
Unitățile experimentale cu exploatare convențională 

Obiectiv:  

Unitățile experimentale normal convenționale, părți ale Unităților 
experimentale ale Complexului de Laboratoare de Cercetare 
„Horia Cernescu”, au particularități constructive, funcționale și 
dotări care permit exploatarea asemănătoare fermelor specifice 
în condițiile normativelor legislative în vigoare. 

 
 
 

PSUEX 1.3 
Domeniu de aplicare: 

Procedura se aplică în cadrul Unităților convenționale 

 

Unitățile câini-pisici, cabaline, poligastrice și monogastrice sunt unități 
destinate derulării proiectelor de cercetare care utilizează animale 
convenționale sau convențional curate în proceduri într-un mediu 
asemănător fermelor, controlabil, stabil și repetabil.  

1. Unitățile experimentale convenționale sunt amplasate în partea 
vestică a campusului universitar, în cadrul Unităților experimentale, 
după cum urmează: 

- unitatea experimentală câini-pisici 

Unitatea experimentală câini-pisici se află la jumătatea complexului, având 

o suprafață desfășurată de 24 m x 12 m = 288 m2. Este o structură normal 

convențională. Dacă situația sau cerințele unui proiect de cercetare impun, 

unitatea permite delimitarea unor unități microbiologice, prin construirea 

unor bariere igienice. 

- unitatea experimentală cabaline 

Unitatea experimentală cabaline este o structură de tip P+1 cu o amprentă 

la sol de 12 x 24m = 288 m2 și o suprafață desfășurată de 576 m2; la aceasta 

se adaugă 1200 m2 manej acoperit și patru padocuri înierbate cu o suprafață 

de cca. 1 ha. În mod uzual, unitatea are regim de funcționare convențional. 
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- unitatea experimentală poligastrice 

Unitatea poligastrice permite exploatarea convențională a 32 taurine în 

structuri semicilindrice acoperite cu prelată; unitatea are o suprafață de 12 x 

36 m = 432 m2. 

- unitatea experimentală monogastrice 

Unitatea monogastrice permite exploatarea convențională a animalelor, cu 

respectarea măsurilor de biosecuritate necesare monogastricelor adăpostite 

în structuri semicilindrice acoperite cu prelată; infrastructura are o 

suprafață de 9,2 x 27m = 284,4 m2. 

Utilitățile experimentale sunt conectate la utilități, fiind: 

- branșate la energie electrică trifazată și legate în paralel la un 
generator, pentru a se asigura alimentarea continuă cu 
energie electrică în caz de avarie; 

- branșate la reţeaua de apă potabilă a campusului; 
- racordate la canalizarea campusului - apele uzate ajung în 

stația de epurare a unităților experimentale de unde, ulterior, 
cu ajutorul unor pompe de transfer, sunt deversate în 
canalizarea campusului și, ulterior, în cea a orașului. 

2. Compartimentările, facilitățile și particularitățile unităților 
experimentale, infrastructuri versatile, pot fi descrise și prezintă 
caracteristici specifice, după cum urmează: 

2.1. Unitatea experimentală câini-pisici este o unitate 
convențională, care are delimitate funcțional trei zone: 

- zona administrativă, cu biroul destinat personalului; 
- zona de producţie – cu incinte separate pentru pisici (boxe și 

țarcuri) și câini (boxe), camerele de intervenție, magazie 
pentru hrană și materiale, camera de trecere și grup sanitar;  

- padocurile și țarcurile exterioare. 

Conform planului prezentat în figura 1.3.1 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 în zona de producție sunt controlate.  
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Amplasarea biroului cu funcțiune de zonă de recepție și administrație 

permite respectarea cerințelor convenționale, controlul vizual al 

personalului, animalelor și comunicarea cu exteriorul privind activitățile 

desfășurate în cadrul unității. 

