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FIŞĂ DE LABORATOR LICENŢĂ/CERCETARE 
 

1. Denumire laborator: Laborator de Microbiologie 

2. Disciplina/catedră: Microbiologie Imunologie 

coordonator disciplină: Conf Dr. Fiț Nicodim 

Locaţie (corp clădire, sală): Corp clădire Boli infecţioase 

3. Număr de locuri (studenţi): 20 locuri; 

4. Suprafaţa: Laborator:  50 m2  

5. Domenii de expertiză: Microbiologie, Microbiologie generală, Microbiologie specială, 

Microbiologie alimentară; 

6. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

 Echipamente, tehnică IT - Computere (1), laptopuri (2), imprimante (2), scaner 
(2), xerox (1), conectare internet, retroproiector (2), videoproiector (2). 

 Software:  Programe PC: Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint, Encarta Dictionar, Internet Explorer, Programe 
multimedia, Program diagnostic bacteriologic API web. 

 Facilităţi: 11 microscoape, set de preparate microscopice bacteriologice, 
micologice şi virusologice, planşe,  acces la biobază, sistem de fotografiere si 
video pe microscop.  

  
7. Mod de utilizare: microscoapele sunt folosite pentru lucrările practice de 

microbiologa unor produse vegetale şi animale, camera foto pentru captare de 
imagini microscopice, videoproiectorul pentru prelegeri şi lucrări practice. 
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FIŞĂ DE LABORATOR LICENŢĂ/CERCETARE 

 
1. Denumire laborator: Laborator de Anatomie Comparată 

2. Disciplina/catedră: ANATOMIE COMPARATǍ, Catedra I - ÎNVǍŢǍMẤNT PRECLINIC       - 

coordonator disciplină: Prof. Dr. Aurel DAMIAN 

3. Locaţie (corp clădire, sală): Corp 6 Medicinǎ Veterinarǎ, Sǎlile 38,39,40,85,86.  

4. Număr de locuri (studenţi): 2 Săli de lucrări practice: Capacitatea maximă 48 studenţi, 

câte 24 studenţi pentru fiecare sală de lucrări practice. 

5. Suprafaţa: Laborator I cu 90 m2 şi Laboratorul II cu 90 m2 . 

6. Domenii de expertiză: Morfologie Normală 

7. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

 Echipamente, tehnică IT: Computere - 5, laptopuri - 2, imprimante - 5, scaner - 1, 
xerox - 1, conectare internet - DA, retroproiector - NU, videoproiector - 1. 

 Software:  Programe PC: Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint,  Internet Explorer, Programe multimedia. 

 Facilităţi: prezentări la calculator, planşe, mulaje, material viu, mumii, schelete, piese 
osoase, vitrine cu piese anatomice; mese disecţie, dispozitiv pentru ridicarea pieselor 
anatomice, stative cadavre.  

8. Mod de utilizare: Prelegeri şi expuneri, dublate de fiecare dată, de prezentarea 
formaţiunilor anatomice pe planşe, dar mai cu seamă, pe schiţe desenate de cadrul didactic 
pe tablă (la curs sau la lucrări - de la caz la caz) sau pe monitoare, începând cu acest an 
universitar (diciplina dispune de programe de calculator în acest scop). Prezentarea pieselor 
anatomice, care provin în cea mai mare parte din Muzeul disciplinei (sala 85) şi din colecţia 
de piese osoase - realizate de-a lungul anilor de toţi cei care au trecut într-un fel sau altul, pe 
la această disciplină, se face de fiecare dată concomitent cu prezentarea unei  piese nou 
preparată, astfel încât studenţii să poată asimila cât mai multe cunoştinţe, pentru ca ulterior 
să poată efectua fără probleme, disecţii anatomice. 

Studiul se desfăşoară prin disecţii pe piese anatomice provenite de la cadavre de diferite 
specii de animale. Disecţiile sunt precedate întotdeauna de prezentarea piesei ce urmează a 
fi disecată.  
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FIŞĂ DE LABORATOR LICENŢĂ/CERCETARE 
 

1. Denumire laborator: LABORATOR HISTOLOGIE 

2. Disciplina/catedră: BIOLOGIE CELULARĂ, HISTOLOGIE ŞI EMBRIOLOGIE 

- coordonator disciplină: Prof. Dr. Viorel MICLĂUŞ 
3. Locaţie (corp clădire, sală): Pavilionul MEDICINĂ VETERINARĂ, 133 

4. Număr de locuri (studenţi): 15 

5. Suprafaţa: Laborator I cu 52 m2 şi Laboratorul II cu 11,4 m2  

6. Domenii de expertiză: histologie experimentală, histopatologie 

7. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

 Echipamente, tehnică IT - Computere (2), laptopuri (1), imprimante (1), 
conectare internet, videoproiector (1). 

 Software:  Programe PC: (Microsoft Windows XP Professional, Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Internet Explorer, Adobe 
Photoshop CS2). 

Facilităţi: (15 microscoape pentru studenţi, Olympus CX 21, echipate cu  obiective cu 
corecţie de planeitate a imaginii şi oculare plane cu câmp larg, 1 microscop de 
proiecţie Olympus BX 41, echipat cu obiective cu corecţie de planeitate a imaginii,  
dotat cu sistem video de captare-redare a imaginii, 1 microscop Ergaval RDG,1 
microscop Fluoval, 1 microscop pentru contrast de fază, 1 microscop de examinare în 
lumină polarizată, 1 microscop interferenţial, 2 stereomicroscoape, preparate 
microscopice, 3 etuve, din care 1 este cu vid, un automat de includere în parafină, 2 
microtoame, criostat, o nişă, o plită electrică şi un aparat de distilat apa, o balanţă).  

