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Program de activitate al sectiei 

 pentru anul 2019 

                       Membri secţiei îşi desfăşoară activitatea în cercetarea 

ştiinţifică (3 membri) si în învăţământul medical veterinar superior si cercetare 

stiintifica (27 membri. Principalele activităţi pe care secţia le-a stabilit pentru 

anul 2019 sunt următoarele : 

Acţiuni de sprijinire a activităţii de cercetare științifică 

1. Întocmirea unui Raport-sinteză cu rezultatele activităţii de cercetare 

științifică desfăşurată în anul 2018 în institutele de cercetare aflate în 

coordonarea științifică a secţiei (SN Institutul Pasteur, Romvac Company, IDSA 

București, IISPV București), şi înaintarea acestuia la ANSVSA si MADR. 

Termen:     aprilie  2019, 

Răspunde: Biroul sectiei 

2. Stabilirea în colaborare cu ANSVSA (Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor) , Facultatile de Medicina Veterinara  

şi CMV (Colegiul Medicilor Veterinari) a priorităţilor de cercetare ştiinţifică în 

domeniul Medicinii veterinare  pentru perioada 2019-2021 si militarea pentru 

finantarea acestora. 

Termen: aprilie 2019  

Răspunde: Biroul sectiei 
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3. Analiza semestrială a activității de cercetare şi a rezultatelor 

temelor/proiectelor de cercetare ştiinţifică contractate de institutele din 

coordonare științifică a secției (SN Institutul Pasteur, Romvac Company, IDSA 

București, IISPV București) 

Termen:    semestrial, 

                     Răspunde: Biroul sectiei  

4. Actualizarea anuală a strategiei cercetării științifice din domeniul medicinii 

veterinare şi modul cum aceasta se realizează în institutele aflate în coordonarea 

științifică a secției (SN Institutul Pasteur, Romvac Company, IDSA București, 

IISPV București). 

 Termen:   iunie 2019 

Răspunde: Biroul sectiei 

5. Organizarea în cadrul secției de întâlniri profesionale semestriale cu      

specialişti în patologia porcină, rumegătoare si cabaline cu prezentarea 

rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică desfășurată în Institutele aflate în 

coordonarea ştiințifică a secției. 

              Termen:    semestrial, 

Răspunde: Biroul sectiei  

6.  Participare activă a membrilor secției la organizarea Simpozioanelor 

ştiinţifice anuale ale  Facultăţilor de Medicină Veterinară.  

               Termen : permanent 

Răspund: Prof. dr. Predoi Gabriel (Bucureşti), prof. dr. C. Cotea (Iaşi), 

Prof.dr. Groza Stefan (Cluj - Napoca), Prof.dr. Gh. Darabus (Timişoara) 
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7.  Îndrumarea activităţii de cercetare ştiinţifică de către unii membri ai secţiei 

în cadrul Școlilor Doctorale din cadrul Universităţilor de Științe Agronomice si 

Medicina Veterinara.  

Termen: permanent,  

Răspund: coordonatori de doctorat, membri ASAS. 

8. Participarea unor membri ai secţiei ca referenţi ştiinţifici în comisiile de  

doctorat. 

Termen: permanent, 

Răspund: membri secţiei implicati in aceasta activitate.  

9. Participarea membrilor secţiei ca referenţi ştiinţifici şi membri în colegiile de 

conducere a unor reviste de specialitate acreditate (Revista Română de Medicină 

Veterinară, Scentia parazitologică, Revista Română de Parazitologie, 

Veterinaria, Medicamentul veterinar, Analele  Universitatilor de Stiinte 

Agronomice si Medicina Veterinara,  Clujul Medical Veterinar, etc.) 

Termen:   permanent, 

Răspund: membri secției . 

10. Participarea unor membri ai secţiei cu probleme specifice de cercetare 

ştiinţifică sanitare veterinare la emisiuni stiintifice si de popularizare Radio/TV. 

Termen:   permanent, 

Răspunde: Biroul sectiei. 

     11. Dezbaterea si formularea de propuneri pentru completarea Statutului 

ASAS, Regulamentului privind acordarea premiilor ASAS si Regulamentului privind 

primirea de noi membri ASAS. 

    Termen: permanent, 

                        Răspunde: Biroul sectiei ( Prof. Dr. M. Decun) 



4 
 

      12. Elaborarea de „puncte de vedere stiintifice” pe probleme specifice 

sanitare veterinare in functie de situatia epidemiologica din tara. 