- zona de filtru personal și grupul sanitar  

Grupul sanitar îndeplinește și rol de filtru pentru personal și permite igiena, 

schimbarea hainelor de stradă și îmbrăcarea hainelor de lucru, pentru a 

diminua riscul introducerii agenților etiologici ai bolilor. La terminarea 

programului de lucru, spațiul permite dezbrăcarea hainelor de lucru și 

îmbrăcarea hainelor de stradă. 

- incintele pentru adăpostirea animalelor 

Unitatea dispune de două incinte: una pentru pisici și alta pentru câini. 

Incinta câinilor are o suprafață de 122,56 m2, cu 2x4=8 boxe, fiecare cu o 

suprafață medie de 6,25 m2. Boxele sunt delimitate vizual de un paravan cu 

înălțimea de 1,5 m. Infrastructura deține un padoc înierbat cu o suprafață de 

36 x 10 m = 360 m2, prevăzut cu umbrare. La nevoie, pot fi montate 2-6 

țarcuri în zonele periferice țarcului. Incinta pisicilor se desfășoară pe o 

suprafață de 117 m2, având un padoc central de 15,6 m2 și mai multe boxe 

care însumează o suprafață de 49,25 m2. Coridoarele asigură accesul în 

diferitele zone ale unității și contribuie la generarea unui flux eficient; 

acestea sunt configurate perimetral, pentru a facilita deplasarea 

personalului, animalelor și a echipamentelor cum sunt cărucioarele cu 

furaje, litiere și materiale.   

- sala 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 toaletaj, spălare, administrarea unor substanțe 

sau prelevarea probelor de la animalele utilizate în proceduri. 

- magazia pentru furaje și materiale 

Incinta destinată păstrării hranei, nisipului pentru litiere, pernițelor și 

covorașelor este poziționată între cele două incinte, fiind comună acestora. 

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. 
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Figura 1.3.2. Incinte pentru câini și pisici  

Boxă pentru pisici (stânga sus) și padocul central al pisicilor (dreapta sus) prevăzut cu 

inventar pentru îmbunătăţirea mediului de adăpostire (ansambluri de joacă, platforme și 

jucării). Boxă pentru câini cu inventar specific acestora (stânga jos) și padoc înierbat 
prevăzut cu umbrare pentru câini (dreapta jos).  

Gestionarea incintelor unității câini-pisici, precum și dotarea acestora 
cu echipamente și instalații, permite utilizarea și susținerea diferitelor 
cerințe de exploatare și funcționare solicitate în diferite proiecte de 
cercetare; în plan general, exploatarea convențională permite 
implementarea următoarelor: 

- din punct de vedere managerial, împarte activitățile și zonele 
funcționale pentru câini și pentru pisici 
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Prin input-urile și activitățile specifice unitatea permite delimitarea clară a 

incintelor pentru pisici și pentru câini. Zonele sunt adecvat construite 

fiecărei specii: pisicile au tuneluri de comunicare și boxele acoperite cu 

plase pentru prevenirea evadării, iar boxele sunt dotate cu platforme și 

ansambluri care permit structurarea activității pe verticală; câinii au  boxele 

cu dimensiuni mai mari, pentru cazarea în grup și dispun de o barieră 

vizuală pentru limitarea comportamentului agresiv vocalizant.   

- din punct de vedere al siguranței și securității, permit 
exploatarea în regim convenţional sau cu bariere igienice 

Ca urmare a particularităților constructive și a celor legate de autorizare și 

exploatare, unitatea permite adăpostirea animalelor convenționale sau 

convențional sănătoase1. În situații particulare solicitate prin proiecte de 

cercetare, unitatea permite adăpostirea mono- sau bigastricelor, construirea, 

delimitarea și exploatarea infrastructurii în regim de barieră sanitară, 

gestionând fluxurile și activând mijloace prin care se ridică nivelul 

biosiguranței și biosecurității până la „nivelul 2”. 