8. Mod de utilizare: (microscoapele sunt folosite pentru instruirea studenţilor în cadrul 
lucrărilor de laborator, videoproiectorul pentru prelegeri şi lucrări practice, etuvele 
pentru includere în parafină, microtomul pentru secţionarea pieselor în parafină, 
criostatul pentru secţionare la gheaţă). 
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FIŞĂ DE LABORATOR LICENŢĂ 
 

1. Denumire laborator: LABORATOR DE PARAZITOLOGIE,  MICOLOGIE ŞI 

DERMATOLOGIE VETERINARĂ 

2. Disciplina/catedră: Parazitologie şi Boli Parazitare/IV 

- coordonator disciplină: Prof. Dr. Vasile Cozma 
3. Locaţie (corp clădire, sală): clădirea 5, parter, săli 1, 2, 3, 10 

4. Număr de locuri (studenţi): 50 

5. Suprafaţa: Laborator I cu 70,78 m2 şi Laboratorul II cu 32,25 m2  

6. Domenii de expertiză: diagnosticul bolilor parazitare la animale (rumegătoare mari şi 

mici, cabaline, suine, carnivore, rozătoare, noi animale de companie, păsări); 

diagnosticul bolilor dermatologice la animale, diagnosticul bolilor micotice la 

animale. 

7. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

 Echipamente, tehnică IT - Computer (1), laptopuri (3), imprimante (2), scaner, 
xerox, conectare internet, retroproiector (1), videoproiector (3), ecran 
videoproiector (3), televizor,  DVD player, videoplayer,  microscop dotat cu 
sistem captura imagine si transmitere pe tv/videoproiector, Linie de 
diagnostic imagistic: microscop, lupă, cameră foto, sursă de lumină - 
OLYMPUS, otovideoscop, lampa UV, camera video digitala, aparate foto 
digitale, Olympus (3). 

 Software:  Programe PC: Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint, Internet Explorer, Programe multimedia. 

 Facilităţi: 11 microscoape NIKON YS10, 10  microscoape NOVEX preparate 
microscopice, planşe, mulaje, DVDuri, casete video cu material didactic, 6 
stereolupe, trichineloscop cu ecran, centrifugă, masă de consultaţie inox, nişă 
chimică cu ventilaţie, cazuri clinice reprezentate de  rumegătoare mari şi mici, 
cabaline, suine, carnivore, rozătoare, noi animale de companie, păsări. 

 

8. Mod de utilizare: microscoapele sunt folosite pentru lucrările practice de 
parazitologie/dermatologie/micologie, otovideoscopul este folosit pentru 
diagnosticarea afecţiunilor auriculare la carnivore, videoproiectoarele pentru 
prelegeri şi lucrări practice, camera video şi aparatele foto sunt folosite pentru 
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preluarea de imagini cu aspecte clinice, laptopurile şi DVD playerul pentru 
prezentarea de filme/imagini cu aspecte clinice. 
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FIŞĂ DE LABORATOR LICENŢĂ/CERCETARE 
 

1. Denumire laborator: Laborator de toxicologie 

2. Disciplina/catedră: Toxicologie veterinară / III Discipline paraclinice 

- coordonator disciplină: Conf. Dr. Nechita Adrian Oros 
3. Locaţie (corp clădire, sală):  

4. Număr de locuri (studenţi): 20 

5. Suprafaţa: Laborator I cu 60 m2 

6. Domenii de expertiză: identificare / dozare substanțe toxice 

7. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

 Echipamente, tehnică IT - Computere (1), laptopuri (1), imprimante (1), scaner 
(1) 

 Software:  Programe PC (Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista 
Home Premium, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, 
Explorer, Programe multimedia) 

 Facilităţi: materiale foto si video 
 

8. Mod de utilizare: materialele foto si video sunt folosite în cadrul lucrărilor practice si 
a cursului pentru exemplificarea si facilitarea însusirii informației predate 
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FIŞĂ DE LABORATOR  LICENŢĂ/CERCETARE 
 

1. Denumire laborator: FIZIOPATOLOGIE 

2. Disciplina/Catedră:  FIZIOPATOLOGIE - CATEDRA III / DISCIPLINE PARACLINICE 

Coordonator disciplină: Prof. Marcus Ioan, DVM, PhD 
3. Locaţie (corp clădire, sală): Medicină Veterinară, sala 79 şi 84  

4. Număr de locuri (studenţi): 18 

5. Suprafaţa: Laborator 1 cu 43 m2 şi Laboratorul 2 cu 6 m2  

6. Domenii de expertiză: Fiziopatologie, Oncologie experimentală, Fitoterapie, Biologia 

şi Patologia Animalelor de Laborator, Terapii neconventionale în Cancer 

7. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

 Echipamente, tehnică IT - Computere 5, laptopuri 2, imprimante 3, scaner 1, 
xerox 1, conectare internet, videoproiector 1. 

 Software:  Programe PC: Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint,  Internet Explorer, Programe multimedia. 

 Facilităţi: biobază – animale de laborator, microscoape, preparate 
microscopice, material biologic.  

8. Mod de utilizare: microscoapele sunt folosite pentru lucrările practice şi cercetare,  
videoproiectorul pentru prelegeri şi lucrări practice, preparatele microscopice se folosesc în 
scop de cercetare şi diagnostic, materialul biologic utilizat în cercetare. 
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FIŞĂ DE LABORATOR LICENŢĂ/CERCETARE 
 

1. Denumire laborator: Nutriţie 

2. Disciplina/catedră: - Nutriţie, controlul calităţii furajelor, agronomie 

                                     - Biologie vegetală 

Coordonator disciplină: Șef lucr.Dr. Macri Adrian 
3. Locaţie (corp clădire, sală): 6/28  

4. Număr de locuri (studenţi): 20 

5. Suprafaţa: Laborator I cu  60 m2 şi Laboratorul II cu 30  m2 (folosit în comun cu 

Toxicologia) 

6. Domenii de expertiză: Nutiţie, alimentaţie Biotehnologii Veterinare 

7. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

 Echipamente, tehnică IT - Computere (3), , imprimante (2), conectare 
internet, retroproiector (2). 

 Software:  Programe PC: (Microsoft Windows XP Professional, Microsoft 
Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Encarta, Encarta Dictionar, Internet 
Explorer, Programe multimedia). 

 Facilităţi: (microscoape, stereomicroscop, preparate microscopice, planşe, 
mulaje, material viu ).  

