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Proiect
Cercetări privind îmbunătăţirea metodelor de
diagnostic şi a mijloacelor profilactico-terapeutice
în parazitozele musculare şi sistemice la
rumegătoare şi suine
Investigaţii de profil imunologic, citogenetic şi
ecoparazitologic în cadrul procesului de
aclimatizare a caprelor de Angora, importate din
Franţa, la condiţiile din NV României.
Profilul imunofiziologic la specii de animale
implicate în cicluri epidemiologice, metode de
screening, prevenţie şi terapie a disfuncţiilor imune.
Incidenţa, căile şi mecanismele de transmitere a
trichinelozei la animale din mediul silvatic şi
sinantrop în Transilvania.
Epizootologia, diagnosticul şi combaterea
hemosporidiozelor la rumegătoare în zonele din
nord-vestul şi centrul ţării.
Cercetări privind structura şi dinamica principalelor
parazitoze la rumegătoare şi suine în gospodării din
zona montană.
Biotehnologii de obţinere a unor tipuri de antigene
hipodermice, în vederea optimizării diagnosticului,
profilaxiei şi combaterii hipodermozei la bovine din
zona de NV a ţării.
Experimentarea de biotehnologii moderne în
prepararea unor antigene parazitare utilizabile în
diagnosticul şi în imunoprofilaxia parazitozelor
majore la animale.
Strategii de profilaxie a endoparazitozelor asociate
la rumegătoare din gospodării particulare,
întreţinute în ecosisteme de păşunat din
Transilvania.
Cercetări privind îmbunătăţirea metodelor de
diagnostic şi a mijloacelor profilactico-terapeutice
în parazitozele musculare şi sistemice la
rumegătoare şi suine.
Influenţa procesului de aclimatizare asupra
statusului imunologic şi parazitologic la caprele de
Angora importate în nord-vestul României.
Incidenţa, căile şi mecanismele de transmitere a
trichinelozei la animale din mediul silvatic şi
sinantrop.
Epizootologia, diagnosticul şi combaterea
hemosporidiozelor la rumegătoare.
Tehnologii moderne de diagnostic, profilaxie şi
combatere a bolilor la animale, aplicabile în
gospodăriile populaţiei din zonele montane.
Biotehnologii de obţinere a unor tipuri de antigene
hipodermice, în vederea optimizării diagnosticului,
profilaxiei şi combaterii hipodermozei la bovine din
zona de NV a ţării.
Experimentarea de biotehnologii moderne în
prepararea unor antigene parazitare utilizabile în
diagnosticul şi în imunoprofilaxia parazitozelor
majore la animale.
Cercetări privind epidemiologia, diagnosticul şi
profilaxia toxoplasmozei la animale.

Nr. Contract / Data / Contractor

1

Suma (RON)

1995-1996 / Ministerul
Învăţământului Bucureşti

-

1995-1996 / Ministerul
Învăţământului Bucureşti

-

1995-1996 / Ministerul
Învăţământului Bucureşti

-

1995-1996 / I.N.M.V. ”Pasteur”
Bucureşti

-

1995-1996 / I.N.M.V. ”Pasteur”
Bucureşti

-

1995-1996 / Institutul de
Montanologie Cristian, Sibiu

-

1995-1996 / Ministerul Cercetării şi
Tehnologiei Bucureşti

-

1995-1996 / Ministerul Cercetării şi
Tehnologiei Bucureşti

-

1995-1996 / Ministerul Cercetării şi
Tehnologiei Bucureşti

-

1997-1998 / Ministerul
Învăţământului (DGISCSU
Bucureşti)

-

1997-1998 / Ministerul
Învăţământului (DGISCSU
Bucureşti)
1997-1998 / I.N.M.V. "Pasteur"
Bucureşti

-

1997-1998 / I.N.M.V. "Pasteur"
Bucureşti
1997-1998 / Institutul de
Montanologie Cristian, Sibiu