                             Termen :      permanent 

                             Raspunde : Presedinte sectie, Prof.dr. Radu Moga Manzat 

      13. Organizarea sub egida Sectiei de medicina veterinara  de catre membrii 

sectiei si alti specialisti a actiunilor de cercetare stiintifica din cadrul Centrul de 

supraveghere,diagnostic si controlul zoonozelor” , organizat la Facultatea de 

Medicina veterinara Cluj-Napoca. 

                                Termen :      permanent ( vezi anexa 1.) 

                                Raspunde :  Prof. dr. Vasile Cozma 

 

 

Manifestari stiintifice 

         

        14.  Organizarea în Aula Magna a ASAS, în lunile martie, iunie, septembrie şi 

decembrie 2019 a unor Simpozioane stiintifice cu denumirea “Realizări –

priorităţi – perspective” în cercetarea științifică din domeniul Medicinii 

veterinare si Zootehniei  din avicultura, manifestări, organizate de secția de 

Medicina veterinara si sectia de Zootehnie , în colaborare cu Institutele aflate în 

coordonare științifică şi Societatea Medicilor veterinari specialiști în patologie 

aviară. 

                   Termen : martie, iunie, septembrie, decembrie 2018 

                          Răspunde: Presedinte sectie 
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15.  Organizarea la Timisoara in colaborare cu Facultatea de Medicina 

veterinara, in  octombrie 2019 a Conferință Euro-Regională asupra 

Zoonozelor Parazitare                                  

                       Termen : octombrie 2019. 

                        Raspunde : Prof. dr. Gheorghe Darabus 

                                                         Presedinte sectie 

 

 

Acţiuni de sprijin a activităţii ANSVSA (Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor) si a medicilor veterinari 

practicieni 

 

      16.   Organizarea de catre Sectia de Medicina veterinara ASAS, impreuna cu 

CMV, a unor intalniri profesional-stiintifice cu medicii veterinari practicieni si 

specializati in siguranta alimentelor in toate judetele tarii, cu prezentarea 

noutatilor profesional-stiintifice din practica medical veterinara si siguranta 

alimentelor.  

                               Termen: permanent 

                                Raspunde : presedinte sectie. 

     17.  Participarea activă a unor membri ai secţiei la întocmirea “Programului 

național de acţiuni sanitare veterinare pentru anul 2019”. 

                          Termen: februarie 2019  

                           Răspunde: Biroul sectiei 

18.  Participarea activă a unor membri ai secţiei la analiza şi luarea unor decizii 

importante privind activitatea sanitară veterinară din România în cadrul 
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Consiliului Științific şi Consiliului Consultativ al ANSVSA. (în calitate de 

membri în aceste organisme științifice, presedintele sectiei este si 

presedintele Consililui Stiintific al ANSVSA) 

                 Termen: permanent  

                  Răspund: Prof.dr. Predoi, Prof. dr. Danes M, Prof. dr. 

Herman, Prof. Dr. Catoi, Prof.dr. R. Cristina, Președinte secție. 

19.   Oferirea spre analiză ANSVSA-ului de programe privind  profilaxia şi 

combaterea unor  boli majore la animale în România (Secția în colaborare 

cu SN Institutul Pasteur, Romvac Company, IDSA București, IISPV 

București)  

                Termen: permanent,  

                Răspund: Prof. dr. Radu Moga Manzat. 

20.   Editarea de către secție în colaborare cu Societatea Medicilor Veterinari în 

Patologie aviară si porcină de Buletine informative trimestriale cu 

problematica practică sanitară veterinară. 

             Termen:    trimestrial,  

             Răspund: Biroul sectiei, Dr. D. Stănuică 

21.  Participarea unor membri ai secţiei la emisiuni Radio (Antena Satelor, etc) 

cu probleme practice pentru personalul sanitar veterinar si populatie 

privind profilaxia şi combaterea unor boli, in functie de situatia 

epidemiologica la zi.  

               Termen:     permanent,  

               Răspunde: Biroul sectiei 

22.  Participarea unor membri ai secţiei în echipe de acordare de asistenţă 

tehnică sanitară veterinară fermelor de creştere a animalelor din ţară. 
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              Termen:    permanent,  

              Răspund: Biroul sectie 

23.   Publicarea pe site-ul ASAS la Sectia de Medicina veterinara a punctelor de 

vedere stuiintifice la rubrica „Informații științifice de medicină veterinară 

și sănătate publică veterinară. 

