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Scurt istoric 

Fondată într-o perioadă destul de grea, în 1962, Facultatea de Medicină 

Veterinară din Cluj s-a bucurat de la început de sprijinul şi colaborarea unor reprezentanţi 

de marcă ai învăţământului medical veterinar românesc, formaţi în perioada de intensă 

efervescenţă culturală şi ştiinţifică interbelică, care au contribuit în mod esenţial la 

instituirea unui climat de lucru favorabil spiritului de competitivitate, obţinerii de 

performanţe şi implementării unei conduite civice şi morale exemplare. Facultatea de 

Medicină Veterinară a fost, de la înfiinţarea sa, parte a Institutului Agronomic şi apoi a 

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj. 

Disciplina a fost înfiinţată în anul universitar 1963-1964, cu denumirea de 

„Parazitologie şi Clinica bolilor parazitare” Cluj-Napoca şi îşi începe activitatea didactică 

cu anii IV şi V, ultimul an intrând din 1964-1965. 

În primul an universitar, disciplina a fost formată din: dr. Nicolae Vartic (1963) – 

şef de lucrări, titularul şi fondatorul disciplinei; dr. Eronim Şuteu (01.01.1964) – asistent – 

şi două cadre ajutătoare. Pe parcursul anilor, au desfăşurat şi îşi desfăşoară activitatea şi 

alte cadre didactice şi tehnice ajutătoare. 

De la înfiinţare şi până în prezent, când poartă denumirea de „Parazitologie şi boli 

parazitare”, disciplina a fost condusă de următorii titulari: 

 Prof. dr. Nicolae Vartic (1920-1992) – în perioada 1963-1985, după care se 

pensionează. 

 Prof. dr. Eronim Şuteu (n. 1926) – în perioada 1985-1996, când se pensionează şi 

lucrează ca profesor consultant (şi în prezent). 

 Prof. dr. Vasile Cozma (n. 1953) – din 1996 până în 2018, lucrând şi în prezent ca 

profesor asociat, conducător de doctorat. 

 Prof. dr. Călin Gherman (n. 1965) – din 2018 până în prezent. 

În primul deceniu de activitate (1963-1973), la disciplină au mai funcţionat: 

asistent Virginia Ivaşcu-Constantinescu (1966-1975); asistent Sofia Coman (1967-1972); 

medic consultant dr. Ion Cristoloveanu (1966-1969); medic consultant dr. Ion Costea; 

personal tehnic. În perioada de criză (1975-1989), iscată prin restricţionarea posibilităţilor 

de a reţine cadre tinere şi valoroase în învăţământul universitar şi prin pensionarea prof. dr. 

N. Vartic (1985), disciplina a apelat temporar la activitatea unor cadre cu pregătire de 

profil apropiat: conf. dr. Ovidiu Rotaru şi şef lucr. Silvia Vesa, contribuind la menţinerea 

procesului instructiv la cotele exigenţei tradiţionale. Ulterior, disciplina este completată cu 

noi cadre, astăzi având următoarea structură: Prof. dr. Vasile Cozma, Prof. dr. Călin 

Gherman, Prof. dr. Viorica Mircean, Prof. dr. Andrei Mihalca, Conf. dr. Cristian Magdaş, 

Şef lucr. dr. Adriana Titilincu Györke, Şef lucr. dr. Mirabela Dumitrache şi Asist. dr. 

Gianluca D’Amico. În cercetare, pe poziţii de postdoctoranzi sau cercetători au fost şi sunt 
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încadraţi: Dr. Adriana Titilincu, căsătorită Györke (2007), Dr. Lidia Chiţimia (2007) şi Dr. 

Radu Blaga (2006-2007), Dr. Ovidiu Şuteu (2010-2012), Dr. Anamaria Oleleu (2015-

2017), Dr. Zsuzsa Kalmar (2019-2021), Dr. Angela Ionica (2017 - în prezent), Dr. Ioana 

Matei (2018 - în prezent), Dr. Alexandra Corduneanu (2018 - în prezent). 

La disciplină au funcţionat în ultimele două decenii şi funcţionează următorul 

personal tehnic ajutător: Asist. vet. Simona Păcurar, Asist. vet. Augustin Moldovan şi 

Asist. vet. Eva Bodis. În perioada 1996-2014, din echipa disciplinei a mai făcut parte şi 

Dana Andreea Cutcan, care a avut o contribuţie importantă la tehnoredactarea tuturor 

volumelor ştiinţifice de profil medical veterinar editate de colectivul disciplinei în perioada 

respectivă, dar şi a revistei Scientia Parasitologica. 

 
Responsabilii de curs la Disciplina de Parazitologie şi boli parazitare,  

în anul universitar 2019-2020 

 

Cursul Linia Română Linia Franceză Linia Engleză 

Disciplina de Parazitologie şi 

boli parazitare 1 (protozooze, 

trematodoze, cestodoze) 

Prof. dr. Viorica 

Mircean 

Conf. dr. Cristian 

Magdaş 

Şef lucr. dr. 

Adriana Györke 

Disciplina de Parazitologie şi 

boli parazitare 2 (nematodoze) 

Prof. dr. Călin 

Gherman 

Conf. dr. Cristian 

Magdaş 

Prof. dr. Călin 

 Gherman 

Disciplina de Parazitologie şi 

boli parazitare 3 (arahnoze, 

entomoze, micoze) 

Prof. dr. Andrei 

Mihalca 

Şef lucr. dr. 

Mirabela 

Dumitrache 

Prof. dr. Călin 

 Gherman 

 
În cadrul disciplinei au fost înfiinţate şi au funcţionat şi alte discipline: 

 Biologia paraziţilor (din 1968), cu denumirea ulterioară de Ecologie animală, 

respectiv, acum, Biologie animală. Titularul disciplinei şi organizatorul a fost 

prof. dr. E. Şuteu şi colaboratoare – asistent Virginia Ivaşcu-Constantinescu, 

titularii actuali fiind prof. dr. Călin Gherman (linia română), prof. dr. A. 

Mihalca (linia engleză), conf. dr. Cristian Magdaş (linia franceză). 

 Patologie exotică a animalelor de blană şi vânat. Titularul şi organizatorul 

disciplinei a fost prof. dr. E. Şuteu şi colaboratoare – asistent Virginia Ivaşcu-

Constantinescu. 

 Micologie veterinară. Titularul disciplinei şi iniţiatorul ei a fost prof. dr. V. 

Cozma, preluată apoi de şef lucr. dr. Viorica Mircean, titularul actual fiind 

conf. dr. Cristian MagdaŞ (română, franceză şi engleză). 

 Dermatologie veterinară. Iniţiatorul şi titularul disciplinei a fost prof. dr. V. 

Cozma, titularii actuali fiind prof. dr. Viorica Mircean (linia română), şef lucr. 

dr. Adriana Györke (linia engleză), şef lucr. dr. Mirabela Dumitrache (linia 

franceză). 

 Creşterea şi patologia peştilor. Iniţiatorul şi titularul disciplinei a fost prof. 

dr. Călin Gherman, care susţine cursul atât la linia română cât şi la engleză. 

 Creşterea şi patologia noilor animale de companie. Iniţiatorul şi titularul 

disciplinei a este prof. dr. Andrei Mihalca. 

 

 



Cadrele didactice și cercetătorii disciplinei de Parazitologie  

şi Boli parazitare – funcţiile îndeplinite (1963-2019) 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

Perioada 

activităţii 

Funcţii îndeplinite 

1. Vartic Nicolae 1963-1985 şef lucrări; conferenţiar; profesor; 

titularul disciplinei 

2. Şuteu Eronim 1964 până în 

prezent 

asistent universitar; şef lucrări; conferenţiar; profesor; 

titularul disciplinei (1985-1996); conducător doctorat 

(1990); profesor consultant (din 1996 până în prezent) 

3. Ivaşcu Virginia 1966-1975 asistent universitar 

4. Coman Sofia 1967-1972 asistent universitar 

5. Cristoloveanu 

Ion 

1966-1969 medic consultant 

6. Costea Ion 1969-1970 medic consultant 

7. Cozma Vasile 1985 până în 

prezent 

asistent universitar; doctorand (Conducător de doctorat – 

Prof. Univ. Dr. DHC Eronim Şuteu); şef lucrări; 

conferenţiar; profesor; titularul disciplinei (din 1996 până 

în 2018); conducător doctorat – profesor asociat; (din 

2018 până în prezent); decanul FMV (din 2000 până în 

2008); director CSUD (Consiliul Studiilor Universitare de 

Doctorat, 2012-2016) 

8. Ognean 

Laurenţiu 

1988-1991 asistent universitar; doctorand (Conducător de doctorat – 

Prof. Univ. Dr. ŞUTEU Eronim) 

9. Negrea 

Octavian 

1990-1999 medic consultant; asistent universitar; doctorand 

(Conducător de doctorat – Prof. Univ. Dr. Eronim Şuteu); 

şef lucrări 

10. Gherman Călin 1991 până în 

prezent 

preparator universitar; asistent universitar; doctorand 

(Conducător de doctorat – Prof. Univ. Dr. Eronim Şuteu); 

şef lucrări; conferenţiar, profesor, titularul disciplinei (din 

2018 până în prezent) 

11. Mircean 

Viorica 

1991 până în 

prezent 

medic consultant; asistent universitar; doctorand 

(Conducător de doctorat – Prof. Univ. Dr. Eronim Şuteu); 

şef lucrări; conferenţiar, profesor, director de departament 

(din 2018 până în prezent) 

12. Cernea Cristina 1996-2005 medic consultant; asistent universitar; doctorand 

(Conducător de doctorat – Prof. Univ. Dr. Eronim Şuteu) 

13. Magdaş 

Cristian 

2000 până în 

prezent 

preparator universitar; asistent universitar, doctorand 

(Conducător de doctorat – Prof. Univ. Dr. Şuteu Eronim); 

şef lucrări; conferenţiar 

14. Mihalca Andrei 

Daniel 

2002 până în 

prezent 

doctorand (Conducător de doctorat – Prof. Univ. Dr. 

Vasile Cozma); preparator universitar; asistent 

universitar, şef lucrări; conferenţiar, profesor, prorector 

(din 2012 până în prezent) 

15. Titilincu 

Adriana 

căs. Györke 

2004 până în 

prezent 

doctorand cu frecvenţă (Conducător de doctorat – Prof. 

Univ. Dr. Vasile Cozma); cercetător post-doctorat 

(Mentor – Prof. Univ. Dr. Vasile Cozma); asistent 

universitar, şef lucrări 

16. Blaga Radu 2002-2008 doctorand cu frecvenţă (Conducător de doctorat – Prof. 

Univ. Dr. Vasile Cozma / cotutelă Prof. Univ. Dr. Pascal 

Boireau, Franţa), cercetător post-doctorat (Mentor – Prof. 



Univ. Dr. Vasile Cozma) 

17. Chiţimia Lidia 2006 -2008 cercetător post-doctorat (Mentor – Prof. Univ. Dr. Vasile 

Cozma) 

18 Dumitrache 

Mirabela Oana 

2008 până în 

prezent 

doctorand cu frecvenţă (Conducător de doctorat-Prof. 

Univ. Dr. Vasile Cozma); asistent universitar, şef lucrări, 

cercetător post-doctorat (Mentor – Prof. Univ. Dr. Andrei 

D. Mihalca) 

19 D’Amico 

Gianluca 

2012 până în 

prezent 

doctorand cu frecvenţă (Conducător de doctorat – Prof. 

Univ. Dr. Andrei D. Mihalca); cercetător; asistent 

universitar; cercetător post-doctorat (Mentor – Prof. Univ. 

Dr. Vasile Cozma) 

20 Șuteu Ovidiu 2002-2008 

2010-2012 

doctorand cu frecvenţă (Conducător de doctorat – Prof. 

Univ. Dr. Vasile Cozma); cercetător post-doctorat 

(Mentor – Prof. Univ. Dr. Vasile Cozma) 

21 Oleleu 

Anamaria 

2015-2017 cercetător post-doctorat (Mentor – Prof. Univ. Dr. Vasile 

Cozma) 

22 Kalmár Zsuzsa 2010-2017; 

2019 până în 

prezent 

cercetător, doctorand cu frecvenţă (Conducător de 

doctorat – Prof. Univ. Dr. Vasile Cozma); cercetător post-

doctorat (Mentor – Prof. Univ. Dr. Andrei D. Mihalca) 

23 Ionică Angela 

Monica 

2013 până în 

prezent 

doctorand cu frecvenţă (Conducător de doctorat – Prof. 

Univ. Dr. Andrei D. Mihalca); cercetător 

24 Matei  

Ioana Adriana 

2012-2016; 

2018 până în 

prezent 

doctorand cu frecvenţă (Conducător de doctorat – Prof. 

Univ. Dr. Andrei D. Mihalca); cercetător post-doctorat 

(Mentor – Prof. Univ. Dr. Vasile Cozma) 

25 Corduneanu 

Alexandra 

2014 până în 

prezent 

doctorand cu frecvenţă (Conducător de doctorat – Prof. 

Univ. Dr. Andrei D. Mihalca); cercetător 

26 Domșa Cristian 2010 până în 

prezent 

cercetător 

27 Sandor Attila 2010 până în 

prezent 

cercetător 

28 Pop Cristina 

Daniela 

2015 până în 

prezent 

doctorand cu frecvenţă (Conducător de doctorat – Prof. 

Univ. Dr. Andrei D. Mihalca); cercetător 

29 Păstrav Ioana 

Raluca 

2015 până în 

prezent 

doctorand cu frecvenţă (Conducător de doctorat – Prof. 

