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 Parazitologie
2.1. Echipa de lucru:
Dr. Cristina Niţescu
Dr. Lenuţa Dascălu studii postuniversitare - specializarea diagnostic de
laborator; masterand.
Bg. Ana Maria Nălbaru
As. Iozefina Niţă
2.2. Atribuţii specifice
- identifică şi caracterizează agenţii etiologici parazitari implicaţi în apariţia
unor boli sau îmbolnăviri, asigurând trasabilitatea în corelaţie cu materialele de
referinţă certificate, acolo unde este cazul;
- selectează, întreţine şi păstrează în condiţii de securitate agenţii etiologici
pentru care are competenţe specifice, în vederea realizării unei colecţii de
referinţă;
- coordonează tehnic activitatea diagnosticului parazitologic în cadrul IDSA,
LSVSA şi la nivel naţional;
- realizează instruirea personalului din cadrul LSVSA pe domeniul
parazitologie-arachnoentomologie;
- validează şi introduce în practica de laborator metode şi tehnici noi de
diagnostic;
- organizează anual teste de intercomparare pe profilul parazitologiearachnoentomologie cu specialiştii de la LSVSA;
- participă la realizarea Programelor Naţionale de Control pentru Zoonoze,
aprobate prin deciziile Comisiei Europene;
- Monitorizează activitatea de laborator desfăşurată în LSVSA pentru toate
bolile parazitare din controlul oficial;
- participă la programe internaţionale de intercomparare pe profilul
parazitologie-arachnoentomologie, organizate de laboratoarele comunitare de
referinţă, dar şi de alte laboratoare de specialitate;
- realizează verificarea valorii analitice a tuturor loturilor de reagenţi şi kituri de diagnostic pe profil de parazitologie care sunt comercializate pe teritoriul
României, şi sunt implicate în supravegherea oficială a efectivelor de animale;
- întocmeşte specificaţiile tehnice pentru necesarul anual de reactivi şi
material 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,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013;
- elaborează lucrări de specialitate pe care le difuzează prin mijloacele de
informare ale IDSA, le publică sau le susţine în cadrul sesiunilor ştiinţifice ale
institutului şi ale altor instituţii din ţară şi străinătate;

- participă la acţiuni de instruire profesională, la seminarii, simpozioane,
congrese, expoziţii de specialitate organizate pe plan intern şi internaţional;
- acordă consultanţă tehnică şi metodologică de specialitate laboratoarelor
de profil parazitologie din reţeaua de stat la cererea acestora sau la cererea
ANSVSA;
- elaborează programele anuale de activităţi, inclusiv instruire pentru
domeniul parazitologie-arachnoentomologie;
- participă la întocmirea dosarului de acreditare;
- realizează menţinerea acreditării RENAR pentru domeniul parazitologiearachnoentomologie;
- elaborează şi asigură revizuirea periodică a PSO şi a ISL pentru domeniul
parazitologie-arachnoentomologie;
- colaborează cu LNR din statele membre ale Uniunii Europene,
laboratoarele internaţionale de referinţă, dar şi cu alte organizaţii internaţionale
acreditate, specific domeniului de activitate;
- asigură consilierea direcţiei de specialitate din cadrul ANSVSA pentru
bolile parazitare din controlul oficial;
- participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea IDSA.