                                Termen: permanent 

                                Raspunde: Presedinte sectie 

 

Acţiuni de formare a tinerilor specialişti 

 

24.  Participarea unor membri ai secţiei în Comisiile de concurs (in cadrul 

institutelor aflate în coordonarea secției) pentru selectarea tinerilor 

specialişti ce vor lucra în cercetare şi pentru obţinerea de grade ştiinţifice 

(CS, CS III, CSII, CSI). 

              Termen:   permanent,  

              Răspund: Biroul sectiei 

25.   Îndrumarea activităţii Seminariilor ştiinţifice pentru tineri specialişti 

organizate trimestrial în cadrul institutelor aflate în coordonarea secției  

             Termen:     trimestrial, 

              Răspunde: Biroul sectiei. 

 

Acţiuni organizatorice şi de creştere a vizibilităţii ASAS  

(Secţiei de Medicină Veterinară) 
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26.  Participarea activă a membrilor secției, în calitate de membri ASAS la 

organizarea activității sanitare veterinare din ţară în cadrul ANSVSA, 

CMV, AGMVR. (Consiliul științific ANSVSA: Opt membri ai sectiei; 

Președinte Comisia de cercetare, știință şi învățământ al Colegiului 

medicilor veterinari: Prof.dr. D. Militaru; Membru Biroul executiv CMV: 

Conf. Dr. Andronie V, Prof. dr. M. Danes) 

                Termen:    permanent, 

                Răspund: Biroul sectiei 

27.   Secţia va analiza şi va propune acordarea celor doua premii ale ASAS, 

pentru cele mai valoroase realizări ştiinţifice publicate în anul 2018 precum 

şi acordarea conform statutului a unor diplome pentru împlinirea unor 

vârste sau pentru activitate deosebită în domeniul cercetării ştiinţifice 

medicale veterinare. 

                   Termen:      trimestrul III 

                   Răspunde: Biroul Secţiei 

28.  Organizarea trimestrială de şedinţe în cadrul secţiei, pentru dezbaterea 

problematicii la zi sanitare veterinare si rezolvarea problemelor  curente 

privind funcţionarea  sectiei ( alegeri, redactarea de puncte de vedere 

stiintifice, etc ). 

                  Termen:     permanent,   

                  Răspunde: Biroul sectiei. 

29.  Organizarea oricarei alte activitati in functie de necesitatile momentului. 

                                    Termen; permanent 

                                    Raspunde: presedinte sectie. 

          Preşedinte secţie 
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     Prof.dr. Dumitru Militaru 

                                                                                                                      Ianuarie 2019 

 

Anexa 1. 

Plan operational cercetare ,2019  

„Centrul de supraveghere, diagnostic si controlul zoonozelor”,  Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca, in colaborare 

cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", Sectia de Medicină Veterinară 

Obiectiv 

Acțiuni 

preconizate 

pentru 

îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea obiectivului 

Costuri  

estimat

e 

Sursă 

 finanțare 

Responsabil Termen 

Dezvoltarea 

laboratoarelor / 

centrelor de 

cercetare 

existente.  

 

 
Număr centre / laboratoare 

1 = Centrul de supraveghere, 

diagnostic si controlul zoonozelor 

 

‒ ‒ 

 

Director centru  

Prof dr Vasile 

Cozma 

2019 

Optimizarea 

utilizării 

infrastructurii 

centrului de 

cercetare ;stimul

area colaborării 

multidisciplinare 

internationale în 

cercetare 

 

Proiecte și 

servicii multi- 

disciplinare 

international

e 

1 proiect H2020 

“Poultry and Pig Low-input and 

Organic production systems’ 

Welfare”“PPILOW” 

 

290mii 

Euro(20

19-

2024) 

 

Prof univ dr 

Vasile Cozma 

Prof univ  

dr.Marina 

Spinu 

 

 

Permane

nt 

Participarea la  

programele de 

cercetare 

naționale 

(lansate de 

UEFISCDI) sau la 

cele interna 

ționale  

 

 - propuneri de proiecte depuse  

( apeluri: Idei, programe 

bilaterale) si europene: 2 

 

- proiecte postdoctorale în 

derulare în anul 2019: 2  

„Ecoepidemiologia rickettsiilor 

zoonotice din grupul febrelor 

‒ ‒ 

Prof univ dr 

Vasile Cozma 

Prof.univ 

.dr.Calin 

Gherman 

Permane

nt 
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pătate ȋn România”SL Dr Ioana 

Matei 

(cod PN-III-P1-1.1-PD-2016-0527, 

acronim ZoRickRo), 

« Boli transmise de capuse la caini 

in Republica Moldova: 

epidemiologia si analiza de risc » 

PN-III-P1-1.1-PD-2016-1045  Sl Dr 

Gianluca D’Amico 

 

 

Stimularea 

antreprenoriatul

ui universitar 

prin lansarea 

competiţiei de 

granturi interne. 

