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Comunicat de presă 

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală - unicul laborator din ţară care realizează 
testări necesare pentru transportul internaţional al animalelor de companie 

 
Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, prin laboratorul naţional de referinţă pentru 
rabie (LNR Rabie) este singurul laborator din România abilitat să efectueze teste pentru 
titrarea anticorpilor antirabici postvaccinali (FAVN) la animalele de companie. 
Acest tip de test este absolut necesar pentru certificarea statusului de sănătate pentru 
transportul internaţional al acestora. 

 
Laboratorul Naţional de Referinţă - LNR Rabie, din cadrul Institutului de Diagnostic şi 
Sănătate Animală (IDSA), a fost desemnat oficial ca Laborator de referinţă al Organizaţiei 
Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE), pentru rabie, prin rezoluţia cu numărul 29 
adoptată de Adunarea Mondială a Delegaţilor OIE, care a avut loc în 30 mai 2019.  
Acest statut s-a acordat ca efect al conformităţii sale cu criteriile standardizate de 
selecţie pentru Centrele de Referinţă ale OIE.  
Astfel, Laboratorul LNR Rabie figurează din anul 2019 în lista laboratoarelor de referinţă 
OIE (https://www.oie.int/en/what-we-offer/expertise-network/reference-laboratories/), 
alături de alte 11 laboratoare din : Canada, China, Franţa, Germania, India, Israel, Korea, 
Mexic, Africa de Sud, Regatul Unit al Marii Britanii şi Statele Unite ale Americii.  

 
Rezultate testelor consemnate în buletinele de analiză emise în cadrul LNR Rabie din 
IDSA, sunt recunoscute la nivelul Uniunii Europene, dar şi la nivelul unor state terţe, cum 
ar fi India, Statele din Orientul Mijlociu, unele state din America de Sud sau Statele Unite 
ale Americii. 
 
În relaţie cu clienţii săi, laboratorul comunică procedeele pre- şi post analitice care se 
impun în astfel de cazuri, prin intermediul paginii sale oficiale: www.idah.ro, secţiunea 
„ACTIVITĂŢI SPECIFICE”, rubricile „Activităţi cu tarife” şi „Transportul necomercial al 
animalelor de companie”, unde se regăsesc informaţii necesare atât proprietarului, cât şi 
medicului veterinar de liberă practică, privind: prelevarea, condiţionarea, pregătirea 
probei şi condiţiile de transport către laborator, programul de primire a probelor, timpul 
de eliberare a rezultatelor şi termenii de achitare a contravalorii testării.  
 
Toate aceste informaţii sunt disponibile pe www.idah.ro,  atât în limba română, cât şi în 
limba engleză. 
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