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 Micologie - Micotoxicologie
2.1. Echipa de lucru:
Dr. Elena Tălmaciu, doctor în ştiinţe medicale, specialitatea medicină
veterinară
Bg. Larisa Popa, doctor în horticultură, master în diagnostic de laborator
As. Narcisa Marinescu
2.2. Atribuţii specifice
- răspunde de efectuarea în timp util a analizelor pentru: diagnosticul
bolilor micotice şi a micotoxicozelor, verificarea eficienţei decontaminării de
necesitate în adăposturile de animale, în conformitate cu Programul 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;
- efectuează verificarea eficienţei decontaminării aerului şi a suprafeţelor şi
analiza potabilităţii apei destinată adăpării animalelor;
- izolează, identifică, caracterizează şi conservă, prin selecţie, tulpinile de
fungi izolate din probe biologice/patologice şi/sau furaje şi întocmeşte fişele de
caracterizare;
- utilizează şi asigură trasabilitatea materialelor de referinţă certificate;
elaborează şi asigură revizuirea periodică a PSO, a ISL pentru domeniul
micologie, micotoxicologie, a metodelor de analiză bacteriologică a apei şi
verificarea eficienţei decontaminării suprafeţelor din adăposturile de animale, în
conformitate cu cerinţele sistemului calităţii, şi participă la întocmirea dosarului
de acreditare;
- colaborează cu laboratoarele naţionale de referinţă din statele membre
ale Uniunii Europene şi alte organizaţii naţionale şi internaţionale acreditate,
specifice domeniului de activitate în vederea pregătirii profesionale continue a
specialiştilor prin: cursuri de specialitate la institute de profil din ţară şi
străinătate, participarea la teste de competenţă internaţionale organizate de
laboratoare acreditate din Uniunea Europeană, din domeniu;
- instruieşte şi formează tehnic specialiştii din cadrul LSVSA pe profil
micologie, micotoxicologie, prin activităţi anuale programate sau la cerere;
- realizează organizarea, derularea şi evaluarea rezultatelor testelor de
intercomparare pentru laboratoarele participante, în vederea testării competenţei
specialiştilor;
participă la evaluarea dosarelor LSVSA în vederea propunerii pentru desemnarea
acestora pentru activităţi specifice profilelor: micologie, micotoxicologie şi igienă,
consecutiv nivelului de acreditare şi/sau unei situaţii epidemiologice;
- confirmă diagnosticul stabilit în LSVSA;
- efectuează testarea valorii de diagnostic a kit-urilor pentru micotoxine
conform Ordinului nr. 81/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare

privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a
seturilor de diagnostic de uz veterinar, cu modificările ulterioare;
- asigură coordonarea LNR pentru Boli Micotice şi Micotoxicoze şi face parte
din grupul de lucru al LNR Bunăstare Animală şi LNR pentru Boli de Reproducţie.