 - proiecte de cercetare susţinute 

prin autofinanţare: 1 

‒ 

Auto- 

finanțare 

Prof univ dr 

Ironim 

Suteu;Prof 

univ dr 

Vasile Cozma 

;Prof.univ 

.dr.Calin 

Gherman;Prof.

univ.dr.Andrei 

Mihalca 

Depuner

e 

continuă 

Organizarea 

unor întâlniri de 

lucru cu agenții 

economici în 

vederea semnării 

unor noi 

contracte 

(cercetare, 

prestări servicii, 

participări la 

proiecte de 

cercetare etc.) 

sau dezvoltării 

colaborărilor 

existente. 

- 

identificarea 

agenților 

economici cu 

interes în 

dezvoltarea 

propriei 

afaceri  

Intocmirea de  propuneri de 

proiect cu agenţi economici „Cec 

de inovare”– număr estimativ: 1 

‒ 
Auto- 

finanțare ‒ 

Prof univ dr 

Vasile Cozma 

;Prof.univ 

.dr.Calin 

Gherman;Prof.

univ.dr.Andrei 

Mihalca 

Depuner

e 

continuă 

Valorificarea 

rezultatelor 

cercetării prin 

publicarea de 

articole în reviste 

cotate BDI și ISI 

 - Număr estimativ publicații ISI: 3 

- Număr estimativ publicații BDI: 

3 

 

‒ ‒ 

Prof univ dr 

Ironim Suteu 

Prof univ dr 

Vasile Cozma 

Prof.univ.dr.An

drei Mihalca 

2019 
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Conf.univ.dr.Cr

istian Magdas 

Organizarea 

unor cursuri de 

instruire privind 

modul de 

redactare şi 

rigorile publicării 

în reviste cotate 

ISI si BDI 

 1 = Școala doctorală Medicina 

Veterinara 

  

Prof.univ.dr.An

drei Mihalca 

;Prof univ dr 

Vasile Cozma 

2019 

Valorificarea 

rezultatelor 

cercetării prin 

organizarea si 

participarea la 

congrese și 

simpozioane 

naționale și 

internaționale 

 - Număr estimativ manifestări 

științifice internaționale 

organizate: 1 

“the 15th International 

Conference on Trichinellosis to be 

held in Cluj-Napoca, Romania on 

26-30 August 2019” 

-Număr estimativ manifestări 

științifice 

internaționale,participari:2 

 

- Număr estimativ manifestări 

științifice naționale,participari: 2 

 

 

Prof.univ 

.dr.Calin 

Gherman ;Prof 

univ dr 

Vasile Cozma 

2019 

Organizarea de 

mese rotunde  și 

work-shop-uri în 

domeniul   

medical-

veterinar  “One 

Health, One 

Medicine “ 

 -  Număr estimativ: 2   Prof univ dr 

Ironim Suteu 

Prof univ dr 

Vasile Cozma 

Prof.univ.dr.An

drei Mihalca 

2019 

Organizarea 

sesiunii anuale 

de comunicări 

științifice  

studențești  

 Număr lucrări prezentate: 2   

Prof univ dr 

Calin Gherman 

mai.201

9 

Vizibilitatea 

internațională și 

mobilități  

 -  Număr estimativ -

2(Universitatea Liege; 

Universitatea Lisabona) 

  Prof univ dr 

Vasile Cozma. 

Prof univ dr 

2019 
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Calin Gherman 

Susținerea 

editării și 

ridicarea calității 

revistei de 

parazitologie 

„Scientia 

Parasitologica” 

Editarea 

revistei 

Scientia 

Parasitologic

a, cresterea 

vizibilitatii 

international

e ,stimularea 

citarilor 

Scientia Parasitologica, 

nr.20/2019 

 Fundația 

Scientia 

Parasitolo

gica Pro 

Vita Cluj 

Prof univ dr 

Ironim Suteu 

Prof univ dr 

Vasile Cozma 

Conf.univ.dr.Cr

istian Magdas 

Permane

nt 

Achiziționarea de 

cărți / tratate de 

specialitate 

pentru biblioteca 

proprie 

  Numar 5 3000 Cercetare  

Prof univ dr 

Vasile Cozma 

Permane

nt 

 

 

 

 

Cluj Napoca 11.01.2019                               Prof univ.    dr Vasile Cozma 

                                                                                                                            

 

 