-

1997-1998 / Ministerul Cercetării şi
Tehnologiei Bucureşti

-

1997-1998 / Ministerul Cercetării şi
Tehnologiei Bucureşti

-

1997-1998 / I.N.M.V. "Pasteur"
Bucureşti

-

-

-
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Elaborarea unor strategii de profilaxie si combatere
in eimerioze la animale.
Studiul railor si dermatomicozelor la animale din
zona Transilvaniei. Implicatiile acestora asupra
sanatatii omului si mediului ambiant.
Studiul unor populatii de diptere miazigene
cutanate si genitale la animale, localizate in
ecosisteme din centrul si nord-vestul Romaniei si
cunoasterea incidentei fenomenului de
chimiorezistenta la insecticide.
Dezvoltarea unui laborator destinat purificării de
antigene parazitare utilizabile în imunoprofilaxia şi
imunodiagnosticul parazitozelor majore la animale.
Sprijinirea integrării unor categorii sociale
defavorizate (şomeri şi rromi) prin cursuri de
calificare în meseria Crescător-îngrijitor de animale
domestice pentru producţia de lapte şi carne.
Cursuri de calificare în meseria de crescătorîngrijitor de animale domestice pentru producţia de
lapte şi carne, destinate unor categorii sociale
defavorizate în scopul stimulării ocupării forţei de
muncă în agricultură.
Optimizarea
tehnologiei
de
producţie
şi
implementarea conceptului european de siguranţă
alimentară pe filiera laptelui în ferme de bovine din
Nord-Vestul României.
Cercetări privind diagnosticul, epidemiologia şi
controlul hidatidozei-echinococozei la animale, în
nord-vestul şi centrul României.
Constituirea unei reţele naţionale privind studiul
unor zoonoze parazitare şi implicaţiile lor în
siguranţa alimentelor.
Evaluarea şi optimizarea interdisciplinară a
metodelor de screening, diagnostic şi tratament în
trichineloza şi echinococoza chistică umană şi
animală în centrul şi nord-vestul României.
Constituirea unei reţele naţionale de cercetare a
dermatofitozelor la om şi animale.
Paraimunoprofilaxia toxoplasmozei la rumegătoare
mici.
Imunodiagnosticul
(ELISA),
epidemiologie
moleculară, fitoterapia şi imunoprofilaxia în
eimerioză la puii de găină şi prepeliţă.
Lanţuri epidemiologice posibile şi modalităţi de
control în criptosporidioză la animale şi om.
Optimizarea supravegherii infecţiei cu Toxoplasma
gondii la unele specii de animale şi la om, ca
problemă de sănătate publică în centrul şi vestul
României.
Studii
de
epidemiologie
moleculară
în
echinococoză/hidatidoză la om şi animale în sudul
şi nord-vestul României; program strategic şi de
management al bolii.
Investigaţii
epidemiologice,
diagnostice,
patogenetice şi imunologice în neosporoză la
bovine şi câine în nord-vestul, centrul şi sudul
României.
Realizarea unui centru de cercetare şi a unui
laborator de referinţă în diagnosticul şi controlul
zoonozelor parazitare din Transilvania.

1999-2001 / CNCSIS

-

2000-2001 / ANSTI

-

2000-2001 / CNCSIS

-

2004 / CNCSIS
2003-2005 / Proiect PHARE

-

2003-2005 / Proiect PHARE

-

1194/2004-2005 / Banca Mondială

1.194,00 dolari

756/2004-2006 / CNCSIS Tip A

102.000,00

78/2006 / 2006-2007 / CEEX
Modulul 3

200.000,00

99/2006 / 2006-2008 / CEEX
Modulul 1

1.200.000,00

151/2006 / 2006-2008 / CEEX
Modulul 3
5926/2006 / 2006-2008 / CEEX
Modulul 2
2007-2008 / CNCSIS, Cod 869
2007-2010/ PN II PC –USAMV ClujNapoca
51-013 / 2007-2010 / PN II PC,
PROGRAMUL 4 “Parteneriate in
domeniile prioritare”
2008-2011/PN II PC –USAMV ClujNapoca
52-177/2008-2011 / PN II PC

182/CP /2008-2009 / PN II Capacităţi
Modul I

2

22.000,00,00

200.000,00
380.000,00
200.000,00
428.036,00

241.040,00

1.325.000,00

36

Studiul patogenezei dermatofitil

37

Variaţia genică a unor patogeni zoonotici cheie
(Borrelia spp., Toxoplasma gondii, Echinococcus
spp. and Trichinella spp.) în şi între România şi
China
Development of a prophylaxis program for
coccidiosis control based on the use of Artemisia
annua in chickens, 2013-2016,

38

2012-2014/Capacitati- Modul III Cooperari bilaterale Romania-Belgia
2013-2014/Capacităţi/ Modulul III,
Proiect de cooperare bilaterală,
MOLECZOOPAR
2014-2015/PN-II-PTPCCA-2011-3.20274

3

-

-

