
Unitatea experimentală animale de laborator 

Obiectiv:  

Unitatea experimentală animale de laborator, parte a Unităților 
experimentale ale Complexului de laboratoare de cercetare 
„Horia Cernescu” are particularități constructive, funcționale și 
dotări care permit exploatarea în conformitate cu regulamentele 
interne și normativele legislative în vigoare. 

 
 
 

PSUEX 1.2 
Domeniu de aplicare: 

Procedura se aplică în cadrul Biobazei 

 

Biobaza, respectiv unitatea experimentală pentru animale de 
laborator, este o unitate destinată derulării proiectelor de cercetare 
care utilizează animale în proceduri în incinte cu un mediu controlabil, 
stabil și repetabil, prin care se susțin cerințele cercetărilor din 
domeniul biomedical și zootehnic.  

1. Amplasarea unității se află la periferia vestică a campusului 
universitar, în proximitatea pavilioanelor de anatomie patologică, 
medicina legală și a unității de neutralizare prin incinerare, fiind întinsă 
pe o suprafață de cca. 2 ha; biobaza se află la capătul sudic al 
unităților, având o suprafață desfășurată de 24 m x 12 m = 288 m2. 

Utilitatea experimentală este: 

- branșată la energia electrică trifazată; totodată, pentru a preveni 

riscul avariilor, unitatea este legată în paralel la un generator, 

pentru a se asigura alimentarea continuă cu energie electrică; 

- branșată la reţeaua de apă potabilă a campusului; 

- racordată la canalizarea campusului; apele uzate sunt transferate 

către stația de epurare a unităților experimentale și, după tratare, 

cu ajutorul unor pompe de transfer, acestea sunt deversate în 

canalizarea campusului și, ulterior, în cea a orașului. 
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2. Compartimentările, facilitățile și particularitățile biobazei, a 
cărei schiță este prezentată în figura 1.2.1 prezintă următoarele zone 
funcționale, după cum urmează: 

- zona administrativă cu birourile administrative, spații pentru instruire 
și filtrul pentru personal. 
- zona de livrare/recepție a animalelor, aflată periferic, la limita dintre 
zona administrativă și zona productivă protejată. 
 - zona protejată – cu spațiile destinate izolării/carantinei, camerele de 
creștere/întreţinere, zona de tratamente, coridoare de acces (coridor 
curat, gri și murdar), magazii și zona de spălare/sterilizare. 

Conform planului prezentat în figura 1.2.1 se pot descrie următoarele 
zone funcționale și incinte: 

- zona administrativă și recepția 

Organizarea acestei zone pleacă de la premisa că accesul oamenilor, 

recepția animalelor și a materialelor trebuie să fie restricționate, controlate, 

respectiv reglementate. Astfel, în exploatarea infrastructurii și pentru a 

facilita observarea vizuală, întreg personalul intră și părăsește unitatea prin 

zona de recepție, aflată în proximitatea zonei administrative. În zona 

administrativă și de recepție se depun toate eforturile privind transparența și 

comunicarea către exterior privind activitățile desfășurate în cadrul unității, 

dar cu respectarea tuturor cerințele de confidențialitate și securitate ale 

barierei sanitare a zonei protejate. 

Zona de recepție este, de asemenea, punctul de comunicare cu personalul, 

zona din care se livrează probele sau se preiau produsele care urmează a fi 

utilizate în procedurile proiectelor științifice și locul unde se fac 

înregistrările aferente acestor activități. Recepția facilitează comunicarea 

permanentă între diferitele grupuri responsabile pentru funcționarea 

eficientă a unității; biroul recepției delimitează zona administrativă de cea 

protejată, în care se găsesc circumscrise „unitățile microbiologice” cu 

animale utilizate în proceduri. 