Univ. Dr. Andrei D. Mihalca); cercetător 

 

Activitatea didactică 

De la înfiinţarea disciplinei, în conformitate cu planul de învăţământ (curricula) şi 

programele analitice, respectiv fişele disciplinelor avute, materia de curs, de lucrări 

practice şi de clinică s-a predat studenţilor din anii IV-V până în anul 1989. Odată cu 

reforma planului de învăţământ din 1990 şi 2003, activitatea didactică se desfăşoară cu anii 

III (semestrul 2), IV, V şi VI conform normelor în vigoare. Succesiunea predării 

cunoştinţelor de parazitologie generală şi a parazitozelor la animale domestice şi sălbatice 

este următoarea: 

 Parazitologie generală şi protozooze, trematodoze, cestodoze (semestrul 6 – an 

III); 

 Nematodozele animalelor (semestrul 7 – an IV); 

 Arahnozele, entomozele şi micozele (clinică şi prelegeri clinice pe specii) 

(semestrul 8 – an IV); 



 În semestrul 10 (an V) se predă Dermatologia veterinară, având ca model Franţa, 

Belgia şi alte ţări occidentale. 

 Activitatea practică de clinică cu studenţii se desfăşoară în anii III, IV, V şi VI. În 

ultimul an, clinica din anul VI se face pe specii de animale (prelegeri clinice pe 

specii) în sistem integrat celorlalte discipline clinice. Activitatea de instruire 

clinică a studenţilor se desfăşoară în clinicile disciplinei şi prin deplasarea 

studenţilor pe grupe, în unităţi de creştere a animalelor şi sanitare veterinare 

limitrofe municipiului Cluj-Napoca. Din perioada anilor 1970-1989, instruirea 

clinică în unităţi sanitar-veterinare şi zootehnice în judeţul Cluj şi cele limitrofe se 

realizează în mod sistematic, câte o zi săptămânal, când studenţii consultă animale, 

precizează diagnostice şi efectuează tratamente antiparazitare. 

Verificarea cunoştinţelor în domeniul parazitologiei se face prin examenele practic 

şi teoretic, susţinute la finele semestrelor. 

 

Conţinutul disciplinei 

Instruirea teoretică şi practică în domeniul parazitologiei şi bolilor parazitare se 

realizează, conform curriculei şi fişelor disciplinei – cu unele modificări apărute în 

decursul anilor – în ordine, plecând de la concepţii şi noţiuni generale despre relaţiile 

dintre paraziţi şi gazde, noţiuni de imunologie parazitară, urmate de expunerea 

parazitozelor: protozooze, helmintoze, arahno-entomoze şi micoze, în sistemul clasic – 

etio-biologie, patogeneză, epidemiologie, imunologie, metode de diagnostic, diagnostic 

diferenţial şi măsuri de combatere (tratament şi profilaxie). În cadrul zoonozelor se fac 

referiri la riscul de contaminare pentru om. 

Cunoştinţele de parazitologie generală au ca obiectiv însuşirea de către studenţi a 

noţiunilor şi concepţiilor privind: 

- agresiunea paraziţilor asupra organismelor gazdă – mecanică, inflamatorie, toxică, 

inoculatoare, spoliatoare, alergică, imunizantă, imunodepresivă; 

- ciclurile biologice ale paraziţilor expuse logistic, de la protozoare la helminţi, 

artropode şi fungi; 

- gazdele parazitare, tipurile de gazde şi interrelaţiile ecobiologice cu paraziţii; 

mecanismele de apărare antiparazitară – generale şi specifice. 

- imunologie parazitară: imunitatea naturală şi dobândită, toleranţa imunologică, 

hipersensibilitatea, imunodepresia în parazitoze, parazitoze autoimune, antigene parazitare, 

anticorpii antiparazitari, imunodiagnosticul în parazitoze, imunoprofilaxia antiparazitară. 

Prezentarea protozoozelor se face luând în considerare ordinea sistematică 

(flagelatoze, sporozooze, ciliatoze şi amebioze) şi ecobiologia gazdelor şi vectorilor. Sunt 

prezentate şi entităţile nosologice mai nou descoperite: criptosporidioza, giardioza, 

neosporoza, blastocistoza. 

Prezentarea helmintozelor conţine: trematodoze, cestodoze, nematodoze şi 

acantocefaloze. Se insistă asupra helmintozelor din zonele temperate, a celor de interes 

major – trichineloza, hidatidoza, fascioloza, paramfistomoza etc. 

Prezentarea arahno-entomozelor vizează: acariozele, râile animalelor, atacul cu 

căpuşe; entomozele (miazele cutanate şi cavitare, atacul cu insecte înţepătoare ş.a.). 

Studiul micozelor, în primele decenii de activitate, a abordat numai 

dermatomicozele, dar în prezent se tratează şi micozele viscerale, sistemice. 

 

  



Materiale didactice 

O activitate importantă a cadrelor didactice, de la înfiinţarea disciplinei şi până în 

prezent, se referă la strădania de a asigura disciplina cu caiete de lucrări practice, cursuri 

scrise şi editate în diverse edituri. Faptul că acest obiectiv a constituit o dominantă perenă a 

tuturor cadrelor didactice este reprezentat de numărul însemnat de volume elaborate. Se 

remarcă numărul îndrumătoarelor de lucrări practice, cursurilor şi altor volume de profil 

parazitar pentru uzul studenţilor, specialiştilor şi doctoranzilor. 

 

Alte activităţi de profil didactic 

Îndrumarea activităţii studenţilor pentru întocmirea şi elaborarea lucrărilor de 

licenţă. Din primele decenii de fiinţare a disciplinei şi până în prezent, au funcţionat şi 

funcţionează cercuri studenţeşti de cercetare ştiinţifică, sub îndrumarea cadrelor didactice. 

Rezultatul s-a reflectat în primele două decenii, prin elaborarea anuală a 3-4 teze de 

diplomă, în următoarele decenii numărul studenţilor cu activitate în cadrul cercului a 

crescut la 9-12, cu finalizarea a tot atâtea lucrări de licenţă, anual, în limbile română, 

engleză şi franceză. Cu timpul, temele de cercetare s-au diversificat, problematica a fost 

mai variată, de cercetare fundamentală şi de interes practic, oferindu-se soluţii în situaţia 

evoluţiei unor parazitoze majore în unităţi (ferme) zootehnice şi complexe de tip industrial 

sau la animale de companie. 

Bilanţul activităţii studenţeşti, în cele peste cinci decenii de funcţionare a facultăţii, 

reflectă elaborarea tezelor, proiectelor de diplomă, lucrărilor de licenţă, de dizertaţie şi 

tezelor de doctorat. 

Colectivul disciplinei şi-a adus contribuţia la perfecţionarea medicilor veterinari 

prin cursuri de specializare post-universitară, desfăşurate aproape anual, pe profile diferite 

(medici clinicieni, epidemiologi, specialişti de laborator, în controlul produselor de origine 

animală), la care s-au expus parazitozele, metodele de diagnostic clinic, paraclinic şi 

mijloacele de combatere. Întreaga activitate s-a finalizat cu elaborarea de către medicii 

specialişti a lucrărilor cu subiecte din domeniul parazitozelor. În primul deceniu al 

mileniului trei disciplina s-a implicat în activitatea de masterat, susţinând cursuri, activitate 

clinică anuală cu un număr de masteranzi şi finalizând cu elaborarea de lucrări de 

dizertaţie. 

 

Specializarea prin doctorantură 

Restricţionismul vechiului sistem din învăţământ, în acordarea dreptului de 

conducere de doctorate, s-a reflectat nefast asupra şanselor de aprofundare ştiinţifică a 

cadrelor tinere de medici veterinari. Cele câteva personalităţi autorizate (două) în medicina 

veterinară nu puteau satisface cerinţele medicilor veterinari dornici de a se perfecţiona. În 

noile condiţii de fiinţare a Facultăţii, în 1990 s-a acordat dreptul de a conduce doctoranzi în 

specialitatea de Boli parazitare – prof. dr. E. Şuteu. De atunci şi până în prezent, şi-au 

susţinut doctoratele şi au fost atestaţi în domeniul Ştiinţe Medicale, specialitatea Medicină 

Veterinară, 57 doctori în ştiinţă, coordonaţi de Prof. univ. dr. Dr. HC E. Şuteu (21), Prof. 

univ. dr. V. Cozma (28) şi Prof. univ. dr. A. Mihalca (8). 

 
  



Specialiştii cu titlul ştiinţific de doctor în medicină veterinară, specialitatea Boli parazitare – 

conducător de doctorat, Prof. Univ. Dr. Dr.H.C. Eronim ŞUTEU 

 

Nr. 

crt. 

Nume 

doctoranzi 

Anul 

susținerii 
Titlul tezei 

1 Cozma Vasile 1995 „Eimerioza mieilor: Cercetări etiopatogenetice, diagnostice și 

profilactico-terapeutice” 

2 Cristea 

Gheorghe 

1996 „Cercetări epidemio-epizootologice, diagnostice şi terapeutico-

profilactice în trichineloză” 

3 Ognean 

Laurenţiu 

1997 „Mamitele micotice bovine în Transilvania: Cercetări 

etiopatogenetice, diagnostice şi terapeutice” 

4 Gherman 

Călin 

1998 „Cercetări etiopatogenetice şi diagnostice în trichineloză la 

animale” 

5 Negrea 

Octavian 

1998 „Linguatuloza la ierbivore şi carnivore: cercetări 

etiopatogenetice, epizootologice, de diagnostic şi profilactico-

terapeutice” 

6 Tirifon 

Eugenia 

2000 „Cercetări terapeutice şi imunoprofilactice, prin folosirea de 

coccidiostatice indigene, de vaccinuri originale şi verificarea 

eficacităţii in vitro şi in vivo, în eimerioza puilor de găină” 

7 Mircean 

Viorica 

2003 „Cercetări privind etiopatogenia, diagnosticul şi tratamentul 

dermatomicozelor la carnivore” 

8 Akam Ahcene 2004 „Criptosporidioza la rumegătoarele tinere: etiopatogeneză, 

epidemiologie şi metode de diagnostic” 

9 Lefkaditis 

Menelaos 

2004 „Cercetări etiopatogenetice, epidemiologice şi terapeutice în 

nematodoze intestinale la câine” 

10 Cernea 

Cristina 

2005 „Studiul scabiilor (râilor) la bovine: etiologie, epizootologie, 

diagnostic şi combatere” 

11 Fiţ Nicodim 2006 „Miazele cutanate la animale în nord-vestul ţării: ecobiologie, 

etiopatogeneză şi tratament” 

12 Fritea Viorel 2006 „Studiul sarcocistozei la suine: etiopatogeneză, epidemiologie, 

modificări morfologice, histologice şi biochimice” 

13 Abdul 

Hussain 

Aliasimona 

2007 „Studiul morfologic, ecologic şi rolul patogen al căpuşelor 

Ixodidae la rumegătoare în regiunea Mitidja, Algeria” 

14 Lascu Viorel 2008 „Studiul strongilidozelor la cabaline: etiopatogeneză, 

diagnostic şi tratament” 

15 Mureşan 

Adrian 

2008 „Studiul echinococozei/hidatidozei la animale: epidemiologie, 

imunologie, imunodiagnostic, chimio-și imunoprofilaxie” 

16 Irinca Dana 2008 „Cercetări privind unii parametri biochimici în hepatopatii 

parazitare la ovine şi bovine” 

17 Dîrzu Ioan 2009 „Studiul cisticercozelor la rumegătoare: etiopatogeneză, 

diagnostic şi profilaxie” 

18 Magdaş 

Cristian 

2009 „Studiul ectoparazitismului cu Dermanyssus gallinae la păsări: 

ecobiologie, patogenie şi control” 

19 Cucoranu 

Dragoş 

2010 „Studiul nematodozelor gastrointestinale la suine în judeţul 

Mureş” 

20 Oţel Vasile 1999 „Cercetări asupra diplostomozei la pești ȋn mediul piscicol 

amenajat și natural din Delta Dunării” 

21 Coman Ioan 2002 „Cercetări epizootologice, diagnostice și profilactice ȋn 

hidatidoză la animale” 



Specialiştii cu titlul ştiinţific de doctor în medicină veterinară, 

specialitatea Boli parazitare – conducător ştiinţific, Prof. Dr. Vasile COZMA 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

Anul 

susţinerii 

Titlul tezei de doctorat 

1. Cernea 

Mihai 

2006 Chimiorezistenţa la antihelmintice din grupa 

probenzimidazolilor şi benzimidazolilor în strongilidoze la 

ecvine 

2. Titilincu 

Adriana 

2006 Imunodiagnosticul şi imunoprofilaxia în eimerioză la puii de 

găină 

3. Blaga 

Radu 

2007 Variabilitatea genetică şi spaţio-temporală în cadrul genului 

Trichinella: studiu într-o zonă cu endemicitate puternică –

cotutelă cu Prof. Dr. P. Boireau (Paris XII) 

4. Mihalca 

Andrei 

2007 Fauna parazitară la ţestoasa de apă europeană (Emys 

orbicularis, şopârla de câmp (Lacerta agilis) şi şarpele de 

casă (Natrix natrix) din fauna spontană a României 

5. Bejan 

Alexandru 

Lucian 

2009 Criptosporidioza viţeilor şi iezilor: cercetări privind 

diagnosticul, epidemiologia şi etiopatogeneza bolii 

6. Seres Ştefania 

Mariana 

2009 Echinococcoza intestinală la câine şi vulpe – etiologia, 

epidemiologia, diagnosticul şi controlul bolii 

7. Şuteu 

Ovidiu 

2009 Neosporoza la câine şi bovine: cercetări experimentale şi 

epidemiologice 

8. Florea 

Anca 

2011 Epidemiologia şi diagnosticul serologic în echinococcoza 

chistică umană în centrul şi nord-vestul României 

9. Predescu 

Gabriela 

2011 Fascioloza la bovine – cercetări privind epidemiologia, 

patogeneza, diagnosticul şi controlul bolii 

10. Siko 

Barabási 

Sándor 

2011 Echinococoza cu E. multilocularis în România. Cercetări 

privind etiologia, epidemiologia, diagnosticul și controlul 

bolii 

11. Szakacs 

Andrei Radu 

2011 Parazitozele gastrointestinale la suine şi influenţa asupra 

fiziologiei digestiei nutrienţilor 

12. Gorcea 

Florin 

2011 Cercetări epizootologice, diagnostice şi terapeutico-

profilactice asupra hipodermozei la taurine în Transilvania 

13. Călescu 

Nicolae 

2011 Studiul parazitofaunei şi al principalelor parazitoze la 

păstrăv (Salmo trutta) în sistem de creştere intensiv 

14. Oltean 

Miruna 

2011 Trichineloza cercetări experimentale privind etiopatogeneza, 

imunitatea, diagnosticul şi controlul bolii 

15. Drăgan 

Liviu 

2011 Eficacitatea unor produse fitoterapeutice în eimerioza puilor 

de găină 

16. Gavrea 

Raluca 

Roxana 

2011 Neosporoza la bovine și câine. Cercetări privind 

epidemiologia, diagnosticul şi controlul bolii 

17. Iovu 

Anamaria 

Ioana 

2011 Toxoplasmoza la rumegătoare mici şi suine – cercetări 

privind epidemiologia, diagnosticul şi controlul bolii 

18. Dumitrache 

Mirabela 

Oana 

2012 Cercetări privind ecobiologia şi epidemiologia atacului cu 

căpuşe Ixodide – vectori ai bolii Lyme, în Transilvania 

19. Onac  2012 Epidemiologia, diagnosticul şi controlul echinococozei 



Diana Ioana chistice la animale, din centrul şi nord-vestul României 

20. Băguţ  

Tatiana 

2012 Studiul subtilizinei Sub3 secretată de Microsporum canis şi 

noi abordări în diagnosticul infecţiilor cu dermatofiţi 

(Cotutelă cu Prof.Dr.Bernard Mignon, FMV Liege, Belgia) 

