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ASAS 

SECŢIA DE MEDICINĂ VETERINARĂ 

 

Program de activitate pentru anul 2016 

 

Membri secţiei îşi desfăşoară activitatea în cercetarea ştiinţifică (9 membri), si în 

învăţământul medical veterinar superior (18 membri), iar 5 membri îşi desfăşoară activitatea 

atât în cercetare cât şi în învăţământul superior medical veterinar. 

Principalele activităţi pe care secţia le-a stabilit pentru anul 2016 sunt următoarele: 

Acţiuni de sprijinire a activităţii de cercetare științifică 

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

în anul 2015 în institutele de cercetare aflate în coordonarea științifică a secţiei (SN Institutul 

Pasteur, Romvac Company, IDSA București, IISPV București), şi înaintarea acestuia la 

ANSVSA. 

Termen: martie 2016, 

Răspunde: Preşedinte secţie 

 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 2016-2017 si militarea pentru finantarea acestora. 

Termen: aprilie 2016,  

Răspund: Preşedinte secţie, Vicepreşedinte 

 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, 

                  Răspund: Preşedinte secţie - Bucureşti; Prof. Dr. M. Danes; 

 Dr. D. Stanuica 

 4. Actualizarea anuală a strategiei cercetării științifice din domeniul medicinii 

veterinare şi modul cum se realizează în institutele aflate în coordonarea științifică a secției (SN 

Institutul Pasteur, Romvac Company, IDSA București, IISPV București). 

 Termen: martie 2016: 

Răspund: Prof.dr. V. Popovici, Prof.dr. M. Daneş, Preşedinte secţie 

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

2016 a unor Simpozioane naționale cu denumirea “Realizări –priorităţi – perspective” în 

cercetarea științifică din domeniul Medicinii veterinare, manifestări, organizate de secție, în 

colaborare cu Institutele aflate în coordonare științifică (SN Institutul Pasteur, Romvac 

Company, IDSA București, IISPV București) şi Societățile medicilor veterinari specialiști în 

patologie aviară, porcină şi rumegătoare. 

Răspunde: biroul secţiei 

 6. Organizarea în cadrul secției de întâlniri profesionale semestriale cu specialişti în 

patologia porcină, rumegătoare, cabaline şi păsări cu prezentarea rezultatelor activităţii de 

cercetare ştiinţifică desfășurată în Institutele aflate în coordonarea ştiințifică a secției. Termen: 

semestrial, 

Răspund: Preşedinte secţie, Prof.dr. Baba Alexandru, Prof.dr. Cozma Vasile,  Prof.dr. Decun 

Mihai,  Prof.dr. Daneş Mihai 
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 7.  Participare activă a membrilor secției la organizarea simpozioanelor ştiinţifice anuale ale  

Facultăţilor de Medicină Veterinară (aprilie -  Timişoara; iunie - Iaşi, Bucureşti; octombrie - 

Cluj). 

Răspund: Preşedinte secţie   (Bucureşti), prof. dr. C. Cotea (Iaşi), Prof.dr. Groza Stefan (Cluj 

- Napoca), Prof.dr. M. Decun (Timişoara) 

8.  Îndrumarea activităţii de cercetare ştiinţifică de către unii membri ai secţiei în cadrul 

Școlilor Doctorale din cadrul Universităţilor de Științe Agronomice.  

Termen: permanent,  

Răspund: coordonatori de doctorat, membri ASAS. 

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

Termen: permanent, 

Răspund: membri secţiei ce au dreptul în acest sens 

10. 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, etc.) 

Termen: permanent, 

Răspund: membri secției cu atribuții in acest sens. 

11. Participarea unor membri ai secţiei cu probleme specifice de cercetare ştiinţifică sanitare 

veterinare la emisiuni stiintifice si de popularizare Radio/TV. 

Termen: permanent, 

Răspund: Preşedinte secţie, Prof.dr. M. Danes, Dr. D. Stănuică 

 

Acţiuni de sprijin a activităţii ANSVSA (Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor) 

1. Participarea activă a unor membri ai secţiei la întocmirea “Programului național de 

acţiuni sanitare veterinare pentru anul 2016”. 

Termen: ianuarie 2016,  

Răspund: Președinte secție, Prof.dr. Decun Mihai, Prof.dr. Stefan Groza, Prof. Dr. V. Cozma. 

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

privind activitatea sanitară veterinară din România în cadrul Consiliului Științific şi Consiliului 

Consultativ al ANSVSA. (în calitate de membri în aceste organisme științifice) 

Termen: lunar,  

Răspund: Prof.dr. Predoi, Prof. Dr. Groza, Prof. Dr. Herman, Prof.       Dr. Catoi, Președinte 

secție. 

3. Oferirea spre analiză Autorităţii Veterinare 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: Preşedinte secţie, Vicepreşedinte secţie. 
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Acţiuni de sprijin  ale medicilor veterinari din teren 

 1. Participarea unor membri ai secţiei cu prelegeri în cadrul “Programului Naţional de 

Pregătire continuă a medicilor veterinari”, program organizat de Colegiul Medicilor Veterinari  si 

AGMVR în colaborare cu Direcțiile Sanitare Veterinare Judeţene. 

Termen: lunar,  

Răspunde: Preşedinte secţie 

 2. Editarea de către secție în colaborare cu Societatea Medicilor Veterinari în Patologie 

aviară, porcină şi a rumegătoarelor de Buletine informative trimestriale cu problematica practică 

sanitară veterinară. 

Termen: trimestrial,  

Răspund: Preşedinte secţie, Dr. D. Stănuică 

 3. Participarea unor membri ai secţiei la emisiuni Radio (Antena Satelor) cu probleme 

practice privind profilaxia şi combaterea principalelor parazitoze la animale (Prof. dr. D. Militaru), 

boli virale (dr. D. Stănuică, Prof.dr. M. Daneş). 

Termen: permanent,  

Răspunde: Preşedinte secţie 

4. Participarea unor membri ai secţiei în echipe de acordare de asistenţă tehnică sanitară 

veterinară fermelor de creştere a animalelor din ţară. 

Termen: permanent,  

Răspund: Preşedinte secţie, Dr. D. Stanuica 

 

Acţiuni de formare a tinerilor specialişti 

1. 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: Preşedinte secţie, Prof. Dr. M. Danes 

2. Îndrumarea activităţii Seminariilor ştiinţifice pentru tineri specialişti organizate trimestrial 

în cadrul institutelor aflate în coordonarea secției  

Termen: trimestrial, 

Răspunde: Președinte secție. 

 

Acţiuni organizatorice şi de creştere a vizibilităţii ASAS  

(Secţiei de Medicină Veterinară) 

1. 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: Prof. Dr. Groza, Prof. Dr.Predoi;. Președinte Comisie de cercetare, știință şi 

învățământ al Colegiului medicilor veterinari: Prof.dr. D. Militaru) 

Termen: permanent, 

Răspund: Preşedinte secţie 

2. Organizarea trimestrială de şedinţe în cadrul secţiei, pentru rezolvarea problemelor  curente 

privind funcţionarea  acesteia. 

Termen: permanent,   

Răspunde: Preşedinte secţie. 

 

Preşedinte secţie 

Prof.dr. Dumitru Militaru 

Ianuarie 2016 