În spațiul administrativ se află birourile personalului tehnic, veterinar și 

administrativ, inclusiv spațiul pentru instruirea personalului. Sala permite 

întrunirea comisiilor, dezbaterea și consultarea procedurilor care urmează a 

fi aplicate asupra animalelor; de asemenea, poate fi utilă pentru instruirea 

personalului, putând funcționa ca centru de informare pentru personalul 

propriu sau studenții aflați în stagii de pregătire (care poate include cărți, 

reviste, buletine, cataloage, avize etc). 
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- filtrul pentru personal  

Filtrul destinat personalului este amplasat strategic, pentru a favoriza, 

încuraja sau impune igiena și decontaminarea personalului. Inventarul 

filtrului asigură facilitățile necesare și oferă intimitate încurajând bunele 

practici. Filtrul este dotat cu dulapuri metalice cu încuietori pentru haine, 

rafturi pentru articole individuale de igienă și prosoape, băncuțe pentru 

schimbarea încălțămintei și o zonă polivalentă prevăzută cu duș confortabil, 

etajere pentru prosoape, săpunuri, agenți antiseptici, șampoane etc. 

La intrare, spațiul permite implementarea măsurilor de biosecuritate: 

schimbarea hainelor de stradă, igiena și îmbrăcarea hainelor de lucru, 

pentru a diminua riscul introducerii agenților etiologici ai bolilor. La 

terminarea programului de lucru sunt respectate măsurile de biosiguranță: 

dezbrăcarea hainelor de lucru, dușul, schimbarea hainelor de lucru cu cele 

de stradă care reduc riscul de a transmite spre acasă o posibilă infecție 

zoonotică. 

- toaletele 

Infrastructura dispune de două toalete: una în proximitatea zonei 

administrative și o a doua, în proximitatea zonei protejate. Poziționarea 

acestora înainte și după zona recepției permite utilizarea în regimuri diferite: 

toaleta din proximitatea zonei administrative poate fi utilizată inclusiv de 

către vizitatorii infrastructurii și persoanele cu dizabilități, iar toaleta din 

proximitatea coridorului gri a zonei protejate este destinată exclusiv 

personalului biobazei aflat în zona protejată. Toaletele sunt amplasate în 

camere separate, fiecare fiind dotată cu un ventilator de exhaustare care 

funcționează permanent și ajută la menținerea unei presiuni negative din 

incinta toaletei, în așa fel încât la deschiderea ușii aerul din zonele adiacente 

intră în toaletă și este evacuat către exterior. 

- zona de primire și livrare a animalelor și a materialelor curate; 
camera de carantină. 

Zona de primire a materialelor curate este situată în imediata apropiere a 

recepției și a coridorului gri, în partea laterală a unității; această zonă este 

utilizată pentru recepția materialelor curate (furaj, așternut curat, produse 

biologice, medicamente și a celorlalte materiale curate) care sunt necesare 

pentru derularea activităţilor unității.  



                                  UNITĂTI EXPERIMENTALE 28 

 

Tot în această zonă are loc recepția, inspecția animalelor și se verifică 

conformitatea documentelor de transport, urmând ca, ulterior, să se 

introducă animalele în 

camera de carantină; 

zona de primire/livrare 

beneficiază de un inven-

tar minim care face 

posibilă derularea activi-

tăţilor și de condiții de 

mediu corespunzătoare: 

ventilație, lumină și tem-

peratură adecvată.  

De asemenea, în cazul în 

care proiectul solicită 

transferul animalelor 

către unități partenere, 

animalele sunt cantonate 

în camera de carantină 

până la livrarea lor; 

animalele, odată transfe-

rate, nu se mai întorc în 

unitate.  

În camerele de izolare 

sau carantină se practică 

principiul populării și 

depopulării totale. Între 

două populări se asigură 

repausul biologic, ulte-

rior operațiunilor de curăţenie, spălare și decontaminare. 

- zona de evacuare a materialelor murdare  

Transferul materialelor murdare, cadavrelor sau evacuarea așternutului 

murdar se face separat, pe ușa laterală a camerei de spălare, din 

proximitatea coridorului murdar; la evacuarea materialelor murdare, 

așternutului, dejecţiilor și cadavrelor animalelor de laborator se respectă 

procedurile de eliminare a deşeurilor periculoase și nepericuloase, conform 

procedurii PSUEX 4.5 privind gestionarea deşeurilor. 

