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Descoperirile inestimabile 
ale ilustrelor personalităţi româneşti(1888-1915)

• V. Babeş – Babesia şi

•  babesiozele(1888),

• Gh. Motaş – Babesia motaşi cu biociclul dovedit 
experimental(1904)

•  I. Ciurea – trematodele din fauna piscicolă şi biociclurile(1913-
1915). 

• imagini reproduse din Babes, V.: Bemerkungen über die Entdeckung der 
Parasiten der seuchenhaften Hämoglobinurie des Rindes (Texasfieber, 
Tristeza etc.) und des “Carceag” des Schafes. Cbl. Bakteriol. Parasitenkde. 
Infektionskrankh. 1. Abt. Orig. 33, 449 - 458 (1903)



Descoperirile inestimabile 
ale ilustrelor personalităţi româneşti(1888-1915)

• “Însă de neuitat, înscrise cu litere aurite, din această grea şi spinoasă 
perioadă, vor rămâne pe frontispiciul eternităţii planetare descoperirile 
inestimabile ale ilustrelor personalităţi româneşti – V. Babeş, C. Motaş, 
I. Ciurea şi valorile create: Babesia şi babesiozele, Babesia motaşi cu 
biociclul dovedit experimental şi trematodele – metacercarii din fauna 
piscicolă şi biociclurile.”

 E.Suteu, 2016 ,Realizări româneşti în Parazitologie veterinară,Editura 

RISOPRINT,Cluj-Napoca●



“Spiritul jertfitor al celor ce (s-au şi) au zidit,
 mistuindu-se, dăinuie ocrotitor”(I.Suteu)



REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ LA FACULTATEA
 DE MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI

• Şcoli şi centre de cercetare ştiinţifică.

Al. Niculescu şi colab.: 
• Helmintofauna la animale domestice 

în Delta Dunării (1979); 

• patogeneza la Ascaridia galli, cu experimentări pe pui de găină (1971);

 

• parazitozele la carnivore, cu risc de contaminare la om (1972);



REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 
LA FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI

• Tr. Lungu şi colab. –parazitofauna şi microflora la şobolanul cenuşiu 
şi riscul contaminării la om (1984)

• . C. Milla, singur şi cu colab.-strongilatozele gastro-intestinale la 
ovine (1969-1970).

•  Ivanca Donciu - coccidioza la iepure.
•  Anca Purcherea şi colab. -sarcocistozele la ovine şi bubaline (1981).
• I. Didă şi colab, începând cu 1969, coccidioze la rumegătoare;

                      -  trichineloza la om şi animale în zona Munţilor Parâng şi 
Retezat. (2003).   

•  



REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ LA 
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI

• I.L. Mitrea şi colab.(2001- 2004) - structura şi dinamica anuală a 
populaţiilor de căpuşe ixodide, corelat de zonele geografice;

• -teste de imunitate umorală în hidatidoză la rumegătoare(2003);

      -stări de poliparazitism gastro-intestinal şi pulmonar ,la ovine 
(2008) .

-Mariana Ioniţă şi colab. (2003-2008) -dinamica ixodidelor; studiu 
comparativ Ixodes ricinus şi D. marginatus; biociclul la 
Rhipicephalus sanguineus la câini

• Poliana Tudor (2007)-dirofilarioza la câini, în Bucureşti, 



1964-1996

REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ LA
 FACULTATEADE MEDICINĂ VETERINARĂ 
CLUJ-NAPOCA

N. Vartic şi col. (1976) -seroreacţii pozitive, la ovine cu babesieloză, faţă 
de Leptospira.
E. Şuteu şi S. Coman (1973)- experimental biociclul la Sarcocystis 
bovicanis, (a doua semnalare pe plan mondial) 

E. Şuteu şi V. Cozma (1986-1987) -biociclul la Hammondia heydorni la 
câine ;au reuşit să transmită la pisică Hammondia 
hammondi ,Cystoisospora felis la pisică şi Isospora bigemina la câine.



REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ LA 
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
 CLUJ-NAPOCA

V. Cozma E. ,Şuteu şi colab.( 1992)- eimerioza experimentală la miei, 
modificările ultrastructurale
V. Cozma şi colab. (1992) au experimentat valoarea terapeutică şi 
chimiopreventivă a unor molecule în fascioloză şi trichostrongilidoză, 
strongilatoze pulmonare la ovine
O. Rotaru şi colab. (1992) -modificările renale în eimerioză şi closieloză la 
cobai. 
V. Cozma,(1995)-chimiopreventiv în eimerioza la ovine brichete de clorură 
de sodiu cu adaos de sulfaquinoxalină sare sodică, cu benzimidazoli şi 
dimetridazol

Iuliu Haţieganu:“Medicina nu se întoarce la Hipocrat,
 ci mergem înainte cu Hipocrat!”



REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ LA 
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
 CLUJ-NAPOCA

-C. Gherman ,Suteu E.şi colab. (1997-2002) incidenţa speciilor de 
Trichinella la fauna silvatică şi animale domestice în România;au 
infestat experimental (Trichinella spiralis)- terapia cu moleculele: 
Flubendazol şi Doramectin.
-V. Cozma şi colab. (2008) şi Raluca Gavrea ,V. Cozma şi colab. 
(2011) au reuşit să semnaleze în ţară neosporoza la bovine şi câine.
-Anamaria Iovu,V. Cozma şi colab. 2012, au stabilit seroprevalenţa 
neosporozei şi toxoplasmozei la caprine.
.- R. Blaga,V. Cozma, P. Boireau şi colab. (2009) au identificat 
speciile de Trichinella la animale în România. Autorii au identificat 
Tr. spiralis şi Tr. britovi 

1997-prezent(cercetare doctorala)



1997-prezent(cercetare doctorala)
 • O. Negrea;E.Suteu (1998) cercetări sistematice asupra 

linguatulozei la animale.

• I. Coman,E.Suteu şi colab. (2001) -cercetări asupra hidatidozei 
la bubaline. 

• Cristina Cernea,E.Suteu (2003) -antigene din Sarcoptes şi 
Psoroptes, teste in vitro al efectului acaricid al unor substanţe 
de sinteză şi extracte vegetale. 

• Viorica Mircean,E.Suteu (2003) –dermatomicozele

 la carnivore

REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ LA 
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
CLUJ-NAPOCA



                                                            
•M. Cernea, V. Cozma si colab. (2005), infestaţiile strongiliene la cabaline 
şi în rezultatele terapeutice ;apariţia populaţiilor strongiliene rezistente la 
unele antihelmintice. 
•N. Fiţ ,E. Şuteu, V. Cozma(2006), miazele cutanate şi genitale la animale 
din NV ţării;experimental infestaţii la ovine cu larve de Lucilia sericata. 
Miaza prepuţială -larve de Wohlfahrtia.
•V. Fritea, E. Şuteu, şi colab. (2006) -sarcocistoza la suine, prin 
reproducerea experimentală. 

 

REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ LA
 FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
 CLUJ-NAPOCA



REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ LA
 FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
 CLUJ-NAPOCA

• -C. Magdaş, E. Şuteu, (2010) a realizat cercetări asupra 
ectoparazitismului cu D. gallinae la păsări şi a verificat acţiunea 
acaricidă a unor extracte vegetale;

• Mihalca A.(2015-2019) - proiecte nationale si internationale : » Zoonoze 
emergente transmise de căpușe în România: ecoepidemiologie, 
diversitate genetică și modele predictive”;” Biomedicine And Molecular 
Biosciences European Network for Neglected Vectors and Vector-
Borne Infections(EURNEGVEC)”. 

• Gyorke Adriana, V .Cozma(2012-2016) -proiectul „Elaborarea unei 
strategii de profilaxie bazată pe utilizarea Artemisiei annua în 
coccidioză la puii broiler”



REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ LA
 FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ 
CLUJ-NAPOCA
Problematica cercetării-directii:
V. Cozma E. ,Şuteu şi colab.( 1997-prezent 

• profilul imunologic în eimerioză la miel, ied, pui de găină;

• chimioprevenţia hipodermozei, prin utilizarea de avermectine ;

• utilizarea laparoscopiei în diagnosticul metacestodozelor la suine;

• transmisibilitatea interspecifică a unor paraziţi: Giardia, Demodex;

• studiul activităţii antiparazitare a unor extracte din plante;