21. Bindea  

Maria 

2013 Studiul rolului căpuşelor Ixodidae în transmiterea unor 

bacterii şi protozoare la unele specii de animale 

.22 Hamrat 

Khadidja 

2013 Studiul echinococozei chistice la rumegătoare în regiunea 

Djelfa: etiologia, epidemiologia,diagnosticul şi controlul boli 

23. Tişe  

Nicolae 

2015 Protozooze digestive la suine: etiopatogenie, epidemiologie, 

diagnostic, tratament şi profilaxie 

24. Răileanu 

Ştefan 

2015 Parazitofauna la raţa mare (Anas plathyrhynchos), lişiţă 

(Fulica atra), cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) şi 

cormoranul pitic (Phalacrocorax pygmaeus) din Rezervaţia 

Biosferei Delta Dunării 

25. Kalmar 

Zsuzsa  

2015 Cercetări privind interacţiunea căpuşă (Ixodidae ) – Borrelia, 

diversitate genetică şi studiul proteinelor de suprafaţă 

externă la Borrelia spp 

26. Mărcuţan 

Ioan Daniel 

2015 Cercetări privind căpuşele colectate de pe păsări sălbatice şi 

rolul acestora în transmiterea unor boli vectoriale 

27. Balea 

Anamaria 

2015 Epidemiologia moleculară şi diversitatea genetică a suşelor 

de Toxoplasma gondii circulante în România  

28. Pop Loredana 

Maria 

2019 Studii privind acțiunea artemisininei și Artemisiei annua în 

infecții experimentale sau naturale cu specii eimeriene, la 

puii broiler 

 
Specialiştii cu titlul ştiinţific de doctor în medicină veterinară, 

specialitatea Boli parazitare – conducător de doctorat, 

Prof. Univ. Dr. Andrei Daniel MIHALCA 
 

 
 

Nr. 

crt. 

Nume 

doctoranzi 

Anul 

susținerii 
Titlul tezei 

1 D’Amico 

Gianluca  

2016 Contribution to the ecology and taxonomy of ixodid ticks 

in Europe and Africa 

2 Matei Ioana 

Adriana  

2016 Distribution and genetic diversity of Anaplasma spp. in 

ticks and hosts in Europe and Africa 

3 Ionică Angela 

Monica  

2017 Epidemiology, ecology and biology of vector-borne 

helminths in wild and domestic carnivores in Romania 

4 Daskalaki 

Aikaterini 

Alexandra  

2017 Blood apicomplexans of wild and domestic canids in 

Europe and Africa 

5 Marian Ionuț 

Mihai  

2018 Trichineloza și efortul muscular: modele experimentale 

și implicațiiepidemiologice 

6 Corduneanu 

Alexandra  

2018 Babesia and Bartonella of Chiroptera: new insights into 

their diversity, distribution, host spectrum and 

epidemiology in Europe and Africa 

7 Pop Cristina 

Daniela  

2019 Distribution, diversity and ecology of sand fly species in 

Romania 

8 Păstrav Ioana 

Raluca  

2019 Bioecology of the vectors of canine filariases in Romania 



 Dezvoltarea infrastructurii disciplinei 

Prin înfiinţarea, în 1962, a Facultăţii de Medicină Veterinară în cadrul 

Institutului Agronomic Cluj, s-au creat noi baze şi disponibilităţi în cercetarea 

parazitozelor la animale. 

 La început, spaţiile disciplinei de Parazitologie şi boli parazitare din Facultatea de 

Medicină Veterinară Cluj-Napoca erau formate din: Laborator de lucrări practice, pentru 

activitatea anului IV, cu mese, console, microscoape (unul per student) şi stereolupe (una 

la doi studenţi); două încăperi anexe, pentru depozitarea şi prelucrarea pieselor 

parazitologice. Pentru desfăşurarea activităţii didactice şi de cercetare, disciplina a dispus 

de trei laboratoare: de protozoologie, imunologie în boli parazitare, arachno-entomologie şi 

helmintologie, de micologie şi trei cabinete pentru cadrele didactice. Apoi, muzeul (de 

parazitologie comparată) a ocupat circa o treime din suprafaţă, fiind extins şi pe culoarul 

disciplinei. Piesele muzeistice sunt expuse în dulapuri vitrine, grupate pe trei criterii:  

 1. sistematic, în care paraziţii sunt structuraţi pe clase şi familii – protozoare, 

helminţi, artropode parazite;  

 2. pe specii de gazde: paraziţi şi organe parazitate la bovine, ovine şi caprine, 

cabaline, suine, carnivore, rozătoare şi păsări; 

 3. sistem ecologic, cu biotopuri adecvate: sunt expuşi paraziţi monoxeni, 

diheteroxeni, triheteroxeni, tereştri, acvatici etc., cu gazdele intermediare şi gazdele 

definitive.  

 Spaţiile pentru clinică sunt formate din: o sală de consultaţie pentru animale de 

rentă, cu dependinţe (laborator, încăpere pentru autoclavarea instrumentarului, congelator 

pentru organe şi cadavre); o sală de consultaţie pentru animale de companie; două 

laboratoare clinice, pentru diagnostice paraclinice şi activitate cu studenţii anilor III, IV, V, 

VI şi postuniversitari. Clinica este dotată cu aparatură: microscoape, stereolupe, hote, nişe 

pentru diagnostic morfopatologic şi micologic, instrumentar necesar, un punct farmaceutic 

care dispune de produse antiparazitare utilizabile în clinică. În cadrul Spitalului clinicilor, 

disciplina dispune de spaţii de internare pentru animale de laborator, cu încăpere pentru 

depozitarea ustensilelor, hrană.  

 Ca material didactic, disciplina şi-a format o bogată lamotecă (piese microscopice 

cu paraziţi fixaţi şi coloraţi – câteva mii); histotecă, cu preparate microscopice din organe, 

ţesuturi parazitate, pe specii de animale. Lamoteca şi histoteca conţin aproape toate speciile 

de paraziţi cu incidenţă în zonele din ţară, în special în nord-vestul ţării. Biblioteca 

disciplinei însumează peste 3.000 volume (tratate, monografii, cursuri, îndrumătoare) de 

profil parazitologic, ecologic, biologic şi medical; colecţii de reviste de profil medical-

veterinar din ţară şi străinătate. Din 2002, în cadrul disciplinei, facultăţii şi în prezent, în 

cadrul Institutului de Ştiinţele Vieţii, a funcţionat, respectiv funcţionează Centrul de 

Cercetare „Supravegherea, diagnosticul şi controlul zoonozelor”, autorizat de Consiliul 

Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior Bucureşti, avându-i ca director 

pe Prof. Dr. Vasile COZMA şi coordonator cercetare pe Prof. Dr. Andrei MIHALCA 

(https://erris.gov.ro/Surveillance-Diagnosis-and-C). 

 Serviciile de cercetare efectuate de centru sunt: 

• Prelucrarea probelor și extracția acidului nucleic. 

• Reacția în lanț a polimerazei (PCR). 

• Reacție în lanț în timp real sau cantitativă a polimerazei (qPCR). 

• Determinarea proteinelor prin Western Blot. 

• Serologie: ELISA, IFAT, MAT. 



• Microscopie cu imunofluorescență și imagistică: imunofluorescență, câmp întunecat, 

microscopie cu contrast de fază. 

• Experimentări pe animale de laborator. 

• Diagnosticul și supravegherea bolilor parazitare. 

• Clonarea moleculară. 

 

 Modernizarea bazei tehnice 

 În ultimele trei decenii, după instaurarea sistemului democratic în ţară (1989), 

noile orientări ale universităţii au permis achiziţionarea de aparatură modernă, mijloace 

audio-vizuale şi informatizarea. Astfel, disciplina şi-a îmbogăţit baza tehnică prin 

procurarea de: microscop şi lupă Olympus (cu sisteme de fotografiere, filmare şi prelucrare 

pe calculator), calculatoare, televizor cu video, videocameră, aparate foto, microscoape de 

cercetare şi pentru studenţi. 

 

 Echipamente de cercetare moderne achiziţionate în ultimii ani: 

• Mini-PROTEAN Electrophoresis system; 

• CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection System 

• T100™ Thermal Cycler 

• C1000 Touch™ Thermal Cycler 

• Molecular Imager® Gel Doc XR System 

• Mini-Sub® Cell GT Horizontal Electrophoresis System 

• TissueLyser II 

• iPrep™ Purification Instrument 

• Miniblotter 45 

• ELISA line 

• Module of microscopy for immunofluorescence and imaging Olympus BX61 

• Stereomicroscopes Olympus SZX16, SZX60 

• Ranversat Microscope Olympus IX51 

• Module of Olympus microscopes: BX41, SZ53, SZ51 

• Microscope digital camera: XC30, DP72 

• BX46 Upright Clincial Microscope 

• Electroporation System 

• Picodrop Spectrophotometer 

• Environmental Shaker Incubator 

• Automated electrophoresis 

• Micorarray Hybridization Oven 

• Ultrasonic bath 

• Incubator Sanyo 

• CO2 Incubator 

• Water purification system 

• Electrophoresis system Bio-Rad 

• Biological Safety Cabinets 

• Block Heater 

 

Activitatea de cercetare ştiinţifică 

Din primele decenii de cercetare ştiinţifică, activitatea colectivului disciplinei a 

fost axată pe soluţionarea problemelor majore de parazitologie, dintre care relevăm: 