2.2. Unitatea experimentală cabaline este o infrastructură 
convențională care, funcțional, are delimitate trei zone: 

- zona administrativă cu biroul, vestiare, gradene și grupuri 
sanitare destinate personalului și publicului vizitator; 

- zona de producţie cu boxe pentru cai, zona de spălare, 
șelărie, magazie pentru furaje, coridoare de acces și manej 
acoperit;  

- padocurile și țarcurile exterioare. 

Conform planului prezentat în figura 1.3.3, se pot descrie următoarele 
zone funcționale și incinte: 

- zona administrativă  

Zona administrativă permite controlul accesului, gestionarea documentelor 

care însoțesc animalele și a materialelor din zona de producție. Amplasarea 

biroului managerului cu funcțiune de recepție și administrație permite 

controlul vizual al personalului, animalelor și comunicarea cu exteriorul 

privind activitățile desfășurate în cadrul unității. 

                                                 
1 Unitatea funcționează în baza Autorizației nr. 0317 din 10.03.2014  în regim de „pensiune 

animale de companie, cu activitate de adăpostire temporară, hrănire și  întreţinere a animalelor 
de companie”. 
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Figura 1.3.5. Manejul acoperit al unității experimentale cabaline  

Vedere vestică a manejului acoperit - structură neconvențională, cu învelitoare de tip 
prelată. Se observă pereții amovibili ai infrastructurii, care ajung până la cota +2,35, scara 

secundară care permite evacuarea/accesul în caz de urgență dinspre/spre gradene (sus la 

etajul I), mantinela perimetrală, intrarea spre zona de cazare a animalelor (stânga) și 
intrarea spre zona de arbitraj (dreapta).  

- vestiarele pentru sportivi și grupurile sanitare (fig. 1.3.4) 

Vestiarele permit derularea ședințelor tehnice, schimbarea hainelor de 

stradă și îmbrăcarea hainelor de sport și, la terminarea programului de 

lucru, permit dezbrăcarea hainelor de lucru, igiena, dușul și îmbrăcarea 

hainelor de stradă; vestiarele au dușuri și WC-uri proprii. La nivelul etajului 

sunt amplasate și grupurile sanitare destinate publicului căruia i se permite 

accesul dinspre gradene, zonele și culoarele de acces adiacente. 

- boxele pentru adăpostirea animalelor  

Unitatea dispune de opt boxe cu o suprafață utilă de 86,4 m2; boxele sunt 

delimitate de ziduri și, în partea frontală, de grilaje; în partea inferioară, 

peretele frontal este construit din lemn, iar în partea superioară din grilaj 

metalic care facilitează hrănirea animalelor. Ușile sunt de tip glisant. 
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- coridoarele de acces și zona de spălare  

Accesul spre și dinspre zona acoperită a manejului și în boxele în care are 

loc întreținerea se face prin intermediul unor coridoare care au suprafața de 

uzură cauciucată; în zona de spălare se pot desfășura intervențiile de 

toaletaj, spălare, potcovire sau prelevare de probe de la animalele utilizate 

în proceduri. 

- magaziile pentru furaje și harnașamente  

Magaziile pentru furaje concentrate și harnașamente sunt camere curate, 

răcoroase, întunecate și foarte bine ventilate; acestea au o suprafață sensibil 

egală, totalizând o suprafață de 21,8 m2 și un volum de cca. 60 m3; sistemul 

de ventilație permite efectuarea a 5-8 schimburi de aer/oră.   

- manejul acoperit (fig. 1.3.6)  

Manejul acoperit este o structură neconvențională cu închideri laterale  

amovibile și învelitoare din prelată; are suprafața de 1.200 m2 și volumul de 

cca 14.500 m3; perimetral, manejul este circumscris de o mantinelă care  

reduce suprafața utilă la 1.140 m2. Suprafața de uzură este formată dintr-un 

amestec elastic, separat de o membrană geotextilă de stratul drenant format 

din pietriș. Stratul de uzură are o adâncime de 20 cm, fiind constituit dintr-

un amestec de nisip spălat, nisip de mal și fibră textilă. Pentru compactare, 

reducerea pulberilor, dar și păstrarea proprietăților elastice, suprafața de 

uzură este udată, afânată și nivelată periodic; pe durata iernii, pentru a 

preveni înghețul, la amestecul inițial se adaugă 300-500 kg de sare. 