 

 

Figura 1.2.1. Camere de creștere  

Camera de creștere a cobailor (sus) și a camera destinată 

creșterii în cuști ventilate individual (jos).  
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- camerele pentru adăpostirea animalelor  

Unitatea dispune de camere de adăpostire separată a patru specii de animale 

de laborator: șoareci, șobolani, cobai și iepuri; suprafața totală a celor șase 

camere însumează 71 m2. Fiecare cameră de creștere este dimensionată, 

echipată cu rastele, baterii și sisteme care asigură condițiile de întreţinere 

adecvate particularităților fiecărei specii (vezi PSUEX  5.1 ÷ 5.5). În situația 

în care proiectul de cercetare solicită (PSUEX 3.2)animale libere de germeni 

(axenice), animale cu floră definită (gnotobiotice) sau libere față de germenii 

patogeni specifici, rozătoarele pot fi crescute în cuști ventilate individual. 

- camera de intervenții și proceduri  

Camera de intervenții este o cameră versatilă, care permite utilizarea unui 

inventar minim necesar derulării procedurilor specifice cercetării; aici se 

pot desfășura intervențiile de mică chirurgie, administrarea de substanțe, 

prelevarea de probe, anestezia și recuperarea animalelor utilizate în 

proceduri. Toate procedurile care ar putea cauza stări de alertă sau stres se 

desfășoară în afara camerei de creștere, în camera de intervenții, deoarece 

un animal supus manipulării sau aflat în dificultate poate transmite semnale 

alarmante congenerilor, putând induce stres inutil acestora. Astfel, îndeosebi 

la cobai și iepuri, are loc transferul, chiar și pentru efectuarea unor 

proceduri relativ minore care implică reținere tranzitorie, precum 

administrarea parenterală a medicației sau prelevarea de probe de sânge. În 

cazul șoarecilor și șobolanilor procedurile minore sunt executate în camera 

de creștere. În cazul rozătoarelor adăpostite în cuști ventilate individual, 

procedurile minore sunt efectuate în camera de creştere, sub o instalație de 

tip hotă. 

- coridoarele de acces 

Coridoarele sunt poziționate strategic, interconectând diferitele zone ale 

unității și contribuind la generarea unui flux eficient; traficul este dirijat pe 

cât posibil dinspre coridorul curat spre zona gri și apoi pe coridorul murdar 

și zona murdară a camerei de spălare. Coridoarele de acces sunt configurate 

pentru a facilita deplasarea personalului și a echipamentelor cum sunt: 

rastelurile cu cuști, stația mobilă de schimbat talaș sau cărucioarele cu 

furaje, cuști și materiale. Constructiv, coridoarele au lățimi de 1,8-1,9 m, 

pentru a permite deplasarea stației mobile de schimbat talașul, iar 

pardoseala are suprafaţa de uzură lavabilă și muchiile rotunjite fiind ușor de 

curățat și dezinfectat, pentru a compensa efectele contaminării generate de 

traficul dinspre și înspre zonele murdare. 
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- magazia pentru furaje și așternut 

Incinta destinată păstrării hranei și așternutului curat este poziționată la 

capătul coridorului curat, în proximitatea zonei curate a camerei de spălare. 

Magazia poate fi ușor curățată, supusă dezinfecției și dezinsecției, fiind o 

cameră curată, uscată și răcoroasă, cu un inventar care se reduce la 

minimum cu putință, respectiv la rafturile metalice fixate în pereți. Hrana 

animalelor se păstrează în saci de hârtie sau recipiente deschise; așternutul 

este ambalat în saci vidați și se păstrează în aceeași incintă. 

- zona de spălare și sterilizarea cuștilor  

Unitatea experimentală, fiind o unitate mică, nu are compartimentări fizice 

în zona de spălare. Camera de spălare are două zone funcționale: una curată 

și cealaltă murdară. Camera beneficiază de o ventilație adecvată, care 

permite menținerea unui mediu propice pentru activitatea fizică umană. 

