Serviciul Viroze Majore, Unitate de Înaltă Biosecuritate
1. Şef serviciu:
Dr. Claudiu Diaconu, doctor în ştiinţe medicale, studii postuniversitare,
specializarea diagnostic de laborator; ofiţer biorisc UIB
e-mail: diaconu.claudiu@idah.ro
2. Compartiment Viroze Majore
Echipa de lucru:
Dr. Daniel Donescu, studii postuniversitare în diagnostic de laborator
Dr. Florica Brucher, medic veterinar primar; doctor în ştiinte medicale,
specialitatea medicină veterinară; studii postuniversitare,
specializarea management veterinar
Dr. Iuliana Oniţă, studii postuniversitare în diagnostic de laborator
Dr. Mona Ghiţă, doctor în ştiinţe medicale, specialitatea în medicină
veterinară
Bioch. Gina Dunăvăţu
Dr. Adriana Neicuţ, studii postuniversitare în igiena alimentelor şi sănătate
publică
Dr. Doru Hristescu, doctorand
As. Mihaela Dumitrescu
As. Cristinel Irimie
As. Marioara Olteanu
As. Elena Răducanu
2.1. Atribuţii specifice
- identifică şi caracterizează agenţii patogeni ai bolilor virale majore la
animale, din domeniul de competenţă;
- asigură funcţionarea următoarelor laboratoare naţionale de referinţă: LNR
pentru Pestă porcină clasică şi Pestă porcină africană; LNR pentru Gripa aviară,
gripa mamiferelor şi Boala de Newcastle; LNR pentru Febră aftoasă şi boli
veziculoase ale animalelor; LNR pentru arboviroze; LNR pentru Pesta micilor
rumegătoare; LNR pentru capripoxviroze; LNR pentru boli de reproducţie ale
animalelor;
- efectuează analize pentru bolile virale în vederea certificării stării de
sănătate a animalelor indigene sau a celor provenite din comerţul intracomunitar
sau cu ţări terţe;
- întreţine colecţia de culturi celulare şi asigură necesarul pentru activitatea
curentă a serviciului şi pentru activităţile de diagnostic;
- deţine şi utilizează materialele de referinţă necesare analizelor destinate
diagnosticului sau supravegherii bolilor virale majore la animale;
- prelevează materiale biologice în vederea constituirii de martori interni de
control, îi caracterizează şi îi utilizează în vederea verificării valorii de diagnostic a
noilor loturi de reagenţi şi kit – uri de diagnostic ce urmeză a fi utilizaţi în reţeaua
laboratoarelor veterinare de stat;
- organizează scheme de intercomparare pentru reţeaua laboratoarelor
veterinare de stat şi pentru laboratoarele private, pentru bolile animalelor din
domeniul de competenţă;
- menţine şi dezvoltă sistemul de management al calităţii în conformitate cu
SR EN ISO 17025;
- menţine şi dezvoltă sistemul de control intern managerial, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare.