• semnalarea unor paraziţi şi/sau parazitoze în Romania: Linguatula serrata, la 
caprine (Cozma, Rotaru, 1988); Cryptosporidium, la miei, în nord-vestul Ro 
(Şuteu, Chirilă, Cozma, 1985); Giardia, la caprine (Şuteu, Rotaru, Cozma, 
1987); 1988); Babesia divergens, la bovine(Cozma, Şuteu şi colab., 1998);

• imunoprofilaxia antieimeriană la păsări (V. Cozma şi colab., 2002), cu 
vaccinuri: Livacox şi Livacox Q (Biopharm, Cehia) 
(V.Cozma,2003);vaccinulCoxAbic, bazat pe dezvoltarea imunităţii pasive;

• prima supraveghere serologică în neosporoză la câine în România (O. Şuteu, 
B. Losson, Miruna Oltean, V. Cozma, 2005);neosporoza la şoareci (O. Şuteu, 
V. Cozma, 2004);



Emil Cioran crede că “dorinţa de a te pune în rând cu lumea 
exprimă o sete de istorie a unui popor… care ne poate oferi 

surpriza unui miracol românesc”. 

REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ LA 
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ 
CLUJ-NAPOCA

S-a conceput şi realizat produse 
originale – Femicozin – cu eficacitate 
ridicată în tricofiţie( brevetat de E. 
Şuteu şi V. Cozma);Nilmiazol;brichete 
cu antihelmintice si coccidiostatice,etc.  



•Fundatia Scientia Parasitologica PRO VITA 

•si Revista Scientia Parasitologica

(Şuteu Eronim, Cozma Vasile,)

-EMOP XI-USAMV CLUJ ,2012

•ICT-USAMV CLUJ ,2019

 

REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 
LA FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
 CLUJ-NAPOCA

Coordonator: prof. univ. dr. Nicolae 
Constantin 

“TRATAT DE MEDICINĂ VETERINARĂ 
 VOL. VI “
 Editura RISOPRINT Cluj-Napoca • 2014 

 

 Premiul ASAS: PAUL RIEGLER (2014)
 Premiul"Premiul Traian Savulescu  “,
 Academia Romana



REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ LA FACULTATEA DE 
MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ NAPOCA

•ACORDARE DE TITLURI - Doctor Honoris Causa

Prof. Univ. Dr.,DrHC 
Iustin Cosoroabă,2005

Prof.Univ.Dr.,DrHC
 Alexandru Niculescu,2001 



REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ LA 
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ IASI

• N. Dulceanu (1965)-în premieră naţională schizonţii giganţi de 
Eimeria gilruti, în mucoasa abomasală la ovine. 

• N. Dulceanu (1968-1970), a întreprins cercetări asupra telaziozei la 
bovine; noi specii în Ro-Thelazia scriabini.

•  N. Dulceanu şi Clipa(1977) -în eimerioză ovină, microflora enterală 
de asociaţie – formată de germeni anaerobi, Clostridium 
perfringens.

• N. Dulceanu şi colab. (1980) -acarioze, râile şi asupra miazele .
• N. Dulceanu şi colab. (1985), au semnalat babesioza la câine, 

produsă de Babesia canis. 
• C. Postelnicu şi N. Dulceanu (2000), granulomul în cisticercoza 

hepatică la iepurele de casă, (C. pisiformis).



REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ LA FACULTATEA DE 
MEDICINĂ VETERINARĂ IASI

• L. Miron (1998) a efectuat cercetări asupra girodactilozei în păstrăvării. 
• În 1999, L. Miron -parazitozelor la salmonide, stabilind structura în 

lacuri de acumulare montane, comparativ cu cea din păstrăvăriile 
clasice.

•  E. Guguianu şi L. Miron (2002) care au studiat piscinoodinioza 
(Piscinoodinium), combaterea chilodonelozei (Chilodonella spp.) în 
culturi piscicole intensive. 

• Olimpia Iacob şi colab. (1993) -forma nervoasă de coccidioză; 
encefalitozoonoza (Encephalitozoon cuniculi) la vulpea albastră (2006). 

• O. Iacob şi colab. (2005) au indus experimental trichostrongilidozele la 
miei.



REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ LA FACULTATEA 
DE MEDICINĂ VETERINARĂ IASI

• Cecilia Mânăscurtă (1975) -lezioni aparat respirator, la rumegătoare 
(Dictyocaulus sp., Protostrongylus).

• S. Asiminei şi I. Paul (1998), durata fazei circulatorii a larvelor de 
Trichinella spp. depinde de specia gazdă. 

• D. Acatrinei şi colab. (2006) -dermatită pruriginoasă la 
câine(Strongyloides pelodera) Este prima semnalare înRo



REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ LA
 FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ TIMIŞOARA

• Cosoroabă I. şi I. Ciolofan (1985), helmintozele la fazani şi 
potârnichi crescuţi în captivitate;Gh. Dărăbuş şi colab. --speciile 
parazite la animalele din grădinile zoologice şi animalele 
sălbatice din zona de vest a României.

• Cosoroabă şi colab. (1989) -acţiunea acaricidă a produsului 
Bayticol (flumetrin); Gh. Dărăbuş şi colab. (2004) -Unicidolul 600 
EC în râie la ovine şi bovine.

• Cosoroabă I. şi L. Chiţimia (2006), neosporoza,prin metode 
imunoenzimatice (ELISA). 

• Cosoroabă I. (în 2001) invazie masivă cu Dermanissus gallinae  
în  complex de pui de găină, în baterii,.



REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ LA FACULTATEA
 DE MEDICINĂ VETERINARĂ TIMIŞOARA

• Gh. Dărăbuş (1992) infecţia experimentală cu Cryptosporidium 
la şoareci cu oochişti de la viţei.

•  Gh. Dărăbuş şi R. Olariu (2003) -transmisibilitatea 
interspecifică la Cryptosporidium parvum şi C. meleagridis 

• Gh. Dărăbuş şi colab. (1993-2001): infecţia experimentală cu 
Cryptosporidium la viţei,   miei, căţei, şobolani, pui de găină. A 
fost identificată, pentru prima dată in Romania, 
criptosporidioza la porci. A fost semnalată specia C. 
meleagridis la pui broiler. A fost identificat fenomenul 
“periparturient rise” la bovine adulte.

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=cryprosporidium+oocysts&source=images&cd=&cad=rja&docid=Njh8x150dgNjiM&tbnid=MIWHxCMYBjKTaM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.studyblue.com%2Fnotes%2Fnote%2Fn%2Fparasite-eggs%2Fdeck%2F2296795&ei=2t9ZUaK4BMGWPYPVgcAL&bvm=bv.44442042,d.ZWU&psig=AFQjCNF_zPyUOUjQz7YXbYe7dn1OuiDDlg&ust=1364930873611485


REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ LA FACULTATEA
 DE MEDICINĂ VETERINARĂ TIMIŞOARA

• Gh. Dărăbuş şi colab. identifică specii parazite noi pentru zona 
de vest a Romaniei: Toxoplasma gondii, Nosema ceranae, 
Hepatozoon canis, genotipuri de Giardia duodenalis, Babesia 
canis, Babesia gibsoni, Dirofilaria repens si D. immitis, 
Strongyloides  miopotami, Heterakis spumosa

• Gh. Dărăbuş (2003-2004) testează produsul UNICOCCIN, soluţie 
buvabilă, antibacteriană şi antiprotozoarică, pe bază de 
trimetoprim şi sulfaquinoxalină. 

• Gh. Dărăbuş şi colab. (2012) brevetează un unguent antimicotic 
pe bază de Allium sativum.



REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ LA FACULTATEA 
DE MEDICINĂ VETERINARĂ TIMIŞOARA

• M. Drugă şi colab. (1989-1992)trichostrongilide şi Dictyocaulus în 
zone de păşunat 

• Oprescu I. (în 1992) -epizootologia dictiocaulozei la ovine din 
zona de vest a ţării

• Narcisa Radbea şi colab. (2006) au semnalat ecto- şi 
endoparazitoze la iepuri de crescătorie în judeţul Timiş.

• S. Morariu şi colab. (2006), incidenţa hidatidozei la bovine a fost 
crescută în sud şi sud-vest ale Ro; În 2003, cercetează la cabaline 
infestaţiile cu Cyathostominae.