Activitățile de curățare umedă, prespălarea și spălarea echipamentelor și a 

cuștilor se desfășoară în loturi mici, într-o vană din oțel inoxidabil și o 

chiuvetă cu picurător. Clătirea se face cu apă caldă, timp de minimum trei 

minute. Igienizarea și decontaminarea flacoanelor, cuștilor și a altor articole 

lavabile și rezistente la căldură, cum ar fi instrumentarul și echipamente din 

inox, se pot realiza folosind mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase și 

autoclave. Pentru igiena operatorilor, camera de spălare este prevăzută atât 

cu chiuvete și cu dozatoare cu soluții dezinfectante. 

Activitățile murdare, cum sunt îndepărtarea așternutului uzat din camerele 

de creștere, au loc în stația mobilă de schimb talaș, pentru a controla 

pulberile și mirosurile neplăcute. Alternativ, eliminarea așternutului uzat se 

poate face și prin transferul cuștilor murdare cu ajutorul unui cărucior; 

cuștile murdare, dar acoperite cu un câmp, se aduc în proximitatea camerei 

de spălare, pe coridorul murdar - aici se află un spațiu suficient de mare 

pentru plasarea cărucioarelor cu cuști murdare în așteptarea prelucrării. 

Autoclavarea cuștilor, materialelor și echipamentelor are loc în autoclavul 

amplasat în zona curată  a camerei de spălare.   

- magazia curată, destinată stocării curente  

Depozitarea echipamentelor și materialelor curate, aflate în uzul curent se 

realizează în magazia de „stocare curentă” (live storage) cu o suprafață de 

11,35 m2; aceasta reprezintă 16% din suprafața net utilizabilă (71 m2) pentru 

întreținerea și carantina celor patru specii de animale.  
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Cuștile și echipamentele curate sunt transferate pe termen scurt din zona 

curată a sălii de spălare într-o zonă adiacentă. Incinta destinată depozitării 

temporare are acces dinspre coridorul curat și permite depozitarea 

echipamentelor și materialelor curate fiind prevăzută cu mobilier adecvat 

scopului. Din magazia curată se asigură și controlul microclimatului 

camerelor de creștere; în tavanul acestei magazii se află încastrată centrala 

de tratare a aerului. 

 

3. Amplasarea camerelor și incintelor, precum și dotarea acestora 
cu echipamente, permite gestionarea, utilizarea și susținerea 
diferitelor cerințe de exploatare și funcționare solicitate prin specificul 
proiectelor de cercetare; în plan general, exploatarea permite 
implementarea următoarelor: 

- din punct de vedere managerial, împarte activitățile și zonele 
funcționale în două categorii: curate și murdare 

În general, input-urile și activitățile (inclusiv accesul diferitelor categorii de 

personal) pot fi împărțite generic în cele două clase1: „curate”, respectiv 

„murdare”. În general, logica creării fluxurilor se bazează pe deplasarea 

progresivă din zonele mai curate, cu risc mai redus de contaminare 

microbiologică a infrastructurii, către zonele mai murdare, zone potențial 

contaminate microbiologic.  

- din punct de vedere al siguranței și securității, permit 
delimitarea unor bariere sanitare sau igienice 

Ca urmare a particularităților constructive și a celor legate de exploatare, 

unitatea permite construirea unor bariere sanitare. Delimitarea se bazează 

atât pe succesiunea și regimul de utilizare a încăperilor, cât și pe 

echipamentele și sistemul de ventilație al incintelor. Practic, dependent de 

tipul barierei solicitate în diferite proiecte de cercetare, prin combinarea 

aspectelor anterior menţionate cu procedurile de operare și prin gestionarea 

principalelor fluxuri, se construiesc și se susțin mijloace necesare asigurării 

biosiguranței și biosecurității infrastructurii. 