https://erris.gov.ro/index.php?&sm=module.app.org.public&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=TY7NDoMgEITfhbsGKPiz3pv01FMfAAUNxgqC1GjTdy+0PfQ0s/vtTFZAAU8PJ0BeS9R4YAQQKQ9nWleRhbFjNeOuxwfuVckzshk6Y5YRFurKuxSggDb1MTF5NzJMKhfW5sYNuQ3tpLsEI1uSYkBJeByDcvvfisSTrr+64Tbr9SJ/1bRKpk7oLDo9fUF8l+MCNa83&wchk=db1a61b3ccecd93d88be2e0a536699e9d5fc8a14#s
https://erris.gov.ro/index.php?&sm=module.app.org.public&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=TY7NDoMgEITfhbsGKPiz3pv01FMfAAUNxgqC1GjTdy+0PfQ0s/vtTFZAAU8PJ0BeS9R4YAQQKQ9nWleRhbFjNeOuxwfuVckzshk6Y5YRFurKuxSggDb1MTF5NzJMKhfW5sYNuQ3tpLsEI1uSYkBJeByDcvvfisSTrr+64Tbr9SJ/1bRKpk7oLDo9fUF8l+MCNa83&wchk=db1a61b3ccecd93d88be2e0a536699e9d5fc8a14#s
https://erris.gov.ro/index.php?&sm=module.app.org.public&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=TY7NDoMgEITfhbsGKPiz3pv01FMfAAUNxgqC1GjTdy+0PfQ0s/vtTFZAAU8PJ0BeS9R4YAQQKQ9nWleRhbFjNeOuxwfuVckzshk6Y5YRFurKuxSggDb1MTF5NzJMKhfW5sYNuQ3tpLsEI1uSYkBJeByDcvvfisSTrr+64Tbr9SJ/1bRKpk7oLDo9fUF8l+MCNa83&wchk=db1a61b3ccecd93d88be2e0a536699e9d5fc8a14#s
https://erris.gov.ro/index.php?&sm=module.app.org.public&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=TY7NDoMgEITfhbsGKPiz3pv01FMfAAUNxgqC1GjTdy+0PfQ0s/vtTFZAAU8PJ0BeS9R4YAQQKQ9nWleRhbFjNeOuxwfuVckzshk6Y5YRFurKuxSggDb1MTF5NzJMKhfW5sYNuQ3tpLsEI1uSYkBJeByDcvvfisSTrr+64Tbr9SJ/1bRKpk7oLDo9fUF8l+MCNa83&wchk=db1a61b3ccecd93d88be2e0a536699e9d5fc8a14#s
https://erris.gov.ro/index.php?&sm=module.app.org.public&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=TY7NDoMgEITfhbsGKPiz3pv01FMfAAUNxgqC1GjTdy+0PfQ0s/vtTFZAAU8PJ0BeS9R4YAQQKQ9nWleRhbFjNeOuxwfuVckzshk6Y5YRFurKuxSggDb1MTF5NzJMKhfW5sYNuQ3tpLsEI1uSYkBJeByDcvvfisSTrr+64Tbr9SJ/1bRKpk7oLDo9fUF8l+MCNa83&wchk=db1a61b3ccecd93d88be2e0a536699e9d5fc8a14#s
https://erris.gov.ro/index.php?&sm=module.app.org.public&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=TY7NDoMgEITfhbsGKPiz3pv01FMfAAUNxgqC1GjTdy+0PfQ0s/vtTFZAAU8PJ0BeS9R4YAQQKQ9nWleRhbFjNeOuxwfuVckzshk6Y5YRFurKuxSggDb1MTF5NzJMKhfW5sYNuQ3tpLsEI1uSYkBJeByDcvvfisSTrr+64Tbr9SJ/1bRKpk7oLDo9fUF8l+MCNa83&wchk=db1a61b3ccecd93d88be2e0a536699e9d5fc8a14#s
https://erris.gov.ro/index.php?&sm=module.app.org.public&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=TY7NDoMgEITfhbsGKPiz3pv01FMfAAUNxgqC1GjTdy+0PfQ0s/vtTFZAAU8PJ0BeS9R4YAQQKQ9nWleRhbFjNeOuxwfuVckzshk6Y5YRFurKuxSggDb1MTF5NzJMKhfW5sYNuQ3tpLsEI1uSYkBJeByDcvvfisSTrr+64Tbr9SJ/1bRKpk7oLDo9fUF8l+MCNa83&wchk=db1a61b3ccecd93d88be2e0a536699e9d5fc8a14#s
https://erris.gov.ro/index.php?&sm=module.app.org.public&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=TY7NDoMgEITfhbsGKPiz3pv01FMfAAUNxgqC1GjTdy+0PfQ0s/vtTFZAAU8PJ0BeS9R4YAQQKQ9nWleRhbFjNeOuxwfuVckzshk6Y5YRFurKuxSggDb1MTF5NzJMKhfW5sYNuQ3tpLsEI1uSYkBJeByDcvvfisSTrr+64Tbr9SJ/1bRKpk7oLDo9fUF8l+MCNa83&wchk=db1a61b3ccecd93d88be2e0a536699e9d5fc8a14#s
https://erris.gov.ro/index.php?&sm=module.app.org.public&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=TY7NDoMgEITfhbsGKPiz3pv01FMfAAUNxgqC1GjTdy+0PfQ0s/vtTFZAAU8PJ0BeS9R4YAQQKQ9nWleRhbFjNeOuxwfuVckzshk6Y5YRFurKuxSggDb1MTF5NzJMKhfW5sYNuQ3tpLsEI1uSYkBJeByDcvvfisSTrr+64Tbr9SJ/1bRKpk7oLDo9fUF8l+MCNa83&wchk=db1a61b3ccecd93d88be2e0a536699e9d5fc8a14#s
https://erris.gov.ro/index.php?&sm=module.app.org.public&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=TY7NDoMgEITfhbsGKPiz3pv01FMfAAUNxgqC1GjTdy+0PfQ0s/vtTFZAAU8PJ0BeS9R4YAQQKQ9nWleRhbFjNeOuxwfuVckzshk6Y5YRFurKuxSggDb1MTF5NzJMKhfW5sYNuQ3tpLsEI1uSYkBJeByDcvvfisSTrr+64Tbr9SJ/1bRKpk7oLDo9fUF8l+MCNa83&wchk=db1a61b3ccecd93d88be2e0a536699e9d5fc8a14#s
https://erris.gov.ro/index.php?&sm=module.app.org.public&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=TY7NDoMgEITfhbsGKPiz3pv01FMfAAUNxgqC1GjTdy+0PfQ0s/vtTFZAAU8PJ0BeS9R4YAQQKQ9nWleRhbFjNeOuxwfuVckzshk6Y5YRFurKuxSggDb1MTF5NzJMKhfW5sYNuQ3tpLsEI1uSYkBJeByDcvvfisSTrr+64Tbr9SJ/1bRKpk7oLDo9fUF8l+MCNa83&wchk=db1a61b3ccecd93d88be2e0a536699e9d5fc8a14#s
https://erris.gov.ro/index.php?&sm=module.app.org.public&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=TY7NDoMgEITfhbsGKPiz3pv01FMfAAUNxgqC1GjTdy+0PfQ0s/vtTFZAAU8PJ0BeS9R4YAQQKQ9nWleRhbFjNeOuxwfuVckzshk6Y5YRFurKuxSggDb1MTF5NzJMKhfW5sYNuQ3tpLsEI1uSYkBJeByDcvvfisSTrr+64Tbr9SJ/1bRKpk7oLDo9fUF8l+MCNa83&wchk=db1a61b3ccecd93d88be2e0a536699e9d5fc8a14#s
https://erris.gov.ro/index.php?&sm=module.app.org.public&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=TY7NDoMgEITfhbsGKPiz3pv01FMfAAUNxgqC1GjTdy+0PfQ0s/vtTFZAAU8PJ0BeS9R4YAQQKQ9nWleRhbFjNeOuxwfuVckzshk6Y5YRFurKuxSggDb1MTF5NzJMKhfW5sYNuQ3tpLsEI1uSYkBJeByDcvvfisSTrr+64Tbr9SJ/1bRKpk7oLDo9fUF8l+MCNa83&wchk=db1a61b3ccecd93d88be2e0a536699e9d5fc8a14#s
https://erris.gov.ro/index.php?&sm=module.app.org.public&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=&wtkps=TY7NDoMgEITfhbsGKPiz3pv01FMfAAUNxgqC1GjTdy+0PfQ0s/vtTFZAAU8PJ0BeS9R4YAQQKQ9nWleRhbFjNeOuxwfuVckzshk6Y5YRFurKuxSggDb1MTF5NzJMKhfW5sYNuQ3tpLsEI1uSYkBJeByDcvvfisSTrr+64Tbr9SJ/1bRKpk7oLDo9fUF8l+MCNa83&wchk=db1a61b3ccecd93d88be2e0a536699e9d5fc8a14#s
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• Cercetările privind îmbunătăţirea metodelor paraclinice în diagnosticul 

parazitozelor: folosirea RFC în diagnosticul hidatidozei, fasciolozei şi altor helmintoze 

(Vartic şi colab., 1965). Se introduc metode coproscopice noi, îmbunătăţite în diagnosticul 

giardiozei şi criptosporidiozei; se stabileşte rolul poliparazitismului în apariţia reacţiilor 

fals-pozitive în tuberculinarea bovinelor şi se elaborează o schemă originală în 

deparazitarea animalelor pretuberculinizantă, cu efecte benefice (Şuteu şi colab., 1985). 

• Studii epizootologice multienale ale parazitozelor cu incidenţă zonală crescută, 

obţinând rezultate importante asupra evoluţiei trichomonozei la bovine, coccidiozelor, 

babesiozei, fasciolozei, dicroceliozei, paramfistomozei, cenurozei la ovine, dictiocaulozei 

rumegătoarelor, ascariozelor la suine şi cabaline, trichostrongilidozelor la rumegătoare. 

• Evidenţierea rolului inoculator al paraziţilor şi importanţa acestora în evoluţia 

unor boli infecţioase şi medicale. S-au stabilit: importanţa infestaţiei cu Oestrus ovis în 

apariţia encefalitei listerelice (premieră internaţională – Vartic şi colab.); Moniezia spp, în 

dizenteria cu anaerobi la miei; Eimeria spp în encefalomalacia puilor de găină; evoluţia 

asociată a cenurozei şi listeriozei, a babesielozei şi leptospirozei (Vartic şi colab., 1969; 

Şuteu şi colab., 1970). 

• Îmbunătăţirea metodelor terapeutice prin introducerea de noi molecule 

medicamentoase de import şi indigene, în controlul celor mai grave parazitoze din ţară şi 

mai ales în Podişul Transilvaniei. S-au experimentat şi introdus în producţie diverse 

molecule chimice, printre care amintim: 

- antiprotozoariene: carbadoxul (Mecadox) în trichomonoza intestinală la purcei 

şi în eimerioză la miei (premieră naţională – Şuteu şi colab.); coccidiostatice 

indigene – Dacigal, sulfaquinoxalina sare sodică şi MCM, la iezi, miei şi pui 

de găină. 

- antihelmintice în dicrocelioză; Rafoxanid + Nilverm în fascioloză şi 

strongilatoze la rumegătoare (Vartic şi colab.); derivaţi organofosforici 

(Bubulin, Neguvon, Triclorfon – indigen) în ascarioze la suine şi cabaline, în 

estroză, dictiocauloză, în acarioze cutanate şi miaze (Vartic şi colab.). 

Se experimentează cu eficacitate primii derivaţi (pro)benzimidazoli (tiabendazol şi 

lobendazol – indigen) în strongilatoze gastro-intestinale şi pulmonare la ovine şi caprine 

(Şuteu şi colab.). 

• S-a stabilit, în premieră mondială, acţiunea antimicotică a derivaţilor 

benzimidazoli şi s-a conceput şi realizat un produs original – Femicozin, cu eficacitate 

foarte ridicată în tricofiţie la viţei (Şuteu şi colab., 1985), produsul fiind brevetat (Şuteu şi 

Cozma). Rezultatele excepţionale au condus la înfiinţarea în cadrul disciplinei a unui 

Laborator de microproducţie (1986), în care s-au preparat şi se prepară şi în prezent: 

Femicozin (derivaţi BZD + Cu), cu utilizare în ferme de taurine din întreaga ţară; 

Nilmiazol, în terapia miazelor la ovine; TBF, antimicotic elaborat în colaborare cu 

Facultatea de Farmacie din Cluj-Napoca (prof. Georgeta Lupuţiu). Colectivul disciplinei a 

experimentat valoarea diverselor molecule ale unei serii de BZD şi avermectine în 

parazitoze subclinice sau asociate (acarioze cutanate, entomoze şi nematodoze la animale 

de rentă şi la carnivore domestice). 

• S-au experimentat metode chimiopreventive antiparazitare la rumegătoare, în 

perioadele de păşunat. S-a introdus în premieră naţională chimioprevenţia cu Berenil şi 

Acaprin, în focare enzootice de babesieloză la taurine (Şuteu, 1970). În controlul 

nematodozelor digestive şi pulmonare asociate cu eimerioza, s-au experimentat şi 

valorificat coccidiostatice (Dacigal sau Amprolium + derivaţi benzimidazolici) la iezi şi la 



miei (Şuteu şi colab.; Cozma şi colab.), care s-au finalizat sub formă de brichetaj şi utilizat 

la ovine. 

• Un obiectiv important şi permanent al activităţii de cercetare l-au constituit 

studiile complexe ale zoonozelor parazitare, finalizate prin îmbogăţirea şi aprofundarea 

cunoştinţelor epidemiologice, diagnostice şi terapeutice în giardioză la animale şi om, 

stabilind experimental contagiozitatea şi patogenitatea interspecifică a speciilor: Giardia 

lamblia, G. muris, G. cati; s-au îmbunătăţit metodele de diagnostic şi s-au stabilit 

caracteristicile epidemiologice în giardioză la carnivore, miei, iezi, viţei şi rozătoare (Şuteu 

şi colab.); s-au îmbunătăţit metodele de diagnostic în criptosporidioză la animale; studiul 

incidenţei toxoplasmozei/hamondiozei la pisică; a toxocarozei la carnivore, hidatidozei la 

rumegătoare şi suine. 

• Investigaţiile asupra unor parazitoze mai puţin sau deloc cunoscute în zonele de 

nord-vest au condus la re(descrierea) caracteristicilor evolutive ale elurostrongilozei la 

pisică (Vartic şi colab.), filariozei la porumbei, mixosomozei la păstrăvi, criptosporidiozei 

la viţei, listroforozei la nutrie, trichomonozei intestinale la purcei şi dermatozei la ovine – 

cu miceţi pseudodermatofiţi (ultimele trei, priorităţi naţionale – Şuteu şi colab.). 

• Din 1972 s-au pus bazele cercetărilor experimentale de ontogenie parazitară, care 

s-au finalizat cu descoperirea ciclurilor biologice şi a numeroase specii de sporozoare 

(Şuteu şi colab.). Rezultatele, în cvasitotalitate, reprezintă priorităţi naţionale (p.n.), iar 

câteva priorităţi mondiale (p.m.). Astfel, s-au identificat speciile de Sarcocystis cu gazde 

intermediare: taurine, ovine, caprine, cabaline, suine, căprior, ale căror gazde definitive 

sunt fie câinele, fie pisica. S-au precizat biociclurile evolutive facultative pentru G.I. ale 

unor specii de Cystoisospora, transmisibile de la rumegătoare şi rozătoare; s-a stabilit 

biociclul la genul Hammondia (p.n.). 

Subliniem faptul că încă din primele două decenii de activitate colectivul 

disciplinei a iniţiat cercetări asupra faunei parazitare şi parazitozelor la peşti, iar rezultatele 

s-au finalizat cu diagnosticul mixosomozei la păstrăvi, girodactilozei, saprolegniozei, 

hexamitozei, diplostomozei, acantocefalozei ş.a. În acest domeniu s-a elaborat deja o teză 

de doctorat şi cercetările continuă şi în prezent. 

Desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică pe multiple planuri, preponderent de 

interes aplicativ, a fost posibilă – în toată perioada analizată – datorită interesului prezentat 

de diferite instituţii şi întreprinderi de profil zootehnic din ţară, care au solicitat contracte 

de cercetare cu colectivul disciplinei. Rezultatele cercetărilor au permis soluţionarea unor 

probleme majore legate de cunoaşterea şi controlul parazitozelor majore. Dintre institutele 

de cercetări şi unităţile de producţie cu care disciplina a realizat contracte de cercetare, 

menţionăm: Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice din Bucureşti, numeroase 

întreprinderi agricole de stat, Staţiunea de Cercetare şi Producţie COC Sibiu-Cristian, 

Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice ş.a. Pe lângă acestea, s-au realizat cercetări 

planice anuale cu Ministerul Educaţiei, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, cu ICVB 

Pasteur Bucureşti etc. 

O preocupare permanentă a constituit-o activitatea de cercetare fundamentală, prin 

care s-au adus contribuţii de interes teoretic asupra: aspectelor esenţiale ale biosistemelor 

gazdă-parazit; mecanismelor generale ale reactivităţii gazdelor vis-à-vis de agresiunea 

parazitară; factorilor parazitari implicaţi în perturbarea mecanismelor imunitare 

(imunogeneza, imunodeficienţe, paraimunitate, hipersensibilitate); importanţei factorilor 

ecologici în modificarea biologiei paraziţilor; modalităţilor imunoreactive specifice ale 

gazdelor sub influenţa parazitismului subclinic, a poliparazitismului sau a unor molecule 



medicamentoase antiparazitare. Unele din aceste cercetări au fost valorificate prin editarea 

volumelor de ecoparazitologie. 