8. Mod de utilizare: (microscoapele sunt folosite pentru citologie şi histologie vegetală, 
analize bacteriologice şi mocologice ale nutreţurilor,  retroproiectorul, posterele şi 
planşele pentru prezentarea imagistică a schemelor şi materialelor didactice la 
lucrările practice ). 
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FIŞĂ DE LABORATOR LICENŢĂ/CERCETARE 

 
1. Denumire laborator: Cresterea Animalelor 

2. Disciplina/catedră: Cresterea animalelor si sisteme de productie animaliera 

- coordonator disciplină: Conf. Dr. ing. Iona Pasca  
3. Locaţie (corp clădire, sală): Corp 7, 121 

4. Număr de locuri (studenţi): 25 

5. Suprafaţa: Laborator I cu 48 m2  

6. Domenii de expertiză: laborator cresterea animalelor, sisteme de productie 

animaliera, tehnologii crestere, testarea si bonitarea animalelor. 

7. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

 Echipamente, tehnică IT - Computere (.2.), laptopuri (.2.), imprimante (3) 
scaner (2), xerox (1),conectare internet, retroproiector (1, videoproiector (2). 

 Software:  Programe PC: (exemple:...Microsoft Windows XP Professional, 
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Encarta, Encarta Dictionar, 
Internet Explorer, Programe multimedia). 

 Facilităţi: (exemple: ilustrate fofografice, planse fotografice, casete video, 
microscoape de cercetare hienna, olympus, etuve sterilizare, televizor, video, 
mulaje dentitie bovine, cabaline, ovine)  

 

8. Mod de utilizare: toate cele mentionate mai sus sunt utilizate in scop didactic iar 
microscoapele, etuvele in activitati de cercetare.  
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FIŞĂ DE LABORATOR CERCETARE 
 

1. Denumire laborator: Laboratorul de Imunoparazitologie  
 
2. Disciplina/catedră: Parazitologie şi Boli Parazitare/IV 

- coordonator disciplină: Prof. Dr. Vasile COZMA 
3. Locaţie (corp clădire, sală): clădirea 5, parter, camera 2 

4. Număr de locuri (studenţi): 10 

5. Suprafaţa:  29.6 m2  

a. Domenii de expertiză: teste imunologice (ELISA/coproELISA, 
imunofluorescenţă) în diagnosticul bolilor parazitare la animale 
(toxoplasmoză, neopsoroză, criptosporidioză, giardioză, fascioloză, 
echinococoză, trichineloză, hipodermoză. 

 

6. Infrastructura de cercetare: 

 Echipamente, tehnică IT: Agitator magnetic MSC basic C; Agitator S 421; Baie 
marină, Memmert, model WNB 7-45; Balanţă electronică, Kern Pes 420-3M; 
Centrifugă, Janetzki; Centrifugă de capacitate mare, Hettich Rotanta 460 R; 
Hota cu flux laminar Gemini; Linie de diagnostic imagistic: microscop, lupă, 
cameră foto, sursă de lumină, OLYMPUS; Linie de diagnostic imuno-enzimatic 
ELISA: incubator, spălător automat şi cititor BioRad; Microscop 
imunofluorescenţă, Olympus BX61; Microscop Olympus ranversat IX51; 
Termostat Binder; Ultrasonicator UW 2070, cu sursă HD 2070, Bandelin 
electronic; Incubator CO2 Sanyo; Aparat digestie artificială; Pipete automate 
mecanice monocanal; Pipete automate mecanice multicanal; Pipete 
electronice mecanice multicanal; Pipetor; Vortex; Computer+imprimantă cu 
conectare la internet. 

 

 Software: Programe PC: Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint, Internet Explorer, Program interpretare ELISA 

 Facilităţi: material biologic, reactivi, consumabile laborator, chituri. 
 

7. Mod de utilizare:  
Linia ELISA: incubare placi ELISA, spalare placi ELISA, citire placi ELISA 
Microscopo imunofluorescenţă: citirea lamelor de imunofluorescenţă 
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Centrifuga: centrifugarea probelor de ser, a materialului antigenic 
Incubator CO2 Sanyo: intretinerea unor paraziti pe culturi celulare 
Hota cu flux laminar Gemini: manipularea probelor/materialelor sterile 
Vortex: omogenizarea probelor 
Balanta: cantarirea reactivilor 
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FIŞĂ DE LABORATOR LICENŢĂ/CERCETARE 
 

1. Denumire laborator: 

 Laborator de igiena şi calitatea produselor de origiene animală 

 Laborator de microbiologie alimentară 

2. Disciplina/catedră:  
 

 Inspecţia şi controlul produselor şi alimentelor de origine animală 
 Igiena, calitatea şi tehnologia alimentelor 

Catedra: producţii animaliere şi siguranţa alimentară 

- coordonator disciplină: Prof. Dr. Marian Mihaiu 
3. Locaţie (corp clădire, sală): Disciplina de Inspecţia şi controlul produselor şi alimentelor 

de origine animală  pavilion 6, etajul 2, laboratoarele 126, 127, suprafaţa 80 m2.  

4. Număr de locuri (studenţi): 23 

5. Suprafaţa: Laborator 127 cu .45 m2 şi Laboratorul 126 cu  35  m2  

6. Domenii de expertiză:  

 Diagnostic de sănătate a laptelui prin metode cito-morfologice.  

 Identificarea şi evaluarea riscurilor biologice prin microflora pentru carne şi 

preparate din carne. Laboratorul dispune de dotarea necesară pentru izolarea, 

identificarea şi evaluarea riscurilor prin microflorea bacteriană din carnea 

obţinută şi valorificată în filiera cărnii. 

 Activităţi de documentare, elaborare, implementare şi auditare a sistemelor de 

calitate pe filiera alimentară (HACCP, GMP, SSOP). 

 Studii de evaluarea riscurilor prin alimente şi soluţii pentru gestionarea lor 

(determinări de reziduuri prin gaz cromatografie).  

 Siguranţa produselor tradiţionale, modele funcţionale pentru controlul 

trasabilităţii şi calităţii. 

7. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

 Echipamente, tehnică IT - Computere (6), laptopuri (3), imprimante (4), scaner 
(1), xerox (1), conectare internet, retroproiector (2), videoproiector (2). 
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 Software:  Programe PC: (Microsoft Windows XP Professional, Microsoft 
Excel, Microsoft PowerPoint, Origine 7.0, Internet Explorer). 