                                                 
1 Termenii contaminat și necontaminat sunt utilizaţi pentru a categorisi activitățile desfășurate 

în cadrul unității, dar acești termeni se asociază, de regulă, și unor infecții cunoscute și riscului 

microbiologic – biohazardului, Ca urmare, din punctul de vedere al managementului unității, 
prevalează utilizarea termenilor curat, respectiv murdar. 
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4. Fluxurile unității sunt delimitate de o serie de bariere sanitare 
create atât constructiv (filtrul de personal, coridoarele curat ÷ gri ÷ 
murdar, echipamentele de ventilație și decontaminare), cât și 
funcțional (proceduri care reglementează accesul personalului, 
accesul și livrarea animalelor, a input-urilor și output-urilor). Fluxurile 
sunt aplicate persoanelor, animalelor, echipamentelor, materialelor și 
hranei; practic, unitatea permite dirijarea controlată a următoarelor: 

- circulația personalului 

Fluxul personalului (cercetători, tehnicieni, laboranți și îngrijitori) depinde 

de statusul acestora: la începerea programului de lucru, când aceștia vin de 

acasă, statusul lor este „murdar”; aceștia intră prin capătul dinspre zona 

administrativă în filtrul de personal, unde are loc înlocuirea hainelor de 

stradă cu hainele de lucru. După trecerea prin filtru, fiecare membru poate 

avea acces în zonele curate sau cele murdare, în funcţie de situație și 

dependent de activitatea pentru care este responsabil. Practic, din filtrul 

pentru personal, prin coridorul gri, se poate ajunge fie la coridorul curat și 

la camerele de creștere, zona destinată tratamentelor, magazia curată sau 

cea pentru păstrarea furajelor și așternutului, fie la zona de livrare, zona 

murdară, magazia murdară sau la zona de spălare - statusul lucrătorilor 

rămânând „curat” sau devenind „murdar”. În situația în care un operator 

are de efectuat activități în ambele zone, prima dată sunt efectuate și 

finalizate activitățile din zona curată. În cazuri mai complexe, când după 

activitățile derulate în zona murdară sunt necesare alte activități în zona 

curată (spre exemplu activitate în camera cu animale libere de germeni 

patogeni), activitatea în zona murdară se finalizează cu o decontaminare, 

duș și schimbarea îmbrăcămintei și a hainelor de protecție cu alta curată. La 

părăsirea unității, din considerente de biosiguranță, are loc igienizarea, 

dușul și schimbarea hainelor de lucru cu cele de stradă. 

- cuștile animalelor 

Cuștile animalelor devin „curate” după spălarea cu apă caldă la 

temperatura de 85°C și/sau sterilizare. Dependent de cerințele proiectului de 

cercetare, acestea pot rămâne doar igienizate sau pot fi sterilizate prin 

autoclavare; după uscarea lor în zona curată a camerei de spălare cuștile 

sunt transferate pe coridorul curat, în magazia curată, pentru a evita orice 

contaminare încrucișată. Când acest lucru nu este posibil, transferul cuștilor 

se face în container sau recipiente acoperite fie cu un capac, fie cu un câmp 

steril. 
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- materialul de așternut  

Așternutul achiziționat poate avea status nedefinit, putând fi „curat”, 

„murdar” sau „dubios”; ca urmare, talașul, rumegușul și alte produse 

livrate în vrac sunt considerate „murdare” sau „dubioase”. Materialele 

livrate în ambalaje vidate, intacte, curate, uscate sunt acceptate ca fiind 

curate, dar sunt depozitate temporar în zona curată a camerei de spălare, 

până la autoclavare și transferul în magazia special destinată așternutului. 

- furajul  

Furajul achiziționat are status „curat” mai ales în cazul în care se află în 

sac și  dacă  a fost sterilizat la ambalare. Furajele sunt recepționate la zona 

de livrare/recepție, după care sunt transferate în magazia de furaje. 

Distribuția se face din magazia de furaje în recipiente curate; anumite furaje 

pot fi autoclavate înainte de introducerea în zona protejată de barieră. 