 După anul 1996, activitatea de cercetare s-a dezvoltat şi diversificat mult, 

disciplina beneficiind de contribuţia conducătorilor ştiinţifici, Prof. dr. E. Şuteu (1990 – în 

prezent), Prof. dr. V. Cozma (1998 – în prezent), Andrei MIHALCA (2013 – în prezent), 

care este Diplomat al “European College of Zoological Medicine”, şi a celorlalte cadre 

didactice, ceea ce a dus la crearea unei şcoli de cercetare parazitologică, recunoscută pe 

plan naţional şi cu numeroase colaborări internaţionale. Disciplina a participat la sistemul 

competitiv naţional de proiecte de cercetare-dezvoltare, înscriindu-se în cercetarea 

ştiinţifică pe bază de contracte, granturi.  

 Problematica cercetării la care şi-a adus contribuţia colectivul disciplinei de 

Parazitologie şi Boli parazitare din Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca (1996-

2019): 

 patogenia în sindromul diareic cu etiologie polifactorială la miel, ied, viţel, purcel; 

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

 chimioprevenţia hipodermozei, prin utilizarea de avermectine şi milbemicină; 

 utilizarea laparoscopiei în diagnosticul metacestodozelor abdominale la suine; 

 influenţa unor antihelmintice asupra statusului imun la animale; 

 chimioprevenţia endoparazitozelor prin utilizarea de brichete cu antihelmintice sau 

brichete cu antihelmintice şi coccidiostatice; 

 studiul miazelor cutanată şi genitală la ovine; 

 transmisibilitatea interspecifică a unor paraziţi; 

 studiul activităţii antiparazitare a unor extracte din plante sau produse din plante; 

 semnalarea unor paraziţi şi/sau parazitoze în ţara noastră: Linguatula serrata, la 

caprine; Cryptosporidium, la miei, în nord-vestul României); Giardia, Sarcocystis 

la caprine; Babesia divergens, la bovine; 

 introducerea în terapie a unor medicamente originale; 

 testarea unor medicamente noi; 

 descrierea modificărilor histopatologice în glandele endocrine şi imunocompetente 

la miei cu eimerioză acută şi cronică; aspecte noi de etiopatogenie în sindromul 

disenteric la miei în eimerioza experimentală a mieilor; 

 imunoprofilaxia antieimeriană la păsări, cu verificarea eficacităţii imunoprofilactice 

a unor vaccinuri: Livacox şi Livacox Q (Biopharm, Cehia), Cox Abic (Israel); 

 supravegherea serologică în neosporoză la bovine şi câine în România; neosporoza 

experimentală la şoareci ; 

 efectuarea, pentru prima dată în România, a diagnosticului fasciolozei subclinice la 

bovine, prin utilizarea chiturilor ELISA (Pourquier, Franţa) ; 

 reproducerea experimentală a hidatidozei la ovine şi suine, urmărindu-se evoluţia 

unor parametri hematologici, biochimici sanguini şi ai profilului imun şi 

posibilităţile de chimioprevenţie cu benzimidazoli; 

 primele studii sistematice în zonele de nord-vest şi centrul României, privind 

chimiorezistenţa la unii pro- şi benzimidazoli, a unor strongili de la ecvine ; 

 utilizarea vaccinului CoxAbic, bazat pe dezvoltarea imunităţii pasive, transmisibilă 

prin ou la puii descendenţi, studii experimentale şi urmărirea unor efectori imuni; 

 infecţia cu Toxoplasma gondii la unele specii de animale şi la om, ca problemă de 

sănătate publică; 



 variaţia genică a unor patogeni zoonotici (Borrelia spp., Toxoplasma gondii, 

Echinococcus spp., Trichinella spp.) ; 

 zoonoze emergente transmise de căpușe în România; 

 controlul eimeriozei la puii de gaină prin utilizarea plantei Artemisia annua. 

 

Realizări în cercetarea ştiinţifică parazitologică la Facultatea de Medicină 

Veterinară Cluj-Napoca (1996 – în prezent) 

Participarea la Programele COST 811 şi 833 ale U.E. a plasat cercetarea 

parazitologică clujeană şi, prin ea, cea naţională, în sfera colaborării europene în studiul 

hipodermozei, al altor miaze şi al râilor la animale. Prin sprijinul şi colaborarea cu Prof. dr. 

DHC B. Losson (F.M.V. Liège, Belgia) s-au dezvoltat studii privind etiologia, 

epidemiologia şi chimioprofilaxia, prin utilizarea de microdoze de avermectine, în 

hipodermoză la bovine din nord-vestul şi centrul României (V. Cozma, E. Şuteu, B. 

Losson – EMOP VII, Parma, 1996). Colectivul disciplinei a introdus, pentru prima dată în 

România, metoda ELISA în diagnosticul hipodermozei bovine, utilizând chituri Pourquier 

(Franţa) (V. Cozma şi colab., 1999) şi INRA (Franţa) (Cristina Cernea, Chantal Boulard şi 

colab., 2001). Împreună cu Prof. dr. M.J.R. Hall (The Natural History Museum, Londra) şi 

Prof. dr. R. Farkas (F.M.V. Budapesta) s-au efectuat studii privind evoluţia miazei la ovine 

în ecosisteme din nord-vestul României (V. Cozma şi colab., 2000), care ulterior au fost 

dezvoltate de dr. N. Fiţ în teza sa de doctorat (N. Fiţ şi colab., 2001). Observaţii asupra 

miazelor cutanată şi genitală la ovine au fost realizate de E. Şuteu, V. Cozma şi colab. 

(1982). În 2006, N. Fiţ iniţiază cercetări asupra miazelor cutanate şi genitale la animale din 

NV ţării. Au realizat experimental infestaţii la ovine cu larve de Lucilia sericata. Miaza 

prepuţială a fost cu predominanţa larvelor de Wohlfahrtia. 

Numeroase lucrări s-au înscris pe tematica râilor, fiind abordate aspecte de 

actualitate privind imunopatologia, patogeneza şi terapia prin utilizarea de lactone 

macrociclice în râile sarcoptică la viţei şi psoroptică la ovine şi bubaline (V. Cozma şi 

colab., 2000; Cristina Cernea, 2005). În cercetările asupra scabiilor la bovine, Cristina 

Cernea (2003) a aprofundat cunoştinţele şi a adus contribuţii originale – a preparat 

antigene din Sarcoptes şi Psoroptes, testul in vitro al efectului acaricid al unor substanţe de 

sinteză şi extracte vegetale. 

Cu caracter prioritar în zona de nord-vest şi centrul ţării s-au înscris şi lucrările 

privind linguatuloza la ierbivore şi carnivore (O. Negrea, 1998). 

Lucrările de protozoologie ale magistrului Prof. dr. E. Şuteu şi cele ale 

profesorului Cozma, din perioada 1985-1995, încununate cu teza de doctorat a acestuia din 

urmă, cu tema: “Eimerioza mieilor” şi cu monografia cu acelaşi subiect (1996), au 

constituit o deschidere privind abordarea coccidiozelor în problematica de cercetare a 

colectivului disciplinei: s-au descris modificări histopatologice în glandele endocrine şi 

imunocompetente la miei cu eimerioză acută şi cronică (V. Cozma şi colab., 2000); aspecte 

noi de etiopatogenie în sindromul dizenteric la miei (V. Cozma şi colab., 2001) şi în 

eimerioza experimentală a mieilor (V. Cozma şi colab., 2000); s-au efectuat studii privind 

ciclul eimerian în celulele membranei corioalantoidiene şi intestinale, cercetări 

imunoprofilactice în coccidioza puilor de găină (Eugenia Tirifon şi colab., 2000; 2001). 

Numeroase lucrări au abordat imunoprofilaxia antieimeriană la păsări (V. Cozma şi colab., 

2002), cu verificarea eficacităţii imunoprofilactice a unor vaccinuri: Livacox şi Livacox Q 

(Biopharm, Cehia) (V. Cozma, 2003), Nobillis Cox ATM (Intervet) (Adriana Titilincu, V. 

Cozma şi colab., 2005), vaccinul CoxAbic (Abic, Israel) (Adriana Titilincu, V. Cozma, 



2006). Lucrările privind utilizarea vaccinului CoxAbic, bazat pe dezvoltarea imunităţii 

pasive, transmisibilă prin ou la puii descendenţi, s-au amplificat cu studii experimentale şi 

urmărirea unor efectori imuni, urmate de aplicarea vaccinului în unităţi pilot, de creşterea 

intensivă a păsărilor: Avicola Braşov; Ave Impex Satu Mare (Adriana Titilincu, V. Cozma 

şi colab., 2004; 2005; 2006; V. Cozma, Adriana Titilincu şi colab., 2006). S-a efectuat 

prima supraveghere serologică în neosporoză la câine în România (O. Şuteu, B. Losson, 

Miruna Oltean, V. Cozma, 2005) şi lucrări experimentale privind neosporoza la şoareci (O. 

Şuteu, V. Cozma, 2004). Sub coordonarea Prof. dr. E. Şuteu, specialistul A. Akam a 

abordat aspecte multiple privind criptosporidioza la bovine şi ovine, încheiate prin teza de 

doctorat (2004). 

Dr. V. Fritea (2006) a publicat lucrări şi a susţinut teza de doctorat privind 

etiopatogenia, epidemiologia şi diagnosticul sarcocistozei suine, sub îndrumarea 

profesorului Şuteu. 

Au urmat mai multe lucrări privind terapia în eimerioza experimentală şi naturală 

la puii de găină şi prepeliţă, cu: Avico Mensulene (Avico, Grecia – 2000); Avico Suldrazin 

(Avico, Grecia – 2000); Toltrazuril şi Diclazuril (Janssen, 2001); Coccistop (A&S 

International, Bucureşti – 2002); Mondolar 10% (KRKA, Slovenia – 2003). 

Cercetările în helmintologie, cu studierea unor aspecte de actualitate în 

helmintozele majore la animale – trichineloza, hidatidoza şi fascioloza – s-au reflectat prin 

numărul important de lucrări ştiinţifice elaborate şi prin tezele de doctorat ale Dr. Gh. 

Cristea (1996), Dr. C. Gherman (1998) – coordonator Prof. dr. E. Şuteu – şi Dr. R. Blaga 

(2007) – coordonatori Prof. dr. P. Boireau şi Prof. dr. V. Cozma, toate cu problematică 

privind trichineloza, şi Dr. I. Coman – coordonator Prof. dr. E. Şuteu – cu tema 

echinococoza chistică. Conf. dr. C. Gherman şi colab. au continuat studiile în trichineloză, 

cu verificarea unor noi molecule (flubendazolul şi doramectina) în trichineloza 

experimentală (1999, 2002), cu semnalarea infestaţiilor cu Trichinella spp. la animale 

sălbatice, confirmând prezenţa speciilor T. spiralis şi T. britovi (2000), cu verificarea 

valorii diagnostice a unor truse ELISA “ELITRICH” (Pasteur) şi “Fast ELISA Polivalent 

Kit” (ARTE SRL) (2000). C. Gherman şi colab. (1997-2002) aduc contribuţii referitoare la 

incidenţa speciilor de Trichinella la fauna silvatică şi animale domestice în România 

R. Blaga, V. Cozma, P. Boireau şi colab. (2009) au identificat speciile de 

Trichinella la animale în România, prin tehnici moderne de genetică moleculară. Autorii 

au identificat Tr. spiralis şi Tr. britovi. 

Pentru prima dată în România se efectuează diagnosticul fasciolozei subclinice la 

bovine, prin utilizarea chiturilor ELISA (Pourquier, Franţa) (V. Cozma şi colab., 2000). 

Se iniţiază lucrări de reproducere experimentală a hidatidozei la ovine (L. Mitrea, 

V. Cozma şi colab., 2000; 2003) şi suine (V. Cozma şi colab., 2002), urmărindu-se 

evoluţia unor parametri hematologici, biochimici sanguini şi ai profilului imun şi 

posibilităţile de chimioprevenţie cu benzimidazoli. Prin teza de doctorat a dr. I. Coman 

(2002) şi lucrările pregătitoare în vederea susţinerii tezei ale drd. A. Mureşan şi colab. 

(2004; 2005; 2007) se aduc date noi privind epidemiologia, patogenitatea, diagnosticul şi 

controlul hidatidozei la animale, în Transilvania. 

 V. Cozma şi colab. (1992-1996) au experimentat valoarea terapeutică şi 

chimiopreventivă a unor molecule în fascioloză şi trichostrongilidoză, strongilatoze 

pulmonare la ovine, administrate sub formă de brichete (BF) cu clorură de sodiu şi 

antihelmintic. 



În această perioadă se fac primele studii sistematice în zona de nord-vest şi centrul 

României, privind chimiorezistenţa la unii pro- şi benzimidazoli, a unor strongili de la 

ecvine (M. Cernea, V. Cozma şi colab., 2005; M. Cernea, V. Cozma, 2006). 

 Un număr important de lucrări se înscriu în preocupările colectivului disciplinei 

pentru micologie şi dermatologie veterinară. În 1997, Dr. L. Ognean susţine teza privind 

mamitele micotice la bovine în Transilvania. Dr. Viorica Mircean şi colab. (2000) publică 

lucrări cu caracter experimental în infecţiile cu Trichophyton spp. şi Microsporum spp., 

finalizate cu susţinerea tezei de doctorat privind dermatomicozele la carnivore (Viorica 

Mircean, 2003). Prof. Dr. Viorica Mircean, în anii următori, are contribuţii importante 

privind: clarificarea unor aspecte de etio-patogeneză și terapie în dermatofitozele 

carnivorelor; studiul epidemiologic în protozoozele zoonotice – giardioza, toxoplasmoza, 

sarcocistoza – la animalele de companie și de fermă din ţara noastră; semnalarea unor 

entităţi patologice neglijate pentru ţara noastră: leishmanioza, trombiculoza; înfiinţarea 

Asociaţiei Dermatologilor Veterinari din România. A coordonat proiectele de cercetare 

„Cercetări privind etiologia, epidemiologia, diagnosticul și controlul hipodermozei la 

bovine din centrul și nord-vestul României” (2003-2005); „Cercetări etiopatogenetice și 

diagnostic în dermatofitoze la animale” (2006-2008) și a fost membru în echipă a 

numeroase proiecte. 