 Facilităţi: Ekomilk, Ekotest, Somatos M, Trichineloscop, Linie pentru digestia 
artificială Stomacher, Aparat Soxhlet semiautomat, Aparat Kjeldahl cu 
neutralizare gaze, Ph metru si conductometru electronic, Microscop Olympus 
Termostat cu afisaj electronic,  Hota flux laminar vertical, Dispozitiv numarare 
colonii, Autoclav electric, Balanţă analitică, Centrifugă, Videoproiector, 
Retroproiector, Laptop . 

 

8. Mod de utilizare: Ekomilk - utilizat pentru determinarea automatizată a parametrilor 

compoziţionali din lapte, Ekotest – utilizat pentru identificarea substanţelor inhibitorii din 

lapte (antibiotice, sulfamide), Somatos M – utilizat pentru determinarea nuărului de cellule 

somatice din lapte, Linie pentru digestia artificială şi Trichineloscop cu ecran – utilizat pentru 

evidenţierea larvelor şi chisturilor de Trichinella spp, Stomacher – utilizat pentru 

omogenizarea probelor solide (carne, preparate de carne, branzeturi, etc.), Aparat Soxhlet 

semiautomat – utilizat pentru determinarea grăsimilor din alimente, Aparat Kjeldahl cu 

neutralizare gaze – utilizat pentru determinarea proteinelor din alimente, Ph metru 

electronic -  utilizat pentru determinarea pH-ului din produsele alimentare, conductometru 

electronic – utilizat pentru determinarea conductibilităţii electrice a laptelui, Microscop 

Olympus – utilizat pentru identificarea microorgannismelor din produsele alimentare, 

Termostat cu afisaj electronic – utilizat pentru incubarea la diferite temperaturi a plăcilor 

Petri însământate,  Hota flux laminar vertical – utilizată pentru prelucrarea probelor pentru 

examen bacteriologic, Dispozitiv numarare colonii – utilizat pentru numararea coloniilor 

dezvoltate pe mediile de cultură, Autoclav electric – utilizat pentru sterilizarea materialelor 

biologice, Balanţă analitică electronic – utilizată pentru determinarea masei produselor 

alimentare, Centrifugă – utilizată pentru obţinerea sedimentului pentru lapte, miere, etc., 

Videoproiector, Retroproiector şi Laptop – utilizate pentru prelegeri şi lucrări practice.  
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FIŞĂ DE LABORATOR LICENŢĂ/CERCETARE 
 

1. Denumire laborator: Laborator de farmacologie 

2. Disciplina/catedră: Farmacologie şi Farmacie / III paraclinice 

- coordonator disciplină: Șef luccr. Dr. Cernea Mihai 
3. Locaţie (corp clădire, sală): clădirea 5, etajul 1, camera 78 

4. Număr de locuri (studenţi): 16 

5. Suprafaţa: Laborator I cu  48 m2 şi Laboratorul II cu 33 m2 (daca există) 

6. Domenii de expertiză: chimiorezistenţă, antibiorezistenţă, farmacocinetică, 

farmacodinamie, reziduuri medicamentoase şi analize calitative ale produselor de uz 

veterinar. 

7. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

 Echipamente, tehnică IT - Computere (9), laptopuri (2), imprimante (3), scaner 
(1), xerox (0), conectare internet 3, retroproiector (0), videoproiector (2). 

 Software:  Programe PC: (Microsoft Windows XP Professional 

 Facilităţi:  
Denumire echipament Caracteristici (uzura medie - %) 

Microscop Kruss Echipat cu cameră foto (10%) 

Microscop Zeiss 3x; 10x; 20x; 40x; 100x (90%) 

Imprimantă color HP LaserJet 2600 (20%) 

Termostat cu ventilatie 
forţată 

Incubarea plăcilor de culturi celulare (10%) 

Combină frigorifică  Păstrarea mediilor de cultură şi a reactivilor la 40C şi -200C 
(20%) 

Server www.pharma-logic.ro (10%) 

Cameră foto digitală Panasonic, card memorie 8 GB (10%) 

Laptop  HDD 80 GH, 512 HDD, 3 porturi USB (10%) 

Calculatoare desktop 2 unităţi (98%) 

Videoproiector Acer (10%) 
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Scanner Canon (98%) 

Balanţă analitică Necesară cântăririi diferitelor substanţe pentru precizie 
0,0001g, (10%) 

Balanţă analitică Necesară cântăririi diferitelor substanţe pentru precizie 0,001g, 
(20%) 

Etuvă cu microunde  Utilizat în sterilizarea unor produse biologice (20%) 

Centrifugă  Centrifugare între 500 şi 4000 rot/min. (30%) 

Pipete automate  Unicanal, reglabile (20%) 

ELISA Echipament complet (10%) 

 
 

8. Mod de utilizare: toate echipamentele şi dotările sunt utilizate împreună cu studenţii 
în conformitate cu programa analitică şi proiectele de cercetare 
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FIŞĂ DE LABORATOR LICENŢĂ/CERCETARE 

 
1. Denumire laborator: Laborator genetică şi eredopatologie  

2. Disciplina/catedră: Geneticǎ, Catedra II – Producţii animaliere şi siguranţa 

alimentelor 

- coordonator disciplină: Conf. Dr. Dana Pusta 
3. Locaţie (corp clădire, sală): clădirea 4, etajul 2, camera 120. 

4. Număr de locuri (studenţi): 7 

5. Suprafaţa: Laborator I cu . 20 m2. 

6. Domenii de expertiză: studiul cromosomilor la diferite specii de animale domestice, 

diagnostic citologic şi mǎsuri de profilaxie genicǎ. 

7. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

 Echipamente, tehnică IT - Computere (2), laptopuri (1), imprimante (2), scaner 
(1), xerox (1), conectare internet, retroproiector (1), videoproiector (1). 

 Software: Programe PC: (Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint, Internet Explorer, Programe multimedia pentru uzul 
studenţilor). 