  

Figura 1.3.6. Manejul acoperit al unității experimentale cabaline  

Zona de competiție a manejului acoperit pe durata competițiilor ecvestre; Mary, iapa 

universitățiiîntr-o probă de sărituri (stânga) și vedere de ansamblul a traseului din zona 

gradenelor (dreapta).  
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Figura 1.3.7. Padocurile înierbate ale unității experimentale  

Competiție în padocul mare; proba de voltijă (stânga sus), proba de dresaj (dreapta sus), 

pregătirea probei de sărituri peste obstacole (stânga jos) și proba de sărituri peste obstacole 
(dreapta jos) pe durata concursului Cupa Banatului, ediția 2016.  

- padocurile înierbate  

Cele patru padocuri înierbate - padocul oval, cu un culoar de mișcare, 

padocul mare (figura 1.3.7), padocul mijlociu și padocul mic - asigură o 

suprafață totală de 9.780 m2. Padocurile sunt destinate plimbării, mișcării, 

antrenamentului și competițiilor. 

Exploatarea unității experimentale cabaline depinde esențial de 
particularitățile constructive, echipamentele și instalațiile din dotare; în 
plan general, infrastructura versatilă permite exploatarea normal 
convențională, implementarea și considerarea următoarelor: 

- din punct de vedere managerial, împarte incinta în două zone 
funcționale: pentru personal și pentru vizitatori. 

Zona destinată publicului este situată la etajul infrastructurii; accesul se 

asigură prin intrarea UE2 de la parter, care permite accesul la etaj pentru a 

se ajunge în zona gradenelor și spațiilor conexe acestora (fig.1.3.3).  



UNITĂTI EXPERIMENTALE 48 

În mod normal, după finalizarea activităților, evacuarea are loc prin aceleași 

coridoare și scări prin care s-a făcut accesul; în cazuri de forță majoră, 

evacuarea poate avea loc în zona de competiție, pe scara special destinată 

(figura 1.3.5). Publicul nu are acces în zona protejată. Personalul implicat în 

managementul infrastructurii și sportivii au acces la zona administrativă, 

vestiare și zona protejată care se găsește la parterul infrastructurii (boxele 

animalelor, coridoare, magazii, zona de spălare și zona neconvențională, 

respectiv manejul acoperit). 

- din punct de vedere al siguranței și securității, permit 
exploatarea în regim convenţional sau cu bariere igienice 

În mod normal, ca urmare a particularităților constructive și a celor legate 

de exploatare, unitatea permite adăpostirea în regim convenţional a 

animalelor sănătoase. În situații particulare solicitate prin proiecte de 

cercetare unitatea poate fi organizată prin delimitarea și exploatarea 

infrastructurii în regim de barieră sanitară. Transformarea acesteia 

presupune gestionarea procedurată a fluxurilor de personal, materiale și 

echipamente și a mijloacelor prin care se asigură ridicarea nivelului 

măsurilor de biosiguranță și biosecuritate. 

 

2.3. Unitățile experimentale taurine și suine sunt infrastructuri 
neconvenționale; conform planurilor prezentate în figurile 1.3.8 -  
1.3.12. în zona productivă, care se supune normelor de biosecuritate, 
se pot descrie următoarele zone funcționale: 

- zona de odihnă  

Zona de odihnă poate fi acoperită de un așternut de paie „adânc” la 

monogastrice și „curgător” la poligastrice. Zona de odihnă este delimitată 

față de zona de furajare prin „ruperi de nivel”: la suine, zona de odihnă este 

mai joasă decât zona de furajare, iar la taurine zona de odihnă este mai 

ridicată comparativ cu nivelul celei destinate furajării. Perimetral zonei de 

odihnă, de regulă, spre zona de circulație, se amplasează adăpătoarele. 