Prioritar în România, atât în cercetarea bio-ecologică cât şi în clinica noilor 

animale de companie, dr. A. MIHALCA publică lucrări privind patologia la reptile, unele 

dintre ele în reviste de impact, iar în 2007 susţine teza de doctorat, cu acest subiect. 

V. Cozma şi colab. (2008) şi Raluca Gavrea, V. Cozma şi colab. (2011) au reuşit 

să semnaleze în ţară neosporoza la bovine şi câine. În 2012, Anamaria Iovu, V. Cozma şi 

colab. au stabilit seroprevalenţa neosporozei şi toxoplasmozei la caprine. 

I. Dârzu şi E. Şuteu (2009) au studiat cisticercoza hepato-peritoneală la 

rumegătoare şi infestaţiile cu Taenia hydatigena la canide. 

Conf. dr. C. Magdaş a realizat, în stagiul doctoral şi ulterior, cercetări asupra 

ectoparazitismului cu D. gallinae la păsări şi a verificat acţiunea acaricidă a unor extracte 

vegetale, prin infestaţie experimentală cu Dermanyssus la pui şi găină. A coordonat 

proiectele: „Studiul acariozelor cutanate la păsări: etiologie, ecologie şi epidemiologie” 

(2003-2005); „Cercetări privind apariţia fenomenului de chimiorezistenţă la acţiunea unor 

acaricide şi evidenţierea rolului de vector al căpuşelor din genul Dermanyssus” (2005-

2006). 

 Prof. dr. A. Mihalca este coordonatorul unor proiecte naţionale şi internaţionale, 

precum : „Zoonoze emergente transmise de căpușe în România: ecoepidemiologie, 

diversitate genetică și modele predictive” (2015-2017); „EurNegVec – European Network 

for Neglected Vectors and Vector-borne Infections” (2013-2017); „VectorNet: European 

Network for Veterinary Entomology” (2019-2023), „Platformă "One Health” 

multidisciplinară de excelență pentru studiul bolilor vectoriale neglijate și emergente” 

(2018-2020); „Aedes Invasive Mosquitoes” (2018-2022); „Entomological survey to study 

the possible involvement of arthropod vectors in the transmission of African swine fever 

virus in Romania” (2019-2020); „European network for sharing data on the geographic 

distribution of arthropod vectors, transmitting human and animal disease agents” (2019-

2022). O bună parte din cei 7 doctoranzi în stagiu, coordonaţi de Prof. A. Mihalca (Aron 

Peter, Luciana Rus, Ana Maria Diacu, Horvath Cintia, Coroian Mircea, Balmos Oana, 

Băies Mihai Horia) au temele superpozabile pe tematica proiectelor, în derulare. 



 Şef lucr. Dr. Adriana Györke a condus proiecte precum: „Elaborarea unei strategii 

de profilaxie bazată pe utilizarea Artemisiei annua în coccidioză la puii broiler” (2012-

2016; 2019); „Relationship between seroprevalence in the main livestock species and 

presence of Toxoplasma gondii in meat – EFSA (2013-2015); „Studiul in vivo şi in vitro al 

chimiorezistenţei la coccidiostatice a izolatelor de Eimeria spp. din fermele de pui broileri 

în România și analiza lor genetică” (2007-2012); „Cercetări privind etiopatogeneza, 

imunodiagnosticul și imunoprofilaxia în eimerioza puilor de găină” (2004-2006). 

 Şef lucr. Dr. Mirabela Dumitrache (2018-2020, respectiv 2015-2017) a fost 

director la proiectele: „Leishmanioza canină și dirofilarioza în Republica Moldova: 

evaluarea riscului a două zoonoze vectoriale majore dincolo de aria de distribuție 

geografică cunoscută”; „Ecoepidemiologia bolilor vectoriale zoonotice (re)emergente în 

România: leishmanioza și dirofilarioza”. 

 Asist. Dr. Gianluca D’Amico are o importantă experiență de cercetare în studiul 

căpușelor și bolilor transmise de căpușe. A fost membru al mai multor proiecte naționale și 

internaționale și a publicat un număr extins de lucrări pe acest subiect. Cercetările sale au 

elucidat dileme științifice importante în ceea ce privește ecologia căpușelor, biologia și 

taxonomia la carnivorele din Europa și Africa sub-sahariană. 

 

 Produse noi, realizate în cercetarea ştiinţifică  

 Brevet de invenţie: ŞUTEU I., COZMA V., Cluj-Napoca, România (1994) – 

Compoziţie medicamentoasă pentru tratamentul dermatomicozelor, la tineretul 

taurin. Brevet nr. 109031 C1, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Bucureşti. 

 Introducerea în terapie a unor medicamente originale: Nilmiazol, Scabex, TBF. 

 Testarea clinică a unor medicamente noi: 

Eridiarom (FMV Cluj, 1984-1985); Triclorfon (I. Chimie Cluj, 1986); Nifuroxazid (UMF 

Cluj, 1988); Sulfaquinoxalină sare sodică (ICCF, 1990); Dovenix (Rhone Merieux, 1992); 

Toltrazuril (Bayer, 1994); Diclazuril (Janssen, 1994); Romavermectină B1 (Romvac 

Bucureşti, 1997); Ecvipast ("Pasteur” Bucureşti, 1997); Rometronidazol (Romvac 

Bucureşti, 1997); Flubenol (Janssen, 1997); Pastazol 10% ("Pasteur” Bucureşti, 1998); 

Exelpet (Pedigree, 1998); Dosalid (PFIZER, 1998); Paraquistel Plus (Lab. Calier S.A., 

Spania, 1998); Verminyl şi Ganadilsulfa (Invesa International S.A., Spania, 1998); 

Ascatrix (S.C. Meduman Vişeu S.A., 1999); Exiptol, Tetramisol şi Levoplix (ERFAR, 

Grecia, 1999); Bolfo (BAYER, 1999). 

 

Valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice 

Rezultatele obţinute în decursul anilor au fost valorificate pe multiple căi, astfel ca 

beneficiarii, specialişti interesaţi de aspectele parazitologice, să aibă multiple surse de 

informaţie. 

a) Valorificarea rezultatelor cercetărilor contractuale s-a făcut prin elaborarea 

referatelor tehnice anuale şi acceptarea acestora de către unităţile beneficiare. 

b) Publicarea rezultatelor în reviste de specialitate din ţară – sub formă de articole 

originale, sinteze, prezentarea de cazuri – în: „Probleme de zootehnie şi medicină 

veterinară”, „Revista de zootehnie şi medicină veterinară”, „Revista Română de Medicină 

Veterinară”, „Revista Română de Parazitologie”, Revista „Scientia Parasitologica” etc. 

c) Anual, au fost publicate lucrări ştiinţifice, în cadrul simpozioanelor organizate 

de cele patru facultăţi de medicină veterinară: Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi şi Timişoara; la 

simpozioanele organizate de Societatea Română de Parazitologie, în cadrul filialelor 



judeţene; la simpozioanele organizate de IMF (apoi UMF) din Cluj-Napoca şi Târgu-

Mureş. 

d) Rezultatele interesante, cu prioritate naţională sau internaţională, au fost 

publicate în reviste prestigioase din străinătate: din Germania, Franţa, Belgia, Anglia, 

Cehia etc. 

e) Lucrări publicate la manifestări ştiinţifice internaţionale şi mondiale (congrese, 

conferinţe de medicină veterinară sau de parazitologie): Finlanda (Helsinki), Iugoslavia 

(Opatija), Grecia (Tesalonic), fosta URSS (Moscova), Turcia (Ismir), Marea Britanie 

(Cambridge şi Guildford), Belgia (Brussels şi Gent), Italia (Roma), Cehia (Ceske 

Budejovice), Croaţia (Plitvicka Jezera), Ungaria (Debrecen), Franţa (Bordeaux), Serbia 

(Belgrad), Argentina (Buenos Aires), Portugalia (Lisabona, Evora). 

f) Pentru a contribui la progresul parazitologiei româneşti, colectivul disciplinei a 

organizat la Cluj-Napoca trei simpozioane, având ca temă: „Progrese în diagnosticul şi 

combaterea zoonozelor parazitare” (primele două simpozioane în 1987 şi 1989, cu 

participare naţională, al treilea – internaţional, în 1992). 

g) În scopul optimizării cadrului de desfăşurare a activităţii ştiinţifice şi promovării 

cercetării româneşti în domeniul parazitologiei, colectivul disciplinei a creat ca organ 

instituţionalizat – în premieră naţională – Fundaţia „Scientia Parasitologica Pro Vita”, 

membră a Federaţiei Europene de Parazitologie, cu multiple obiective ştiinţifice şi 

profesionale. Cu fonduri proprii şi prin sponsorizare, Fundaţia editează Revista „Scientia 

Parasitologica”, o premieră în Transilvania şi recunoscută de CNCSIS, cu apariţie 

semestrială, începând din 2000. Redacţia revistei a publicat şi publică lucrări 

experimentale originale, elaborate de savanţi, specialişti din ţară şi străinătate. 

În decursul a 55 de ani de la fiinţare, disciplina de Parazitologie şi Boli parazitare 

s-a afirmat pe plan naţional şi în străinătate, pe lângă activitatea didactică şi prin sprijinul 

şi afirmarea cercetărilor medicale şi veterinare. Din primii ani de activitate, s-a înjghebat 

treptat tradiţia cadrelor didactice de a participa în cadrul Asociaţiei Medicilor Veterinari 

(fosta Societate de Medicină Veterinară) la şedinţele periodice ale filialelor, susţinând 

conferinţe pe problematici actuale, în care, alături de noutăţile ştiinţifice, s-au prezentat şi 

rezultatele propriilor cercetări. Cele mai mari beneficiare, peste timp, au fost filialele AMV 

Bihor, Maramureş, Mureş, Alba, Sibiu, Bistriţa, Sălaj, Covasna, Hunedoara, Satu Mare, 

Harghita, Braşov ş.a., predominant din Transilvania. 

 

Alte domenii de activitate şi conlucrări 

Colectivul disciplinei şi-a adus contribuţia, peste timp, şi în alte sectoare ale 

activităţii profesionale, printre care semnalăm câteva: 

• În primele decenii, colectivul a îndrumat şi sprijinit metodologic şi didactic buna 

desfăşurare a activităţii liceelor de profil veterinar din zonă: Liceul Veterinar din Şimleul-

Silvaniei, Turda şi Salonta. 

• În colaborare cu câteva discipline clinice şi preclinice, disciplina – prin dr. E. 

ŞUTEU – a realizat un proiect de construcţie a unei facultăţi de medicină veterinară în Alger 

– El Harach, în colaborare cu Rom Consult din Bucureşti şi Institutul de Proiectare din 

Cluj. Proiectul complex, după modelul edificiului facultăţii noastre, a fost realizat până la 

detalii mobiliare, în perioada anilor 1978-1979. Construcţia a fost realizată de o echipă 

americană, respectând conceptul şi detaliile proiective ale echipei româneşti. Astăzi, 

facultatea funcţionează şi reprezintă o operă a şcolii clujene de medicină veterinară. 



• Îndrumarea tehnică şi lucrativă a unităţilor de profil zootehnic din judeţul Cluj şi 

zone limitrofe, iar după 1989, ferme private, asociaţii ale fermierilor, oficii şi centre de 

consultanţă agricolă, prin 2 proiecte Phare (2003-2005) şi un proiect cu Banca Mondială 

(2004-2005): acţiunile au constat în oferte de modele de planuri tehnice anuale; cursuri 

periodice de popularizare a cunoştinţelor zootehnice, personalului din sectorul creşterii 

animalelor etc. 

• Sprijinirea activităţii profesionale a unor foruri de profil precum „Casa 

Agronomului”, prin susţinerea de conferinţe cu noutăţi în domeniul medicinei veterinare. S-a 

conferenţiat la „Casa Agronomului” şi la O.J.C.A. din Cluj-Napoca, Bucureşti, Bistriţa, 

Oradea, Baia Mare, Alba ş.a. 

• În ultimul deceniu (după 1990), s-au iniţiat şi întreprins cooperări şi colaborări 

interuniversitare şi internaţionale, cu iniţieri proprii sau acceptate de colectivul disciplinei. 

 • S-au realizat colaborări în cercetare, după cum urmează: Programul COST 811 – 

The Improvement of Control Methods for Warble Fly in Farm Livestock (Prof. dr. B. 

Losson, Liège; Prof. dr. C. Boulard, INRA, Franţa); Colaborare bilaterală România-Anglia, 

cu The Natural History Museum, Londra (Prof. dr. M.J.R. Hall), pe tema “Wound Myiasis 

of Livestock in Romania”; Programul COST 833: “Mange and Myiasis in Livestock”, 

Prof. dr. V. Cozma fiind membru în Management Committee (Brussels – Prof. dr. D. 

O’Brien); Program de cercetare subvenţionat de Regiunea Valonă (Belgia), cu tema 

„Studiul dermatofitozelor tricofitice la cabaline” (Dr. B. Mignon, Belgia, 2000); Program 

de colaborare cu INRA (Franţa) – „Rôle de la kystogénèse et de la dédifférenciation de la 

cellule hôte dans la virulence de Trichinella. Comparaison avec une autre nematode 

parasite intra-cellulaire des végétaux: Meloidogyne” (coordonator Prof. P. Boireau, 2002); 

Programele Brâncuşi şi COCOP, de colaborare cu INRA (Franţa), cu tema: „Prévalence de 

la T. pseudospiralis şi T. britovi en Roumanie. Dévelopements d’un ELISA spécifique 

d’espèce” (Prof. P. Boireau, 2002). 

