
Cauţi specialişti în medicină 
veterinară?



Bine ai venit la Clinica Facultăţii de 
Medicină Veterinară Bucureşti!



Suntem o ECHIPĂ de specialişti şi te aşteptăm la 
Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti!



Clinica Facultăţii de Medicină Veterinară 
Bucureşti vă stă la dispoziţie cu 

următoarele specialităţi:
• Chirurgie
• Obstetrică
• Medicală
• Neurologie
• Nutriţie şi diabet
• Urologie 
• Oftalmologie
• Stomatologie
• Parazitologie
• Toxicologie

• Cardiologie
• Endocrinologie
• Dermatologie
• Oncologie
• Anatomie

 
patologică

• Laborator clinic
• Ecografie Doppler
• Radiografie digitală
• Patologia reproducţiei
• Însămânţări artificiale
• Boli infecţioase



Programul Clinicii este de la ora 9 la 22
 

Poţi face programare
 la numărul de telefon

 
021 410 84 55 

sau
 

on-line pe site-ul fmvb.ro 
secţiunea clinica, programare

Caută specialitatea!

SELECTEAZĂ medicul!

Ai de introdus datele de 
contact!

Bifează ce consultaţii sau 
investigaţii doreşti să 

faci pacientului!

Şi astfel ai 
programarea 

la data 
şi 

ora dorită!



Dacă veniţi cu maşina intraţi în campusul facultăţii prin 
intrarea dr. STAICOVICI. Parcarea este special 

amenajată pentru proprietarii de animale!
 

Săgeţile indicatoare îţi vor arăta drumul 
către Serviciul Recepţie-Triaj!



Intrarea în 
RECEPŢIE



Intră în recepţie!
 Aici studenţii vor completa foaia de 

observaţie a pacientului dumneavoastră!
 

Dacă aveţi PROGRAMARE medicul 
vă va prelua din recepţie!



La Serviciul Triaj  
medicul de gardă

 realizează consultaţia primară 
şi trierea cazurilor

 
în funcţie 

de afecţiune. 
Cazurile programate sunt 

îndrumate la Clinica de 
specialitate.



La Recepţie
 

-
 

Casierie 
vei plăti contravaloarea

 
tuturor serviciilor oferite!

Casier Rodica Rădoi

Casier Andreea
 

Carabulea



Clinica de Chirurgie



Clinica de Chirurgie Conf. univ. dr. Andrei Tănase
 Specialist în chirurgie, ortopedie, oncologie chirurgicală

Doctor în ştiinţe medicale din anul 1999.
" Tratamentul complex-chirurgical, chimio 

si imuno-terapeutic al cancerelor 
mamare la canide si feline

 

"
Prof. univ. dr. Nicolae Manolescu



Clinica de Chirurgie Şef lucrări dr. Iuliana Ionaşcu
 Specialist în oftalmologie, chirurgie, 

anestezie şi terapie intensivă

Doctor în ştiinţe medicale din 2005.
"Aspectele clinice, modificările 
morfopatologice și tratamentul în 

patologia cristalinului la 
câine si pisică“

Prof. univ. dr. Ion Miclăuş



Clinica de Chirurgie Asistent univ. dr. Jacqueline 
Mocanu Specialist în chirurgie, termografie clinică, 

stomatologie şi oftalmologie

Doctor în ştiinţe medicale din 2010.
"Aplicaţiile

 

termografiei

 

în

 

evaluarea

 
diagnostică şi

 

terapeutică

 

a 
tumorilor

 

mamare

 

la 
canidele

 

domestice“
Prof. univ. dr. Alexandru Şonea



Clinica de Chirurgie Asistent univ. dr. Ionuţ Gârjoabă
 Specialist în chirurgie şi ortopedie

Doctor în ştiinţe medicale din 2009.
“Orientarea radiologică a biopsiei 

osoase în osteosarcomul scheletic 
şi extrascheletic la câine“

Prof. univ. dr. Viorel Popa 



Clinica de Chirurgie dr. Gina Gîrdan
 Specialist în anestezie şi terapie intensivă

DOCTORAND



Clinica de Obstetrică Prof. univ. dr. Alin Bîrţoiu
 Specialist în obstetrică, patologia reproducţiei, 

însămânţări artificiale şi ecografie

Doctor în ştiinţe medicale din anul 1999.
"Cercetări asupra infecundității după 

înţârcare la scroafă și studiul unor 
metode de îmbunătățire a

 fecundității și prolificității“
Prof. Univ. Dr. Florian Seiciu



Clinica de Obstetrică Conf. univ. dr. Alexandru Diaconescu
 Specialist în obstetrică, patologia reproducţiei, 

