IDSA.