 În ultimii ani, reprezentanţii disciplinei au participat la noi acţiuni ale Uniunii 

europene, cum sunt: COST Action TD1302 „European Network on 

Taeniosis/Cysticercosis” (2013-2017), COST Action 1408 „A European Network for 

Foodborne Parasites” (EURO FBP) (2015-2019), Prof. Vasile Cozma a fost membru în 

comitetul de management; COST Action TD1303, „European Network for Neglected 

Vectors and Vector-Borne Infections” (EURNEGVEC) (2013-2017) (Director de proiect – 

Prof. Andrei Mihalca); COST COREMI „Improving current understanding and research 

for sustainable control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae”, Conf. Cristian 

Magdaş fiind membru în comitetul de management. 

 

 Manifestări ştiinţifice internaţionale organizate 

 COST Action 833 Annual Workshop „Mange and Myiasis in Livestock”, Cluj-

Napoca, 2-4 September 1999 (President Organising Committee Prof. Vasile 

Cozma); 

 XI EUROPEAN MULTICOLLOQUIUM OF PARASITOLOGY (EMOP XI), 

Cluj-Napoca, 2012 (National Organising Committee – Local Board, President Prof. 

Vasile Cozma); 

 COST Action TD1303 – 1st Conference on European Network for Neglected 

Vectors and Vector-Borne Infections (EURNEGVEC) 2014 (President Local 

Organising Committee – Prof. Andrei Mihalca); 



 4th COST COREMI Conference „Improving current understanding and research 

for sustainable control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae” (President 

Local Organising Committee – Conf. Cristian Magdaş); 

 15th International Conference on Trichinellosis (ICT-15) in Cluj-Napoca, Romania, 

26-29 August 2019 (President Local Organising Committee – Prof. Călin 

Gherman). 

 

Activităţi culturale paraprofesionale 

Sentimentul iminenţei cunoaşterii facultăţii noastre şi a personalităţilor care au 

impus-o în Cetatea universitară clujeană, conferindu-i o identitate proprie, ne-a determinat 

îndeletnicirea de a scrie şi evoca trecutul facultăţii. În decursul timpului, au fost evocate, în 

reviste de cultură, figuri şi momente istorice importante, precum: savantul I. Adameşteanu 

– unul din eroii profesiei noastre; Gh. Iriminoiu – primul director şi fondator al 

Laboratorului Veterinar din Cluj; prof. N. Vartic; chirurgul Al. Cociu; Facultatea de 

Medicină Veterinară la un pătrar de existenţă. Articolele au fost publicate în revistele: 

„Steaua”, „Renaşterea”, „Jurnalul medical veterinar”, „Revista Română de Medicină 

Veterinară". S-a susţinut şi se încurajează colegial şi prin scriitură mişcarea culturală, de 

atitudine civică şi morală, iniţiată şi exprimată, după anul 1989, de generaţiile tinere de 

cadre universitare şi studenţi ai facultăţii noastre, în paginile Revistei „Coloana a cincea". 

În scopul afirmării ştiinţelor medicale în viaţa socială şi religioasă universitară 

transilvăneană, cadrele disciplinei au ţinut conferinţe anuale (1996-2002) – pe teme de 

actualitate (ştiinţă şi religie, vocaţie şi performanţă profesionale etc.), în cadrul Universităţii 

de Vară de Ecoteologie la Mânăstirea Recea – Jacu românesc; pe teme de istorie a ştiinţei, cu 

evocarea personalităţii marelui savant Victor Babeş (UMF „Iuliu Haţieganu” şi 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2005, 2006). 
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Perioada: 1963-1985 

Profesor: Nicolae VARTIC 

Colaboratori: Eronim Şuteu, Virginia Ivaşcu, Sofia Coman  

 
Profesorul dr. Nicolae Vartic (1920-1992), ca 

fondator al disciplinei, s-a remarcat prin tenacitatea şi munca 

susţinută pentru asigurarea bazei materiale şi tehnice de 

început a disciplinei.  

 Fondatorul disciplinei, de obârşie din meleagurile 

basarabene (născut în localitatea Dereneu, judeţul Călăraşi), a 

absolvit Facultatea de Medicină din Bucureşti, fiind student 

în cadrul Institutului Medico-militar. Activitatea profesională 

la început şi-a desfăşurat-o în cadrul Ministerului Forţelor 

Armate, obţinând gradul de locotenent colonel. Apoi şi-a 

desfăşurat activitatea la Laboratorul Veterinar Judeţean Cluj, 

până în 1963, când a intrat în cadrul Facultăţii de Medicină 

Veterinară.  

 În ambele domenii de activitate, Dr. N. Vartic s-a 

remarcat prin profesionalism, responsabilitate, realizări, 

performanţe, care l-au situat în prima linie a profesiei. 

 De la intrarea în Institutul Agronomic, viitorul 

profesor N. Vartic, paralel cu activitatea didactică, a fost şi membru al Comisiei de 

Construcţie a noii facultăţi, în care şi-a adus contribuţii importante, mai ales în realizarea 

spaţiilor aferente disciplinei. 

 Dotat cu energie deosebită şi cu o experienţă bogtată în activitatea militară şi în 

munca de laborator, s-a angajat cu întreg colectivul disciplinei pentru: asigurarea bazei 

materiale necesare desfăşurării activităţii didactice, în laborator şi clinică; întocmirea 

programei analitice de instruire a studenţilor în cadrul disciplinei şi asigurarea condiţiilor 

pentru desfăşurarea acticităţii ştiinţifice. 

 Încă din primii cinci ani s-a reuşit organizarea şi dotarea laboratoarelor într-un 

edificiu modern al facultăţii, cu spaţii de clinică şi spitalizare a animalelor bolnave, cu 

amenajarea spaţiului muzeului disciplinei şi dotarea cu preparate didactice cu lamotecă şi 

histotecă.  

 Pentru asigurarea în condiţii optime a activităţilor didactice şi de cercetare, 

laboratoarele au fost dotate cu aparatură necesară: microscoape şi stereolupe, revenind la 

fiecare student un microscop şi la doi studenţi o stereolupă. S-au achiziţionat 

spectrofotometre, ultracentrifugă, microscop cu imunofluorescenţă, aparatură necesară 

pentru culturi celulare, reactivi şi ustensile pentru metodologie de diagnostic în parazitoze 

(RAL, RP, RFC). 
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 E. Şuteu, 2008, In Memoriam Prof. Dr. Nicolae Vartic (1920-1992) – Fondatorul Disciplinei de 

Parazitologie şi Clinica de Boli Parazitare. Revista Scientia Parasitologica, 2, 110-112. 

Nicolae VARTIC 

(1920-1992) 

Profesor universitar 



Pe parcursul anilor a elaborat materiale didactice necesare instruirii studenţilor: 

curs propriu litografiat (1977) şi a colaborat la editarea cursului „Parazitologia şi clinica 

bolilor parazitare la animale” (Coord. T. Lung, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1983). De 

asemenea, a elaborat două îndrumătoare de lucrări practice de laborator şi de clinică (de uz 

intern), împreună cu E. Şuteu. A asigurat biobaza proprie disciplinei, cu animale bolnave 

sau infestate experimental, care au servit atât ca material didactic, cât şi în scopuri de 

cercetare. 

 Rezultatele acestor eforturi didactice s-au reflectat asupra nivelului înalt de 

pregătire a studenţilor şi opţiunea acestora cu realizarea anuală între 3-7 proiecte de 

diplomă de licenţă. 

 Profesorul N. Vartic a ocupat prin concurs funcţiile până la titlul de profesor. Ca 

dascăl a aplicat metode eficiente de predare, cu rigoare şi severitate, dar principial şi 

obiectiv, mult apreciat şi elogiat de studenţi. A predat cunoştinţe cu discernământ, 

predominant cele de interes practic.  

 În activitatea de cercetare ştiinţifică, s-a orientat pe principiul integrării şi 

cooperării pentru sprijinirea activităţii practice productive. Dominanţa activităţii de 

cercetare a fost axată pe două direcţii: în domeniul imunologiei bolilor parazitare şi al 

terapeuticii şi profilaxiei parazitozelor.  

 A realizat cercetări inovatoare în diagnosticul serologic al hidatidozei, fasciolozei 

şi altor helmintoze; a dovedit experimental rolul inoculator al paraziţilor în izbucnirea unor 

bacterioze (Oestrus ovis în izbucnirea encefalitei listerelice) sau boli carenţiale, ca 

encefalomalacia puilor de găină în eimerioză etc. Investigaţiile terapeutice au adus 

contribuţii prin folosirea unor molecule antiparazitare în combaterea hemintozelor şi 

arahnoentomozelor. A experimentat prioritar în ţară organofosforicele (Bubulin, Neguvon) 

în terapia dictiocaulozelor la rumegătoare, în estroză la ovine, în metastrongiloză şi 

ascarioză la suine, în gasterofiloză la cabaline; terapia cu dendriton în dicrocelioza ovină şi 

cu droncit în tenioza la câine.  

 Studiilor epidemiologice în paramfistomoză, hidatidoză, li s-a adăugat descrierea 

unor paraziţi precum Aelurostrongylus sp. la pisică. Lucrările au fost valorificate multiplu, 

prin aplicarea lor şi publicarea lor în reviste din ţară şi străinătate (Mh. Med. Vet., Exp. 

Vet. Med.) sau la manifestări ştiintifice.  

 Profesorul N. Vartic a fondat şi condus disciplina timp de 25 de ani (1963-1985), 

interval în care a reuşit împreună cu colectivul să realizeze o disciplină cu profil modern; 

cu laboratoare adecvate desfăşurării unor cercetări performante; cu baza diversificată, 

dotată cu aparatură corespunzătoare instruirii studenţilor conform celor mai exigente şi 

actuale cerinţe internaţionale.  

 Profesorul N. Vartic s-a remarcat şi impus ca o personalitate de aleasă cultură. 

Preocupările cultural artistice, patriotice s-au reflectat şi în biroul său, având expuse 

tablouri cu: Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, G. Verdi, W. Shakespeare sau Băiatul şi 

câinele (Murillo), Marocanul şi calul (Delacroix), un ansamblu ce relevă faptul că 

profesorul era un admirator şi nelipsit al teatrului şi operei. În circumstanţe favorabile etala 

uimitoare cunoştinţe de istorie cu un real patriotism, spre admiraţia auditorilor.  

 Scrisul de faţă, ca şi însemnele din „Jurnalul Medical Veterinar” (2000) şi din 

„Clujul Veterinar”, se vor raze de lumină şi afectivitate spre inimile şi suflete zecilor de 

generaţii de studenţi şi medici veterinari care l-au ascultat cu admiraţie şi respect. 

 

  



• Eronim ŞUTEU
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Perioada: 1985-1996            

Profesor: Eronim ŞUTEU 

Colaboratori: Vasile Cozma, Octavian Negrea, Laurenţ Ognean,  

  Călin Gherman, Viorica Mircean  

 

 Cu deosebită stimă, ne exprimăm admiraţia pentru 

una din personalităţile de marcă ale învăţământului 

universitar românesc, Profesorul Univ. Dr. D.H.C. Eronim 

ŞUTEU. 

 Sunt recunoscute, pe plan naţional, dar şi peste 

hotare, contribuţiile aduse de dânsul ca promotor al 

progresului ştiinţelor parazitologice. Prin creaţii şi slujirea cu 

devotament a învăţământului universitar, distinsul profesor E. 

Şuteu face parte din pleiada contemporană a aleşilor 

profesiei. 
 Încă din anii formării liceale (1939-1947) şi apoi cei 

universitari (1947-1952), la Facultatea de Medicină 

Veterinară din Bucureşti, nivelul pregătirii şi rezultatele 

excepţionale prefigurau un viitor medic veterinar cu 

deosebite calităţi umane şi mari disponibilităţi profesionale. 

Profesorul Şuteu, în cartea sa „Secvenţe memoriale” 

(2015), spunea: „Universul sătesc ne-a imprimat în gândire o 

realitate în care omul şi celelalte vieţuitoare trăiam armonios. 

Toate se interconectau. Astfel că în adolescenţă am simţit 

deja că a cunoaşte, îngriji şi tămădui animalele este un act vital pentru locuitorii satelor. De 

aici, având de timpuriu unele îndatoriri de îngrijire a animalelor, a apărut înclinaţia spre a 

le tămădui”. 

 Din activitatea profesională, complexă şi bogată, depăşind 64 de ani (1952 – 

prezent) şi peste cinci decenii în învăţământul universitar clujean, vom releva fapte, 

momente, creaţii, care relevă aportul şi contribuţiile profesorului consultant şi, în special, 

ale omului, reprezentând un model de dăruire şi angajare profesională şi civică. 

 

 Activitatea profesională 
 Începută în 1952, în primii 12 ani activitatea profesională s-a desfăşurat în unităţi 

de cercetare (Institutul de Patologie şi Igienă Animală, Bucureşti, secţia Parazitologie; 

Institutul de Cercetări Veterinare Pasteur, Bucureşti, Centrul Zonal Cluj), dar şi de 

producţie (Circumscripţia Sanitar Veterinară din Valea Lungă, jud. Alba; Circumscripţia 

Sanitar Veterinară Gâlgău, jud. Sălaj). Profesorul Şuteu, în „Secvenţe memoriale” (2015) 

sublinia: „Vadul acesta profesional numit Valea Lungă, simbolul prosperităţii şi 

desăvârşirii profesionale, mi-a rămas în suflet şi memorie tot timpul. Despre această 

experienţă profesională şi socială aveam mai târziu să relatez, cu mari satisfacţii şi 

mulţumiri”. 
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Eronim ŞUTEU 

Profesor universitar  

Dr.H.C. 

Membru de onoare ASAS 

Laureat Academia Română 



Din 1964 începe o nouă etapă profesională în învăţământul universitar, la 

Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, pe care o slujeşte cu abnegaţie şi în 

prezent, ca profesor consultant, conducător de doctorat.  

