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ANEXA 1.1. 

 
 

ANUNT RECRUTARE VOLUNTARI 

în conformitate cu Solicitare activități voluntariat nr. 2292 /30.03.2022 

 
 Entitatea  organizatorică a USAMVBT: Facultatea de Medicină Veterinară – Clinica 

de Medicină Internă - animale de companie, Laboratorul de explorări funcționale și 

metabolice recrutează voluntari în vederea desfășurării activităților de cercetare 

științifică,  organizarea manifestărilor ştiinţifice, perfecţionare profesională și activităţi 

administrative. 

 

Criterii de selectie: student USAMVBT, cunoștințe generale în domeniul hematologiei și 

biochimiei clinice, cunoștințe legate de patologia și clinica animalelor de companie, cunoștințe 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), 

Descrierea activității: 

- activități de perfecționare profesională în domeniul patologiei animalelor de companie;  

- activități de cercetare științifică în cadrul Laboratorului de explorări funcționale și 

metabolice; 

- activități administrative: redactare documente în cadrul Laboratorului de explorări 

funcționale și metabolice, precum și la Clinica de Medicină Internă - animale de companie 

Atribuțiile voluntarilor: 

- participare la activitățile de pregătire a probelor și efectuarea analizelor în cadrul 

Laboratorului de explorări funcționale și metabolice, precum și pregătirea materialelor și 

echipamentelor la Clinica de Medicină Internă - animale de companie; 

- completarea registrelor de intrare probe, redactarea buletinelor de analiză, menținerea 

evidenței cazurilor la Clinica de Medicină Internă - animale de companie; 

- participare la activitățile de cercetare și redactare a lucrărilor științifice din cadrul 

Laboratorului de explorări funcționale și metabolice. 

Cum poti aplica: 

Dacă eşti interesat să fii voluntarul nostru, asteptam CV-ul tău (model Europass) și Anexa 2 

completată  (http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R089.pdf) la  Clinica de 

Medicină Internă - animale de companie sau  Laboratorul de explorări funcționale și 

metabolice,  până la data de 18.04.2022.  Interviul va fi organizat în data de  21. 04. 2022 ,  ora     12, 

în  Laboratorul de explorări funcționale și metabolice     

Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta la tel: 0722496541  (Lu-Vi, între orele 10 -14) 

http://usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R089.pdf