însămânţări artificiale şi ecografie

Doctor în ştiinţe medicale din anul 1999.
"Cercetări

 

privind

 

utilizarea

 

hormonilor

 

in 
biotehnicile

 

de reproducţie

 

la bovine“
Prof. univ. dr. Florian Seiciu



Clinica de Obstetrică Asistent  univ. dr. Dorin Ţogoe 
Specialist în obstetrică, patologia reproducţiei, 

însămânţări artificiale şi ecografie

Doctor în ştiinţe medicale din anul 2006.
"Contribuţii la studiul însămânţarilor 

artificiale la canide, în scopul 
perfecţionarii biotehnologie“

Prof. univ. dr. Florian Seiciu



Clinica de Obstetrică Asistent univ. dr. Alexandru Viţălaru
 Specialist în obstetrică, patologia reproducţiei, 

însămânţări artificiale şi ecografie

Doctor în ştiinţe medicale din anul 2009.
"Contribuţii

 

la optimizarea

 

protocoalelor

 

de 
inducere

 

a poliovulaţiei

 

și sincronizare

 
a estrului

 

la vacă“
Prof. univ. dr. Florian Seiciu



Clinica de Obstetrică Asistent univ. dr. Ruxandra Costea
 Specialist în obstetrică, ecografie, anestezie şi

 terapie intensivă

Doctor în ştiinţe medicale din anul 2009.
"Studii clinice, ecografice si 

endocrinologice, în unele protocoale de 
inducere a ovulaţiei la iapă“

Prof. univ. dr. Florian Seiciu



Clinica de Obstetrică dr. Manuela Pascal
 Specialist în obstetrică, patologia reproducţiei, însămânţări 

artificiale, ecografie, anestezie şi terapie intensivă

DOCTORAND



Laboratorul Clinic
 Şef lucrări dr. Emilia Balint

 dr. Roxana Anghel
 Biolog Valentina Simion



Laboratorul Clinic are cea mai modernă 
aparatură tip IDEXX 2011

 
şi se pot efectua 

următoarele tipuri de analize:
Biochimie

 

(Idexx

 

–

 

VetTest/ Catalyst)
Hematologie

 

(Idexx

 

–

 

VetAutoread/ Lasercyte)
Diagnostic cito-morfologic

(din sânge

 

periferic, urină, lichid

 

ascitic, LCT)
Determinări

 

Snap Cortisol, Acizi

 

biliari, Total T4, 
4Dx (Anaplasma, Dirophilaria, Erlichia, Borellia), 

Fel/Fiv, Giardia

 

(Idexx-

 

Snap

 

Shot Dx)
Lipaza

 

pancreatică

 

specifică

 

canină/felină
Giardia

 

(Idexx-

 

Snap

 

Shot Dx)
Teste

 

Parvo/Distemper IgG/IgM, 
Toxoplasma/Chlamidophila, Brucella, Leptospira,

PIF (peritonită

 

infectioasă

 

felină)
Determinare

 

Electroliti si Gaze
Teste

 

de coagulare

 

(Idexx

 

-

 

VetStat, Coag

 

Dx)
Sumar

 

urină

 

(Idexx

 

–

 

UA Analyzer)



Serviciul de Radiologie are cel mai performant 
aparat Roentgen

 DIGITAL Philips Optimus
 

50.



Programul zilnic este de la ora 9 la 21.
 Este foarte bine dacă faci o programare!



Clinica Medicală



Clinica Medicală Conf. dr. Mario Codreanu
 Specialist în boli interne – urologie, 

terapeutică şi ecografie

Doctor în ştiinţe medicale din anul 1999. 
"Contribuții la farmacotoxicologia unor 

substanțe methemoglobinizante 
implicate în patologia ovinelor“

Prof. univ. dr. Constantin Stătescu



Clinica Medicală Şef lucrări dr. Cornel Brăslaşu
 Specialist în boli interne şi cardiologie 

Doctor în ştiinţe medicale din anul 1999.
"Cercetări privind 

cardiomiopatiile la animale“
Prof. univ. dr. Horea Bârză



Clinica Medicală Asistent univ. dr. Daniela Brăslaşu
 Specialist în boli interne, neurologie şi diabet

Doctor în ştiinţe medicale din anul 2002.
"Semnificația electrocardiografiei 

la animalele de companie“
Prof. univ. dr. Horea Bârză



Clinica Medicală Asistent dr. Cristina Fernoagă
 Specialist în boli interne, neurologie, nutriţie şi diabet

Doctor în ştiinţe medicale din anul

 

2005.
"Cercetări privind optimizarea terapiei 

diabetului zaharat la câine şi pisică“
Prof. univ. dr. Horea Bârză



Clinica Medicală Şef lucrări dr. Emilia Balint
 Specialist în boli interne, hematologie – oncologie clinică