 Facilităţi: (microscoape, preparate microscopice cu metafaze în coloraţie 
Giemsa şi bandare G, lamotecǎ, imagini pe calculator cu diferite malformaţii 
congenitale) 

 

8. Mod de utilizare: (microscoapele sunt folosite pentru lucrările practice de 
citogeneticǎ, lamele pentru studiul cromosomilor metafazici, videoproiectorul pentru 
prelegeri şi lucrări practice). 
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FIŞĂ DE LABORATOR LICENŢĂ/CERCETARE 
 

1. Denumire laborator: IGIENA ANIMALELOR ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

BUNĂSTAREA ŞI PROTECŢIA ANIMALELOR 

BIOTEHNOLOGII DE RECICLARE A PRODUSELOR REZIDUALE 

(În comun cu Facultatea de Zootehnie) 

2. Disciplina/catedră:  

Disciplina:  IGIENA ANIMALELOR ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

                        BUNĂSTAREA ŞI PROTECŢIA ANIMALELOR 

                        BIOTEHNOLOGII DE RECICLARE A PRODUSELOR REZIDUALE 

Catedra: CATEDRA II: PRODUCŢII ANIMALIERE ŞI SIGURANŢA ALIMENTARĂ 

Coordonator disciplină: Conf Dr.SILVANA POPESCU 

 

3. Locaţie (corp clădire, sală):  Corp clădire:  corp A Medicină Veterinară 

Sala: 129-130 

4. Număr de locuri (studenţi): 20 

5. Suprafaţa: Laborator I cu 56 m2 şi Laboratorul II cu 27 m2  

6. Domenii de expertiză: igiena aerului; igiena apei şi adăpării animalelor; igiena 

adăpostirii animalelor de fermă; igiena creşterii şi exploatării speciilor şi categoriilor de 

animale de fermă; sanitaţie veterinară; protecţia mediului; bunăstarea animalelor de 

fermă; biotehnologii de reciclare a produselor reziduale 

7. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

Echipamente, tehnică IT - Computere (4), laptopuri (1), imprimante (3), conectare 
internet, retroproiector (1), videoproiector (1). 

Software:  Programe PC: Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint, Internet Explorer 
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Facilităţi: termohigrometru electronic, anemometru cu cupe, luxmetru digital,  

psihrometru tip Assmann, pH-metru electronic, termometru IR, barometru, higrograf, 

termograf, barograf, catatermometru Hill, termohigrograf, sonometru DT-8852, sistem de 

monitorizare microbiologică a aerului MAS 100, sistem de monitorizare microbiologică a 

apei, numărător de colonii, analizor gaze Drager, medii de cultură. 

 
8. Mod de utilizare: 
- termohigrometru electronic, anemometru cu cupe, luxmetru digital,  psihrometru tip 

Assmann, termometru IR, barometru, higrograf, termograf, barograf, catatermometru Hill, 

termohigrograf, sonometru DT-8852, sistem de monitorizare microbiologică a aerului MAS 

100, numărător de colonii, analizor gaze Drager sunt instrumente şi aparate folosite  

pentru determinarea însuşirilor fizice, chimice si microbiologice ale aerului; 

- pH-metru electronic, sistem de monitorizare microbiologică a apei, numărător de colonii 

sunt instrumente şi aparate utilizate pentru determinarea însuşirilor apei; 

    - medii de cultură -  pentru examenul microbiologic al aerului si apei; 

- videoproiector - pentru prelegeri şi lucrări practice. 
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FIŞĂ DE LABORATOR LICENŢĂ/CERCETARE 
 

1. Denumire laborator: LABORATOR CLINIC  

2. Disciplina/catedră: Laborator Clinic / Catedra I  

- coordonator disciplină: Conf.dr. Sanda ANDREI 
3. Locaţie : corp clădire 7, sala 173 

4. Număr de locuri (studenţi): 18 

5. Suprafaţa: Laborator :  32 m2  

6. Domenii de expertiză: Analize biochimice 

7. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

 Echipamente, tehnică IT - spectrofotometru, centrifuga, balante,  computere 
(2 buc.), imprimante (2 buc.), conectare internet, videoproiector ( 1 buc.). 

 Software:  Programe PC: (Microsoft Windows XP Professional, Microsoft 
Excel, Microsoft PowerPoint, , Internet Explorer). 

 Facilităţi: (planşe).  
8. Mod de utilizare:  
 - Spectrofotometru este utilizat pentru analiza unor parametrii minerali sau organici 
din medii biologice 
 - Balantele pentru cantarirea de substante in vederea prepararii de solutii   
 - Centrifuga pentru prelucrarea mediilor in vederea analizei 
 - Videoproiectorul pentru prelegeri şi lucrări practice 
 - Plansele prezinta valorile parametrilor biochimici sanguini pe diverse specii 
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FIŞĂ DE LABORATOR LICENŢĂ/CERCETARE 
 

1. Denumire laborator: Laboratorul de  roentgendiagnostic veterinar 

2. Disciplina/catedră: Radiologie şi radioprotecţie/Catedra III Paraclinice 

- coordonator disciplină: Prof. Dr. Ionel PAPUC 
3. Locaţie (corp clădire, sală): Sala lucrări practice Radiologie şi radioprotecţie : 

clădirea Facultăţii de Medicină Veterinară, corp clădire Clinici, clădirea Facultăţii de 
Medicină Veterinară, sectorul Clinicilor veterinare: sală pentru radiografii 53 m2, 
cameră de comandă 4,5 m2, cameră developare 10 m2, sală filmotecă 11,75 m2, 
camera medici 22,50 m2.  

4. Număr de locuri (studenţi): 12-20 
5. Suprafaţa: Laborator roentgendiagnostic veterinar 53 m2  
6. Domenii de expertiză:  

Precizarea diagnosticului radiologic pentru: 
 cazuistica clinicilor veterinare;  
 cazurile internate în Spitalul de Urgenţă;  
 cazurile tratate ambulatoriu.  

Instalaţia de roentgendiagnostic este utilizată atât speciilor de talie mare 
(cabaline, bovine), cât şi speciilor de talie mică (suine, ovine, carnivore). 
Tulburările frecvent întâlnite sunt leziuni pe coloana vertebrală, leziuni la nivelul 
craniului, la nivelul aparatului locomotor şi aparatului digestiv. 

7. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

Laborator roentgendiagnostic veterinar: 
 Aparat de monitorizare functii fiziologice 
 Aparat pt. Developari automate filme radiologice   
 Aparat ROENTGEN GRX-01 
 DAP-METRU 
 Dulap echipamente de protectie 
 Dulap sanitar metalic  
 Dulap substanţe de contrast 
 Ecograf Doppler 
 Negatoscop  
 Sală comandă cu o suprafaţă de 4,5 m2 – 1 panou de comandă 
 Cameră fără risc de iradiere 22,5 m2 cu 2 birouri 
 Cameră developare 10 m2  
 2 dulapuri pentru filme radiologice şi soluţii developare 
 Sală filmotecă 11,75 m2 dotată cu raft filmotecă, materiale radiologice, 

aparatură radiologică, dulap sanitar metalic 
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 1 DAP-metru pentru măsurarea dozei de radiaţie administrată 
 Ecograf Doppler 3d color MINDRAI 
 3 halate protecţie, 1 guler protecţie tiroidă, 2 perechi mănuşi protecţie 
 1 targă cu role pentru transport pacienţi 
 1 cuşcă contenţie animale de companie 

 
 Echipamente, tehnică IT - Computere (1), laptopuri (2), imprimante (2), scaner 

(1), xerox (1), conectare internet, retroproiector (1), videoproiector (1). 

 Software: Programe PC: Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint, Microsoft Encarta, Encarta Dictionar, Internet Explorer, 
Programe multimedia. 

 Facilităţi: planşe, mulaje, material viu.  
 

8. Mod de utilizare: videoproiectorul pentru prelegeri şi lucrări practice, aparat pentru 
developari automate, tip JP-33 utilizat pentru developarea filmelor radiologice, 
negatoscop destinat pentru citirea filmelor radiologice, Stetoscope se utilizeaza 
pentru ascultarea inimii, plamanilor si a altor organe interne, aparat de monitorizare 
funcţiilor vitale, DAP/METRU model VACUDAP 2004 dispozitiv măsurare doza 
pacient, format din unitate de citire s/n 0814162, camera de ionizare rectangulara, 
adaptor AC/DC. 
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FIŞĂ DE LABORATOR LICENTA 
 

1. Denumire laborator: Preparare si testare biomateriale 

2. Disciplina/catedră: Fizica/Biofizica 

- coordonator disciplină: Conf. Dr. Razvan Stefan 
3. Locaţie (corp clădire, sală):  Clinici 

4. Număr de locuri (studenţi):  

5. Suprafaţa: Laborator I cu 5 m2  

6. Domenii de expertiză: Biomateriale, 

7. Infrastructura de cercetare: 

 Echipamente, tehnică IT - LaptoPURI (1), imprimante (1), scaner (1), xerox (1), 
conectare internet. 

 Software:  Programe PC:Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint.. 

 Facilităţi: microscoape, dispozitive de turnare si prelucrare a biomaterialelor,  
cuptor. 

 
8. Mod de utilizare: 
 microscoapul este folosite pentru analiza suprafetelor compusilor turnati. 
 pH-metrul este utilizat pentru analiza vitezei de eliberare a ionilor din substantele.  
 cuptorul este utilizat pentru topire si tratarea termica a probelor 
 microtomul pentru executarea secţiunilor,  
 videoproiectorul pentru prelegeri şi lucrări practice. 
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FIŞĂ DE LABORATOR LICENŢĂ/CERCETARE 

 
1. Denumire laborator:  

2. Disciplina/catedră: Biomatematică şi Informatică/Învăţământ Preclinic 

- coordonator disciplină: Conf Dr. Matei Rodica 
3. Locaţie (corp clădire, sală):  

4. Număr de locuri (studenţi): 20 

5. Suprafaţa: Laborator I cu  35m2 

6. Domenii de expertiză: Informatică 

7. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

 Echipamente, tehnică IT - Computere (20), Server (1), Reţea locală. 

 Software:  Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Internet Explorer, Programe 
multimedia. 

 Facilităţi: Conectare la Internet.  
 

8. Mod de utilizare: Calculatoarele sunt folosite pentru lucrări practice, conform 
programei anunţate. 
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FIŞĂ DE LABORATOR LICENŢĂ/CERCETARE 

 
1. Denumire laborator: FIZIOLOGIE 

2. Disciplina/catedră: I- INVĂŢĂMÂNT PRECLINIC  

              - coordonator disciplină: Prof. Dr. OGNEAN LAURENTIU 

3. Locaţie (corp clădire, sală):  
- Pavilionul VII (clădirea principală a FMV, parter) 
- sălile nr: 13, 15, 18, 35, 36 
 

4. Număr de locuri (studenţi): 25  

5. Suprafaţa: 105 m2 - laboratorul didactic (sala 35 şi 36); 30 m2- laboratorul de      

                         cercetare (sala nr 15) 

6. Domenii de expertiză:  

- Tipizarea grupelor sanguine şi terapie hemotransfuzională; 

- Hematologie şi citomorfofiziologie; 

- Supravegherea sănătăţii glandei mamare la rumegătoare şi a laptelui, ca 

produs;  

- Hematopoeza la mamifere; 

- Modele experimentale de coordonare a marilor funcţii la animale; 

- Bioechivalenţa şi atestarea produselor medicamentoase de uz veterinar. 

7. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

- Echipamente: Laptop Toshiba A 200 -14 D; Laptop HPT 7500; Videoproiector 

BENQ; Televizor color Thomson;  Etuvă laborator UNB 400; pH-

metru/conductometru C532; Analizor automat de hematologie; Pipete 

automate (4);  Imprimante (2) - HP; Xerox Phaser;  Calculatoare Pentium  III (2 

buc), Pentium IV (7 buc),; Frigider INDESIT; Scanner „GENIUS”; Balanta Kern 220-

3NM; Centrifuga de laborator Hettich; Mir-Minispir Spirometru; Termometre 

digitale (2); Tensiometre; Refractometre digitale (2); Stetoscoape (4); Ceas 

cronometru de laborator (3); Microscop Ergaval binocular (1); Microscoape 

Olympus (4); Microscoape ML 4 I.O.R (5),  DVD ROM; DVD WRITER (3).  
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- Tehnică IT: Computere: Pentium  III (2 buc), Pentium IV (7 buc), laptopuri (2),  

videoproiector BENQ (1), scanner (1), xerox Phaser (1), imprimante (2), conectare 

internet. 