- zona de furajare  

Zona de furajare individualizată, în cazul taurinelor și scroafelor gestante, 

sau comună, la celelalte categorii de porci, permite hrănirea animalelor.  
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Figura 1.3.10. Secțiuni prin unitățile experimentale 
neconvenționale 

Unitate experimentală taurine cu alee de serviciu, zonă de odihnă cu așternut curgător, 

rigolă, alee de circulație și zonă de furajare cu iesle (sus, de la stânga la dreapta); în 
acest caz, aleea de furajare este exterioară adăpostului. Unitate experimentală suine cu 

zonă de odihnă și așternut adânc, permanent; trepte de acces la zona de furajare 

prevăzută cu hrănitoare sau jgheaburile de hrănire (jos, de la stânga la dreapta).  
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Figura 1.3.11. Unitățile experimentale neconvenționale 

Unitățile experimentale monogastrice, poligastrice și manejul acoperit (sus, din plan 

apropiat în plan îndepărtat) și interiorul unității experimentale suine, cu capetele răsfrânte, 
pe durata derulării unui proiect de cercetare în sezonul de primăvară (jos). 
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Figura 1.3.12. Activități derulate în unitățile experimentale 

Utilizarea aleii de circulație a adăpostului destinat suinelor pentru efectuarea cântăririlor 

necesare în cadrul proiectelor de cercetare (sus) și verificarea echipamentului de amestecare, 
distribuire și colectare a resturilor neconsumate din furajul unic administrat taurinelor (jos). 
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- aleile de acces  

Permit accesul lucrătorilor, al cercetătorilor, precum și transferul 

animalelor dintr-o boxă în alta, respectiv manipularea acestora spre zonele 

de cântărire sau intervenție (travaliu), lotizarea și relotizarea, livrarea și sau 

recepția animalelor utilizate în proceduri (fig. 1.3.12). 

Exploatarea unităților destinate monogastricelor și poligastricelor 
depinde esențial de particularitățile speciilor, particularitățile 
constructive, echipamentele și instalațiile din dotare; infrastructurile 
versatile neconvenționale permit exploatarea în regim convenţional 
sau cu bariere igienice. 

În mod normal, ca urmare a particularităților constructive și a celor legate 

de exploatare și autorizare, unitatea permite adăpostirea a animalelor 

convenționale, convențional cutate sau sănătoase. În situații particulare 

solicitate prin proiecte de cercetare unitățile pot fi transformate și 

reorganizate. Transformarea acestora presupune gestionarea procedurată a 

fluxurilor de personal, materiale, echipamente și a mijloacelor prin care se 

asigură ridicarea nivelului măsurilor de biosiguranță și biosecuritate. 

 
3. Fluxurile unităților sunt delimitate prin bariere sanitare create atât 
constructiv (filtrul de personal, elemente de închidere perimetrală, 
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, hranei și deșeurilor; practic, unitatea 
permite dirijarea controlată a următoarelor: 

- circulația personalului, materialelor și echipamentelor 

Fluxul personalului (cercetători, tehnicieni și îngrijitori) și a echipamentelor 

destinate cercetării începe din zona administrativă/filtrul de personal, situat 

la etajul unității experimentale cabaline, care permite schimbarea hainelor 

de stradă cu hainele de lucru. Accesul în zonele productive este controlat, în 

funcţie de situație și dependent de activitatea pentru care este responsabil; 

activitatea în zona murdară sau pasajul de la o specie la alta se 

fragmentează prin decontaminare, duș și schimbarea îmbrăcămintei și a 

hainelor de protecție cu alta curată. La părăsirea unităților, din considerente 

de biosiguranță, are loc igienizarea, dușul și schimbarea hainelor de lucru 

cu cele de stradă. 
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- circulația animalelor 

Animalele populează boxele unităților convenționale după o prealabilă 

curățare și decontaminare, cu respectarea principiului populării și 

depopulării totale. Dependent de cerințele proiectului de cercetare, unitățile 

permit menținerea măsurilor de biosecuritate și biosiguranță. 