 



REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ LA FACULTATEA 
DE MEDICINĂ VETERINARĂ TIMIŞOARA

• Olariu-Jurcă şi colab.( 1998) -morfo-histologia în eimerioza 
experimentală la pui de găină. 

• Cristina R. şi colab. au experimentat şi stabilit valoarea unor 
produse : Lopatol, Polimerkan şi Cestol plus, în helmintoze la 
câine;Cristina şi colab. (2006) -in vitro ,piretrine contra 
ixodidelor şi argasidelor. 

• Lidia Chiţimia şi colab. (2005) -ixodidele în Timiş; Lidia Chiţimia 
şi I. Cosoroabă (2006) -Ivermectine în infestaţii cu Dermacentor 
marginatus şi H. punctata la ovine.

• M. Decun şi colab. (2001) au experimentat un nou antimicotic 
« Tricosan » – în tricofiţie la taurine.  “Tricovac”,vaccin, 
cesionat,produs de Institutul Pasteur





REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ LA IPIA BUCUREŞTI
• Din 1948 -o secţie de Parazitologie cu laboratoare

• Gh. Olteanu şi colab. (1956-1992), studiu vast pe categorii de câini –89 
specii de paraziţi. 

• Tatiana Copăcescu şi Gh. Olteanu (1984-1985): cercetări de laborator – 
în coccidiozele păsărilor .

    Gh. Olteanu şi colab. (1985) –hemosporidioze la animale, Babesia spp

.( bovine, ovine ,caprine ,câine) şi Theileria spp. ( ovine şi  bovine ). 
• Cecilia Mânăscurtă şi colab. (1979)- protostrongilidoze la ovine.
• V. Fromunda şi colab. (1979) -dicrocelioza şi fascioloza(combatere).

.



REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
 LA ICVB PASTEUR BUCUREŞTI

• I. Didă (1969-1972) -inducerea experimentală eimeriozei la 
viţei  ;a identificat Eimeria auburnensis.

•  I. Cironeanu (1973) diagnosticul diferenţial între chisturile de 
Trichinella sp. şi Sarcocystis sp. la suine. 

• C. Zarzără (1986) -parazitozele la animalele de blană. 
• Ştefana Dan şi colab. (1987) ,în premieră, criptosporidioza la 

capre și  pui de găină și curcă.

• S. Diaconu şi colab. (1987) -eficacitatea Rintalului, în 
trichineloză la porc.

•  Didă I. şi colab. (2006), prima oară, encefalita la cabaline şi alte 
specii de mamifere, produsă de Sarcocystis neurona.



REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
 LA ICVB PASTEUR BUCUREŞTI

• N. Medrea şi V. Constantinescu (1985), prin metode de laborator 
complexe: au diagnosticat  toxoplasmoza la rumegătoare. 

• Eugenia Tirifon (1989) evaluarea Sulfaclozin şi ESB 30%, teste pe ouă 
embrionate şi in vivo; antigene sporo-oochistale de Eimeria, prin 
ultrasonare la gheaţă; cultivarea sporozoiţi pe ouă embrionate

• D. Turcu, V. Cozma, I. Şuteu (1992). electronomicroscopie sarcocistoza 
la capre, produsă de S. capracanis (conlucrări  ICVB Pasteur şi FMV din 
Cluj). 



REALIZĂRI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
 LA ICVB PASTEUR BUCUREŞTI

• D. Militaru şi colab. (1995) Albendazol ,la suine, cu Trichinella, in 
faza de închistare tardivă ;pătrunderea medicamentului prin peretele 
chistic şi  in chişti cu faze de calcificare.

• D. Militaru şi colab. (2004-2006)Proiecte“Procese biotehnologice de 
obţinere a unui vaccin anticoccidian atenuat polivalent utilizabil în 
imunoprofilaxia eimeriozei aviare.” “Metode moderne pentru 
controlul unor boli parazitare ale animalelor cu implicatii in 
patologia umana”(2006-2010)

• Andreea Amzuţa şi colab. (2000) -echinococoza canină prin testul 
ELISA, cu antigene din protoscolecşi sau proglote.



Bucuresti, 3-4 octombrie  2019

Cu multumiri,

 
Prof.Univ.Dr.Cozma Vasile
 Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
 Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti*
*
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