- Software: Programe PC (Microsoft Windows XP, Microsoft Excel, Microsoft 

PowerPoint, Internet Explorer); 15 programe interactive de fiziologie virtuală (pe 

suport electronic), 4 elaborate de colectivul disciplinei, iar 11 obţinute de la 

universităţi de profil din România şi Europa (Bucureşti, Cluj, Iaşi, Cordoba, Bari) sau 

societăţi europene cu preocupări în domeniu (în principal de la INTERNICHE). 

- Facilităţi: microscoape, preparate microscopice, planşe, examene de 
laborator – Hematologic (examenul morfologic al sângelui pe frotiuri colorate 
Panoptic; determinarea hemogramei prin tehnicile  clasice (parametri de bază) şi 
prin metoda  automată cu analizorul tip Abacus junior vet. (18 parametri); testarea 
compatibilităţii hemotransfuzionale  la câine şi pisică prin tipizarea grupelor 
sangvine şi Crossmach - testul încrucişat; preparea unor produse sanguine pentru 
terapia hemotrasfuzională şi alte tipuri de hemoterapii; evaluarea şi testarea unor 
produse sanguine transfuzabile; evaluarea hemostazei şi coagulabilităţii sanguine 
prin teste de hemostază primară şi secundară, determinarea fibrinogenului şi alte 
teste specifice) si  Citomorfofiziologic (examenul citomorfofiziologic al laptelui  pe 
frotiuri colorate sau preparate vitale şi efectuarea lactocitogramei; examenul 
morfofiziologic al endosimbionţilor digestivi; evaluarea citomorfologică a LCR şi a 
unor lichide cavitare; examenul citomorfologic al sedimentului urinar; examenul 
citomorfologic al secreţiilor genito-urinare)  

8. Mod de utilizare: 
- microscoapele sunt folosite pentru lucrările practice de fiziologia digestiei, a 

sângelui, pentru preparate microscopice;   
- videoproiectorul, laptoptul  pentru prelegeri şi lucrări practice;  
- reţeaua de calculatoare este pentru lucrări practice interactive bazate pe 

modele de fiziologie virtuală; 
- analizorul automat de hematologie este utilizat pentru susţinerea de lucrari 

practice din domeniul hematologiei, pentru elaborarea lucrărilor de licenţă şi 
diplomă, pentru cercetări ştiinţifice contractuale 
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FIŞĂ DE LABORATOR LICENŢĂ/CERCETARE 

 
1. Denumire laborator: PATOLOGIE CHIRURGICALĂ 

2. Disciplina/catedră: PATOLOGIE ŞI CLINICĂ CHIRURGICALĂ / IV 

- coordonator disciplină: Prof. Dr. Prof. dr. AUREL MUSTE 
3. Locaţie (corp clădire, sală):  

4. Număr de locuri (studenţi): 12 

5. Suprafaţa: Laborator I cu 21 m2  

6. Domenii de expertiză: afecţiuni chirurgicale la animale mari şi animale mici 

7. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

 Echipamente: mese de operaţie ( 2 ), lampă operaţie ( 1 ), aparat anestezie ( 1 
), pulsoximetru cu monitor ( 1 ), lampă sterilizare cu UV (1), electrobisturiu ( 1 
), stativ perfuzie ( 1 ), masă pentru instrumentar  (1). 
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FIŞĂ DE LABORATOR LICENŢĂ/CERCETARE 

 
1. Denumire laborator: DIAGNOSTICUL ŞCHIOPĂTURILOR ŞI BOLILOR ARTICULARE 

2. Disciplina/catedră: PATOLOGIE ŞI CLINICĂ CHIRURGICALĂ / IV 

- coordonator disciplină: Prof. Dr. Prof. dr. AUREL MUSTE 
3. Locaţie (corp clădire, sală):  

4. Număr de locuri (studenţi): 12 

5. Suprafaţa: Laborator I cu 25 m2  

6. Domenii de expertiză: ortopedie şi afecţiuni ale membrelor 

7. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

 Echipamente - mese de examinare ( 2 ), negatoscop ( 1 ), dulap instrumentar 
specific ( 1 ),  retroproiector ( 1 ), videoproiector (1), dulap instrumentar 
specific ( 1 ). 
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FIŞĂ DE LABORATOR LICENŢĂ/CERCETARE 

 
1. Denumire laborator: PATOLOGIE CHIRURGICALĂ 

2. Disciplina/catedră: PATOLOGIE ŞI CLINICĂ CHIRURGICALĂ / IV 

- coordonator disciplină: Prof. Dr. Prof. dr. AUREL MUSTE 
3. Locaţie (corp clădire, sală):  

4. Număr de locuri (studenţi): 12 

5. Suprafaţa: Laborator I cu 21 m2  

6. Domenii de expertiză: afecţiuni chirurgicale la animale mari şi animale mici 

7. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

 Echipamente: mese de operaţie ( 2 ), lampă operaţie ( 1 ), aparat anestezie ( 1 
), pulsoximetru cu monitor ( 1 ), lampă sterilizare cu UV (1), electrobisturiu ( 1 
), stativ perfuzie ( 1 ), masă pentru instrumentar  (1). 

 Mod de utilizare:  
- mesele de operatie se folosesc pentru contenţia animalelor supuse 

operaţiei  
- lampa de operaţie:  pentru a asigura o bună vizualizare în timpul 

operaţiei 
- aparat anestezie: anestezia animalelor supuse operaţiei 
- pulsoximetru cu monitor: pentru monitorizarea constantelor 

fiziologice în timpul operaţiei 
- lampă sterilizare cu UV: sterilizare cu UV a încăperii 
- electrobisturiu: secţionarea şi coagularea capilarelor  
- stativ perfuzie: suport pentru soluţii perfuzabile administrate 

animalelor 
- masă pentru instrumentar: aşezarea instrumentarului cecesar 

operaţiei 
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FIŞĂ DE LABORATOR LICENŢĂ/CERCETARE 
 

1. Denumire laborator: CREŞTEREA ANIMALELOR DE COMPANIE 

2. Disciplina/catedră: PATOLOGIE ŞI CLINICĂ CHIRURGICALĂ / IV 

- coordonator disciplină: Prof. Dr. Prof. dr. AUREL MUSTE 
3. Locaţie (corp clădire, sală):  

4. Număr de locuri (studenţi): 20 

5. Suprafaţa: Laborator I cu 80 m2  

6. Domenii de expertiză: afecţiuni chirurgicale la animale mari şi animale mici 

7. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

 Echipamente – mese de laborator (3), scaune, dulap cu material şi aparatura de 
laborator (1), retroproiector ( 1 ), videoproiector (1), calculator (1). 