- așternutul și furajele fibroase  

Așternutul și furajele fibroase sunt depozitate temporar în depozitul de 

fibroase situat în proximitatea unității experimentale cabaline; de aici, cu 

ajutorul încărcătorului frontal, furajele fibroase și așternutul ajung în 

adăposturile și boxele animalelor. Pentru a împiedica degradarea, umezirea 

și mucegăirea, furajele fibroase sunt păstrate pe paleți din lemn, într-o 

structură semicilindrică, cu ventilație controlată. Depozitarea temporară a 

baloților cilindrici la capătul adăposturilor se reduce la maximum cu 

putință, pentru a diminua riscul alterării; ca urmare, în cazul cabalinelor și 

rumegătoarelor se preferă utilizarea baloților mici, paralelipipedici, de 14-

16 kg, tocmai pentru a ușura manipularea și pentru a reduce timpul de la 

momentul transferului fibroaselor în adăpost până când acestea ajung în 

ieslea animalelor. 

- fluxul furajelor/hranei 

Furajul achiziționat este depozitat temporar în magazia de furaje. Distribuția 

se face din magazia de furaje în recipiente curate. În cazul suinelor, acestea 

sunt administrate în buncăre, după care ajung în hrănitoarele sau 

dozatoarele fiecărei boxe, iar în cazul taurinelor furajele concentrate se 

amestecă cu cele fibroase și suculente prin intermediul echipamentului de 

amestecare și distribuire a furajului unic. La cabaline și la scroafele în 

lactație hrănirea cu furaje concentrate se face „la scafă”. 

- fluxul gunoiului  

Așternutul murdar și gunoiul de grajd sunt evacuate periodic la taurine și 

cabaline și la finalul ciclului, în cazul suinelor. Gunoiul de grajd este 

depozitat temporar pe platforma de gunoi a unităților experimentale; durata 

stocării este de patru, maximum șase luni, dependent de volumul de gunoi 

acumulat și posibilitățile de evacuare a acestuia. Platforma este prevăzută cu 

bazin de colectare a mustului de la gunoiul de grajd; de aici, periodic, 

gunoiul este preluat și distribuit ca îngrășământ organic pe suprafețele 

agricole ale universității. 
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- gestionarea și neutralizarea deșeurilor  

Gestionarea deșeurilor se realizează conform procedurilor specifice, 

dependent de categoria acestora: deșeuri reciclabile, deşeuri periculoase, 

nepericuloase sau deșeuri medicale etc. Dependent de categoria și volumul 

acestora se utilizează unitatea de neutralizare a deșeurilor nepericuloase sau 

se recurge la unitățile contractate autorizate (vezi PSUEX  4.5). 

 

4. Responsabilități și înregistrări 

Supravegherea funcționării, exploatării și organizarea unităților 
experimentale convenționale se realizează de către coordonatorul 
acestora. Întreg personalul asigură derularea activităților, respectarea 
regulilor de protecție a muncii și procedurilor specifice, fiind obligatorie 
consemnarea unor eventuale accidente sau incidente.  

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: 
 

 Unitățile experimentale pentru cabaline, poligastrice și 
monogastice sunt unităţi versatile „normal convenționale” 
– dependent de solicitarea proiectului de cercetare, acestea 
pot să ridice nivelul biosecurității și biosiguranței. 

 Dispunerea unităților permite delimitarea zonelor 
administrative și protejarea zonelor productive prin măsuri 
adecvate nivelului de biosecuritate solicitat. 

 Delimitarea zonelor funcționale se realizează prin 
intermediul unor fluxuri funcționale.  