Doctor în ştiinţe medicale din anul 2000.
"Diagnosticul pozitiv și diferențial al 

stărilor leucemoide la unele animale"
Prof. univ. dr. Nicolae Manolescu



Clinica Medicală Şef lucrări dr. Mihai Cornilă
 Specialist în boli interne

Doctor în ştiinţe medicale din anul 2006.
"Semnificația diagnostică a modificărilor 

tabloului sanguin în unele afecțiuni de 
medicina internă la câine"

Prof. univ. dr. Mihai Dumitru



Clinica de Oncologie Şef lucrări dr. Dan Crânganu
 Asistent univ. dr. Cristina Preda

 
-

 
doctorand

 Specialişti în oncologie şi terapie oncologică

Dr. Dan Crânganu
Doctor în ştiinţe medicale din 1998.
"Cercetări

 

privind

 

funcţiile

 

glandei

 
epifiză

 

la porc

 

“
Prof.

 

univ.dr. Nicolae Constantin



Clinica de Boli Infecţioase Şef lucrări dr. Marius Câmpeanu
 Specialist în boli infecţioase şi medicină preventivă

Doctor în ştiinţe medicale din 1999.
"Studiu privind identificarea și caracterizarea 

encefalopatiilor spongiforme induse de agenţi 
cu structura subvirala 

(Agenți transmisibili neconvenţionali –

 

Prioni)“
Prof. univ. dr. Ion Bercea



Clinica de Boli Infecţioase Şef lucrări dr. Dragoş
 

Cobzariu
 Specialist în boli infecţioase şi medicină preventivă

Doctor în ştiinţe medicale din 2006.
"Cercetări privind optimizarea 

procedeelor de diagnostic, combatere 
și profilaxie în enteropatiile virale la 

carnasierele de companie“
Prof. univ. dr. Ion Bercea



Clinica de Boli Infecţioase Şef lucrări dr. Stelian Bărăităreanu
 Specialist în boli infecţioase şi medicină preventivă

Doctor în ştiinţe medicale din 2008.
"Particularităţile  epidemiologice și patogeneza 

oncopatiilor de etiologie biotică la carnivorele 
de companie“

Prof. univ. dr. Ion Bercea



Clinica de Parazitologie Şef lucrări dr. Poliana Tudor
 Specialist în boli parazitare (protozooze, helmintoze şi 

arachnoentomoze)

Doctor în ştiinţe medicale din 2004.
"Cercetări

 

privind

 

transmiterea

 
experimentală

 

a echinococozei

 

și 
toxocarozei

 

prin

 

metode

 

de laborator“
Prof.

 

univ.

 

dr. Ion Didă



Clinica de Parazitologie Şef lucrări dr. Mariana Ioniţă
 Specialist în boli parazitare, artropode şi 

bolile transmise de acestea

Doctor în ştiinţe medicale din 2003.
“Cercetări privind ecologia familiei 

Ixodidae în unele zone 
subcarpatice; aspecte 

epidemiologice ale parazitozelor ce 
pot fi transmise de acestea“

Prof. univ. dr. Alexandru Niculescu



Clinica de Parazitologie Şef lucrări dr. Ion Duca
 Specialist în boli parazitare, arachnoentomoze 

(dermatoze parazitare)

Doctor în ştiinţe medicale din 2004.
“Cercetări privind hipodermoza 

bovinelor în judeţul Suceava“
Prof. univ. dr. Alexandru Niculescu



Clinica Toxicologie Şef lucrări dr. George Goran
 Specialist în toxicologie veterinară

Doctor în ştiinţe medicale din anul 2007.
"Cercetări

 

privind

 

acțiunea

 
farmacotoxicologică

 

a unor

 

preparate

 

pe

 
bază

 

de cupru

 

la ovine“
Prof. univ. dr. Constantin Stătescu



Clinica Toxicologie Şef lucrări dr. Răzvan Dobre
 Specialist în toxicologie veterinară

Doctor în ştiinţe medicale din anul 2007.
“Cercetări privind toxicitatea și optimizarea 

conduitei terapeutice în intoxicaţia cu 
raticide anticoagulante din ultima 

generaţie, precum și cu alte raticide 
folosite recent în practica curentă"

Prof. univ. dr. Emil Şuteanu



Farmacia Clinicii 
Program 

luni-vineri  8.30 -17
 sâmbătă 9 -13



În Spitalul Clinic dr. Anca Pâtea asigură grija 
şi suportul medical în perioada de recuperare



Clinica Facultăţii de Medicină 
Veterinară Bucureşti are 
contract de colaborare cu 

AMBULANŢA VETERINARĂ
 

SpeedVet
 

0730.608.608
 

Tratamente

 

ambulatorii

 Transport

 Tranchilizări la distanţă



Vă aşteptăm!
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