 Mod de utilizare:  

- mese şi scaune de laborator: pentru efectuarea lucrarilor practice 

- retroproiector: vizualizarea imaginilor de pe folie 

- videoproiector: vizualizarea imaginilor de pe CD sau Memory stik 

- calculator: utilizarea videoproiectorului 
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FIŞĂ DE LABORATOR LICENŢĂ/CERCETARE 
 

1. Denumire laborator: BIOTEHNICA ŞI ETICA GREFELOR 

2. Disciplina/catedră: PATOLOGIE ŞI CLINICĂ CHIRURGICALĂ / IV 

- coordonator disciplină: Prof. Dr. Prof. dr. AUREL MUSTE 
3. Locaţie (corp clădire, sală):  

4. Număr de locuri (studenţi): 20 

5. Suprafaţa: Laborator I cu 80 m2  

6. Domenii de expertiză: afecţiuni chirurgicale la animale mari şi animale mici 

7. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

 Echipamente  – mese de laborator (3), scaune, dulap cu material şi aparatura de 
laborator (1), retroproiector ( 1 ), videoproiector (1), calculator (1). 

 Mod de utilizare:  

- mese şi scaune de laborator: pentru efectuarea lucrarilor practice 

- retroproiector: vizualizarea imaginilor de pe folie 

- videoproiector: vizualizarea imaginilor de pe CD sau Memory stik 

- calculator: utilizarea videoproiectorului 

 

 
FIŞĂ DE LABORATOR LICENŢĂ/CERCETARE 

 
1. Denumire laborator: Laborator activităţi practice cu studenţii şi Laboratorul de  

roentgendiagnostic veterinar 

2. Disciplina/catedră: Semiologie, etologie şi imagistică medicală/Catedra III Paraclinice 

- coordonator disciplină: Prof. Dr. Ionel PAPUC 
3. Locaţie (corp clădire, sală): Sala lucrări practice Semiologie : clădirea Facultăţii de 

Medicină Veterinară, corp clădire Clinici, şi Laborator roentgendiagnostic 
veterinar: clădirea Facultăţii de Medicină Veterinară, sectorul Clinicilor veterinare: 
sală pentru radiografii 53 m2, cameră de comandă 4,5 m2, cameră developare 10 
m2, sală filmotecă 11,75 m2, camera medici 22,50 m2.  

4. Număr de locuri (studenţi): 12-20 
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5. Suprafaţa: Laborator de activităţi practice cu  48 m2 şi Laborator roentgendiagnostic 
veterinar 53 m2  

6. Domenii de expertiză:  
Precizarea diagnosticului radiologic pentru: 
 cazuistica clinicilor veterinare;  
 cazurile internate în Spitalul de Urgenţă;  
 cazurile tratate ambulatoriu.  

Instalaţia de roentgendiagnostic este utilizată atât speciilor de talie mare 
(cabaline, bovine), cât şi speciilor de talie mică (suine, ovine, carnivore). 
Tulburările frecvent întâlnite sunt leziuni pe coloana vertebrală, leziuni la nivelul 
craniului, la nivelul aparatului locomotor şi aparatului digestiv. 

7. Infrastructura de licenţă/cercetare: 

Laborator activităţi practice cu studenţii 
 2 gradene (bănci pentru studenţi) x 6 locuri fiecare  
 2 standuri pentru animale de 1,5/3 m 
 1 tablă pentru activităţi didactice 
 1 dulap pentru instrumentar lucrări practice 
 1 chiuvetă 
 1 suport prosoape hârtie 
 1 centrifugă 
 1 microscop 
 Instrumente pentru contenţie (funii, mucarniţă, speculum bucal, speculum 

vaginal, iavaşa) 
 

Laborator roentgendiagnostic veterinar: 
 Aparat de monitorizare functii fiziologice 
 Aparat pt. Developari automate filme radiologice   
 Aparat ROENTGEN GRX-01 
 DAP-METRU 
 Dulap echipamente de protectie 
 Dulap sanitar metalic  
 Dulap substanţe de contrast 
 Ecograf Doppler 
 Negatoscop  
 Sală comandă cu o suprafaţă de 4,5 m2 – 1 panou de comandă 
 Cameră fără risc de iradiere 22,5 m2 cu 2 birouri 
 Cameră developare 10 m2  
 2 dulapuri pentru filme radiologice şi soluţii developare 
 Sală filmotecă 11,75 m2 dotată cu raft filmotecă, materiale radiologice, 

aparatură radiologică, dulap sanitar metalic 
 1 DAP-metru pentru măsurarea dozei de radiaţie administrată 
 Ecograf Doppler 3d color MINDRAI 
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 3 halate protecţie, 1 guler protecţie tiroidă, 2 perechi mănuşi protecţie 
 1 targă cu role pentru transport pacienţi 
 1 cuşcă contenţie animale de companie 

 
 Echipamente, tehnică IT - Computere (1), laptopuri (2), imprimante (2), scaner 

(1), xerox (1), conectare internet, retroproiector (1), videoproiector (1). 

 Software: Programe PC: Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint, Microsoft Encarta, Encarta Dictionar, Internet Explorer, 
Programe multimedia. 

 Facilităţi: microscoape, preparate microscopice, planşe, mulaje, material viu.  
 

8. Mod de utilizare: microscoapele sunt folosite pentru lucrările practice, 
videoproiectorul pentru prelegeri şi lucrări practice, aparat pentru developari 
automate, tip JP-33 utilizat pentru developarea filmelor radiologice, negatoscop 
Destinat pentru citirea filmelor radiologice, Stetoscope se utilizeaza pentru ascultarea 
inimii, plamanilor si a altor organe interne, aparat de monitorizare funcţiilor vitale, 
DAP/METRU model VACUDAP 2004 dispozitiv măsurare doza pacient, format din 
unitate de citire s/n 0814162, camera de ionizare rectangulara, adaptor AC/DC. 

 