- materialele murdare și dejecțiile 

Materialele murdare au status ”foarte murdar”; așternutul murdar este fie 

adunat în recipientul stației de schimb talaș, fie mutat odată cu cuștile 

murdare în zona murdară a zonei de spălare a cuștilor. În primul caz, 

schimbarea așternutului în stația mobilă permite transferul așternutului, 

dejecțiilor și a materiilor murdare dinspre camerele de creștere spre zona 

murdară a camerei de spălare, pe cât posibil pe coridorul murdar. În al 

doilea caz, ca urmare a faptului că așternutul poate vehicula agenți 

patogeni, căruciorul cu cuștile murdare, amplasate în partea inferioară este 

acoperit în timpul transferului. Materialele murdare, potențial periculoase, 

sunt transportate în containere/cutii închise dinspre camera animalelor către 

facilitățile de decontaminare, adiacente zonei murdare a camerei de spălare. 

Traseul materiilor murdare și al dejecțiilor este scurt și direct; așternutul și 

dejecțiile sunt adunate în containerul pentru materiale murdare care, 

periodic, este transferat pe ușa special destinată evacuării materialelor 

murdare (PSUEX 4.5). În cazul biocontaminării, cuștile murdare sunt 

autoclavate imediat după transferul animalelor, urmând ca ulterior acestea 

să fie supuse spălării și resterilizării. 

- animalele utilizate în proceduri, sub protecția barierei sanitare  

Pentru iepuri și cobai, fluxul este unidirecțional, iar pentru şoareci și 

șobolani fluxul este bidirecțional delimitat de amplasarea incintelor de 

creștere față de coridorul curat.  
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La iepuri și cobai fluxul este circular: furajul, așternutul, materialele și 

echipamentele curate vin dinspre coridorul curat, iar materialele murdare 

sunt evacuate pe ușa a doua, spre coridorul murdar; personalul desemnat 

pentru activități în zona murdară „nu trece” spre zona curată și, în fapt, 

nicăieri altundeva, cu excepția cazului în care are loc decontaminarea și 

schimbarea îmbrăcămintei.  

În cazul șobolanilor și șoarecilor fluxul este bidirecțional1: materialele 

curate ajung din zonele curate (magazia curată, magazia de furaje) în 

camerele de creștere, iar cele murdare sunt transferate în zona murdară a 

camerei de spălare, fie în containere, fie cu ajutorul stației de schimb talaș. 

Atât materialele curate cât și cele murdare sunt containerizate sau acoperite 

pe durata transferului de la o încăpere la alta. Fluxul bidirecțional solicită 

menținerea curată a zonei de spălare. Personalul trebuie să utilizeze 

echipamentul de protecție corespunzător fiecărei camere de creștere, în 

conformitate cu procedurile operaționale. 

Animalele nou achiziționate sunt recepționate în zona de livrare/recepție, 

după care sunt introduse în camera de carantină pentru o perioadă stabilită 

dependent de condițiile epidemiologice; după încheierea carantinei, 

animalele recent achiziționate sunt introduse în camerele specifice, conform 

design-ului experimental (ASP-ului). 

Animalele care urmează a fi livrate - în situația în care proiectul de 

cercetare prevede transferul unor animale către alte incinte ale partenerilor 

sau terților - sunt aduse spre camera de livrare, cu sau fără transfer în 

cuștile partenerului în camera de carantină; odată livrate/transferate, 

animalele nu se mai întorc în unitatea experimentală. 

Circulația animalelor utilizate în proceduri este redusă la minimum, pe 

întreaga durată de derulare a proiectului de cercetare. În cazul în care este 

necesar, animalele sunt transferate din camera de creștere în camera de 

intervenții, întotdeauna după înlocuirea cuștilor, împrospătarea talașului și 

acordarea liniștii tehnologice. 

- animalele moarte 

Animalele moarte sunt colectate, identificate, înregistrate și transferate spre 

Laboratorul de medicină legală unde sunt supuse examinării post-mortem 

sau sunt introduse în facilitățile de congelare până la momentul examinării.  

                                                 
1Antecamerele pot îmbunătăți foarte mult delimitarea spațiilor de adăpostire a animalelor; 
barierele completează funcționarea efectivă a modelelor de flux bidirecțional. 
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5. Gestionarea deșeurilor în vederea neutralizării presupune: 

- depozitarea temporară a deșeurilor 

Dejecțiile și așternutul murdar din cuștile animalelor se colectează în 

recipientul stației de schimb talaș, de unde, în sac de polietilenă, se transferă 

în tomberonul închis ermetic. Deșeurile sunt eliminate până cel târziu la 

sfârșitul zilei în care s-a realizat schimbul talașului, fiind transferate către 

incinerator sau către platforma de depozitare temporară a dejecţiilor; pe 

durata zilei, acestea sunt stocate temporar în pubele închise. Deșeurile 

periculoase, cu risc biologic și materialele periculoase sunt colectate în 

recipiente separate de unde, de asemenea, sunt predate sau transferate 

companiei autorizate spre neutralizare prin incinerare. 

- neutralizarea deșeurilor  

Universitatea, prin intermediul unității de neutralizare a deșeurilor 

nepericuloase, permite eliminarea acestui tip de deșeuri prin incinerare 

(PSUEX 4.5 și PSUEX 4.7), cu toate că sunt disponibile și alte metode1. Pentru 

deșeurile periculoase se utilizează contractele cu unitățile specializate și 

autorizate; în mod curent, neutralizarea deșeurilor periculoase provenite din 

zona protejată a unității (așternut, animale moarte, țesuturi, materiale 

contaminate etc) se face prin combustie la temperaturi ridicate, utilizându-se 

un incineratoare cu două camere de ardere și aflux controlat de aer. 

 

                                                 
1 Neutralizarea prin digestia alcalină este un proces relativ nou, utilizat pentru neutralizarea 

deșeurilor provenite de la animalele de laborator; digestia alcalină transformă țesuturile 
animale într-o soluție apoasă sterilă, neutră reactiv, care poate fi deversată în canalizare. 

Procedeul de neutralizare constă în plasarea carcaselor și a țesuturilor în vasul de neutralizare, 

unde acestea se cântăresc automat; echipamentul adaugă cantitatea corespunzătoare de soluție 
alcalină și apoi apă până când se acoperă amestecul deșeuri-soluție alcalină, după care 

recipientul de presiune rămâne închis etanș. La rozătoare și iepuri, pentru o cantitate de 5 kg, 

digestia la 150 °C durează aproximativ trei ore pentru deșeurile cu dimensiuni mici sau până la 
șase ore pentru cele de dimensiuni mari. În cazul în care vasul de neutralizare funcționează la 

temperaturi mai mici de 100 °C, timpul de neutralizare este mai mare, putând dura până la 18 
ore. Cu toate că există unele probleme legate de deversarea efluentului, acestea pot fi 

gestionate; spre exemplu, pH-ul alcalin de 11-12, poate cauza solidificarea deșeurilor și a 

efluentului în canalizare, fiind, de asemenea, necesare concentrații mai mari de oxigen. Acest tip 
de neutralizare permite sterilizarea și distrugerea prionilor - agenții encefalopatiei spongiforme 

transmisibile (CJD, vCJD, ESB, scrapie și CWD). 
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6. Responsabilități  

Supravegherea funcționării, exploatării și organizarea activităților 
unităților experimentale se realizează de către coordonatorul acesteia; 
împreună cu responsabilii proiectelor de cercetare acesta asigură 
resursele necesare derulării activităților. Întreg personalul participă la 
efectuarea activităților, respectarea regulilor de protecție a muncii și 
procedurilor specifice, fiind obligatorie consemnarea unor eventuale 
accidente sau incidente. 

  

7. Înregistrări 

Activitățile care țin de procedurile operaționale și cele specifice sunt 
înregistrate în registre și înscrisuri conform celor prezentate în 
procedura operațională de organizare internă a activităților 
(POUEX1.1). 

 
Direcţii prioritare: 
 

 Dispunerea încăperilor unității animale de laborator permite 
delimitarea zonei administrative și crearea unei zone 
protejate prin intermediul barierelor sanitare. 

 Delimitarea zonelor „curate” de cele „murdare” permite 
funcționarea și individualizarea mai multor fluxuri 
funcționale.  