Profesorul Şuteu, în cartea sa „Secvenţe memoriale” (2015) se confesa: „Funcţia 

de încadrare a fost de asistent, la disciplina de Parazitologie şi Boli Parazitare, în 1964. La 

Disciplină, de la început, am fost încadrate două cadre didactice: dr. N. Vartic, şef de 

lucrări şi titularul disciplinei, respectiv dr. E. Şuteu, asistent şi mai erau două cadre 

ajutătoare. Spaţiile aferente disciplinei erau: un laborator de lucrări practice pentru 

studenţi, un cabinet pentru şeful disciplinei şi un laborator pentru activitatea curentă. 

Spaţiul de clinică, la Ferma didactică a Institutului, a fost ulterior amenajat prin 

modificarea adăposturilor de taurine, în care urma să se desfăşoare activitatea de clinică. 

Acţiunile majore, în primii ani, au avut ca scopuri: asigurarea bazei tehnice şi materiale: 

aparatură, microscoape, reactivi, materiale didactice necesare formării şi conservării 

pieselor muzeistice – paraziţi, organe parazitate, pe specii de animale. Încă înainte de 

încadrarea mea, de la CSV Gâlgău, după demersuri, am expediat domnului dr. N. Vartic, la 

disciplină, pentru desfăşurarea lucrărilor de laborator cu studenţii anului IV, piese cu 

paraziţi conservate, în special acarieni, insecte, frotiuri de sânge cu babesii, gazde 

intermediare pe care le-am acumulat, în vederea realizării unei teze de doctorat în acest 

domeniu. Ca preocupări dominante, s-a stabilit în cadrul disciplinei ca şeful să se preocupe 

de organizarea şi susţinerea cursurilor, iar eu mă preocupam de desfăşurarea lucrărilor 

practice. Şi întreg colectivul disciplinei era preocupat de procurarea şi dotarea cu materiale 

de laborator, animale de experienţă, cazuri clinice şi stabilirea relaţiilor cu unităţile 

zootehnice, cu abatoare şi Laboratorul veterinar, pentru a realiza cu studenţii activităţi 

clinice”. 

Pe parcursul anilor a străbătut toate funcţiile didactice, obţinute prin concurs, de la 

asistent universitar, la şef de lucrări, conferenţiar şi apoi profesor universitar, iar din 1996 

– profesor consultant, conducător de doctorat. În întreaga carieră, Profesorul a avut 

principiul „Pentru adevăr trebuie luptat, nu-i de ajuns să-l cunoşti”. 

 Rezultatele didactice şi ştiinţifice de excepţie au condus la obţinerea titlului 

ştiinţific de doctor în medicină veterinară în 1970, cu o teză în domeniul parazitologiei: 

„Studiul babesiidozelor la taurine în Transilvania” şi apoi de conducător de doctorat 

(1990), reuşind finalizarea a 21 teze. Datorită calităţilor deosebite colegiale, organizatorice, 

a deţinut funcţiile de: secretar ştiinţific al Facultăţii de Medicină Veterinară (1976-1981); 

şeful catedrei de Patologie la aceeaşi facultate (1976-1983); şeful disciplinei de 

Parazitologie şi Boli parazitare (1985-1996). În 1997, a devenit Membru de onoare al 

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice (ASAS), iar în 2004, Doctor Honoris Causa al 

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, cu 

motivaţia: „pentru contribuţii la progresul parazitologiei contemporane şi la îmbunătăţirea 

colaborărilor cu colectivul de Parazitologie de la USAMV a Banatului”. 

 Întreaga activitate profesională a fost axată pe cercetare şi contribuţii aduse la 

dezvoltarea şi progresul parazitologiei şi al medicinii veterinare, instruirea şi educarea 

civică şi profesională a studenţilor în medicina veterinară (31 promoţii), perfecţionarea şi 

educarea continuă prin învăţământ postuniversitar a medicilor veterinari în 1970-1996, 

sprijinirea activităţii de producţie şi a filialelor Societăţii de Medicină Veterinară, respectiv 

Asociaţiei Române a Medicilor Veterinari din România, predominant din Transilvania. 



 Înfiinţarea Fundaţiei Scientia Parasitologica Pro Vita, cu revista „Scientia 

Parasitologica”, a avut loc în 1991. Revista, având primul număr în anul 2000, a avut 

apariţie semestrială şi se tipăreşte şi în prezent. 

 

 Activitatea didactică 
 Avansând în ierarhia didactică până la funcţia de profesor al disciplinei de 

Parazitologie şi Boli parazitare, s-a impus în viaţa universitară şi profesională prin 

rezultatele excepţionale, prin rigoarea şi principialitatea în instruirea şi educaţia 

studenţilor, a medicilor veterinari, iar în ultimele decenii prin doctorantură. A contribuit 

esenţial la îmbunătăţirea calităţii învăţământului universitar în domeniul Parazitologiei şi la 

perfecţionarea medicilor parazitologi din ţară. 

 Dezvoltarea bazei tehnice şi materiale a disciplinei a constituit un principiu 

fundamental, care s-a concretizat peste timp, în etape şi a rămas o dominantă şi în prezent. 

Spaţiul şi diversitatea pieselor muzeistice s-au îmbunătăţit cu adăugări de noi şi 

noi piese. „Organizarea şi dispunerea pieselor, aşa cum au fost concepute de fondatorul 

disciplinei, prof. dr. N. Vartic, s-au amplificat cu noi dimensiuni. S-a reorganizat 

ansamblul, pe principiul triadei structurale: taxonomic (de la paraziţi unicelulari la 

multicelulari – la artropode); pe specii de gazde parazitare – cabaline, rumegătoare ş.a. şi 

organe; şi ecologic, cu prezentarea pieselor pe biocicluri cu gazde definitive, gazde 

intermediare şi biotopuri. Pe acest criteriu, fondul muzeal rămâne deschis, fiecare categorie 

se va putea dezvolta de către noile generaţii, adăugând noi exponate originale” (Şuteu, 

2015). 

 Contribuţia la progresul învăţământului s-a relevat şi prin activitatea de elaborare, 

singur sau cu colaboratori, a manualelor – cursuri, îndrumătoare de lucrări practice – care 

au acoperit complet sfera de instruire, totalizând 12 volume litografiate (la 7 este unic sau 

prim autor) şi 18 cărţi editate. 

 

 Activitatea ştiinţifică 
 Din început şi până în prezent, investigaţiile de cercetare ştiinţifică au deţinut o 

pondere majoră a activităţii profesionale a Domnului Profesor E. Şuteu. 

A obţinut rezultate originale în special în următoarele domenii: 

 evidenţierea rolului inoculator al paraziţilor şi importanţa acestora în evoluţia unor 

boli infecţioase şi medicale: s-a stabilit importanţa infestaţiei cu Moniezia spp, în 

dizenteria cu anaerobi la miei; Eimeria spp. în encefalomalacia puilor de găină; 

evoluţia asociată a cenurozei şi listeriozei, a babesielozei şi leptospirozei; 

 îmbunătăţirea metodelor terapeutice prin introducerea de noi molecule 

medicamentoase de import şi indigene, în controlul celor mai grave parazitoze din 

ţară şi mai ales în Podişul Transilvaniei – s-au experimentat şi introdus în 

producţie diverse molecule chimice, printre care amintim antiprotozoarienele: 

carbadoxul (Mecadox) în trichomonoza intestinală la purcei şi în eimerioză la miei 

(premieră naţională); 

 experimentarea de metode chimiopreventive antiparazitare la rumegătoare, în 

perioadele de păşunat: s-a introdus în premieră naţională chimioprevenţia cu 

Berenil şi Acaprin, în focare endemice de babesieloză la taurine; 

 studiile complexe ale zoonozelor parazitare, finalizate prin îmbogăţirea şi 

aprofundarea cunoştinţelor epizootologice, diagnostice şi terapeutice în giardioză 

la animale şi om; 



 punerea bazelor cercetărilor experimentale de ontogenie parazitară, care s-au 

finalizat cu descoperirea ciclurilor biologice şi a numeroase specii de sporozoare; 

s-au identificat speciile de Sarcocystis cu gazde intermediare: taurine, ovine, 

caprine, cabaline, suine, căprior, ale căror gazde definitive sunt fie câinele, fie 

pisica; s-au precizat biociclurile evolutive ale unor specii de Cystoisospora; s-a 

stabilit biociclul la genul Hammondia; 

 introducerea de metode coproscopice noi, îmbunătăţite în diagnosticul giardiozei şi 

criptosporidiozei; s-a stabilit rolul poliparazitismului în apariţia reacţiilor fals-

pozitive în tuberculinarea bovinelor; 

 stabilirea, în premieră mondială, a acţiunii antimicotice a derivaţilor benzimidazoli 

şi conceperea şi realizarea unor produse originale – Femicozin, cu eficacitate 

foarte ridicată în tricofiţie la viţei, produsul fiind brevetat; Nilmiazol, în terapia 

miazelor la ovine; TBF, antimicotic elaborat în colaborare cu Facultatea de 

Farmacie din Cluj-Napoca.  

Activitatea ştiinţifică a fost valorificată prin publicarea a peste 260 de lucrări 

ştiinţifice, în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, precum şi în volumele unor 

manifestări ştiinţifice – simpozioane (inter)naţionale şi congrese. Din totalul lucrărilor 

publicate, la 170 este unic sau prim autor. A participat la programe naţionale de cercetare 

şi a colaborat cu diferite instituţii de cercetare, precum: ICVB Pasteur Bucureşti, ICCF 

Bucureşti, Ministerul Învăţământului, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Institutul de 

Montanologie Cristian – Sibiu, Centrul de Chimie, Timişoara. A participat la conferinţe, 

simpozioane, congrese: la toate manifestările ştiinţifice organizate de USAMV Cluj-

Napoca şi ale facultăţilor de profil veterinar din Bucureşti, Iaşi şi Timişoara. A participat 

cu lucrări la peste 30 simpozioane internaţionale. 

Colaborări internaţionale: Programul COST 811, colaborare cu Facultatea de 

Medicină Veterinară Liège (Belgia); The Natural History Museum, Londra (Anglia). 

Ca un corolar al activităţii ştiinţifice, menţionăm realizarea unor teze de doctorat 

deosebit de valoroase, precum: „Eimerioza mieilor: cercetări etiopatogenetice, diagnostice 

şi profilactico-terapeutice” (Dr. V. Cozma); “Cercetări etiopatogenetice şi diagnostice în 

trichineloză la animale” (Dr. C. Gherman); „Cercetări privind etiopatogenia, diagnosticul 

şi tratamentul dermatomicozelor la carnivore” (Dr. Viorica Mircean). 

Profesorul E. Şuteu deţine un Certificat de inventator Nr. 84652 (1984) pentru: 

„Compoziţie furajeră pentru creşterea peştilor în sistem intensiv”, acordat de Oficiul de 

Stat pentru Invenţii şi un Brevet de invenţie Nr. 109033 (1995) pentru „Compoziţie 

medicamentoasă în tratamentul dermatomicozelor la tineretul taurin”, acordat de Oficiul de 

Stat pentru Invenţii (în colaborare cu Prof. Dr. V. Cozma). 

 

Activitatea editorială 
Realizările sunt remarcabile şi în acest domeniu: din cele 18 volume ştiinţifice 

publicate la edituri prestigioase, la 7 este unic autor şi la 7 volume este prim autor.  

La Editura Didactică şi Pedagogică din Bucureşti, în ordine cronologică, au apărut 

volumele: 

 „Biologie şi Ecologie animală”, 1981 (195 pag), autori: Lungu T., Şuteu I., 

Cosoroabă I. şi Filipescu C. 

 „Patologia şi clinica bolilor parazitare la animale”, 1983 (312 pag), autori: 

Lungu T., Dulceanu N., Cosoroabă I., Şuteu I.  



După publicarea volumului „Prevenirea şi combaterea bolilor parazitare la animale”, 

în 1982 (261 pag.), autori Lungu T. şi Şuteu I., Editura Ceres a dovedit deschidere şi a 

publicat următoarele: 

 „Bolile parazitare la ecvine”, 1994 (250 pag.), autor Şuteu I. 

 „Protozoozele abortigene şi neonatale la animale”, 1996 (181 pag.), autori Şuteu 

I. şi colab. 

 „Diagnosticul şi tratamentul parazitozelor la animale”, 1997 (265 pag.), autori 

Şuteu I., Vartic N., Cozma V. 

 „Bolile parazitare ale porcinelor şi riscul contaminării omului”, 1998 (235 pag.), 

autori Şuteu I. şi Cristea Gh. 

 „Bolile parazitare la animalele domestice”, 1998 (540 pag.), autori Şuteu I. şi 

Cozma V. 

 Considerând-o ca fiind o problemă de interes naţional şi internaţional, profesorul 

Şuteu a adresat oferta cărţii „Zooparaziţii şi mediul înconjurător”, Editurii 

Academiei. Oferta de carte a fost însoţită şi de recomandarea Institutului 

Agronomic din Cluj, de a fi publicată. 

 Lucrarea a fost planificată să apară în două volume: primul în anul 1988 şi al II-lea 

în 1989, însă editura a publicat numai primul volum. 

Prin Editura Genesis din Cluj-Napoca, Profesorul Şuteu a completat o trilogie, la 

care a lucrat peste două decenii şi care conţinea aspecte privind relaţiile şi interconexiunile 

între: paraziţi de la animale şi mediul înconjurător – „Zooparaziţii şi mediul înconjurător” 

(volumul II) şi respectiv între paraziţi şi gazdele parazitare (un volum). Prin „Zooparaziţii 

şi gazdele parazitare”, de prof. dr. I. Şuteu, s-a oferit astfel literaturii de profil ecologic şi 

biomedical o premieră naţională şi era printre puţinele apariţii pe plan internaţional. 

Colaborarea cu Editura Risoprint a fost cea mai fructuoasă şi îndelungată, care 

dăinuie şi în prezent. Redacţia Editurii a dovedit o deosebită solicitudine, promptitudine şi 

rigurozitate privind apariţiile în timp optim şi lucrările sunt redactate în condiţii grafice 

impecabile. Pentru această frumoasă şi îndelungată cooperare, şi pe această cale autorul 

adresează stima şi preţuirea pentru Redacţie şi întreg colectivul de muncă. Colaborarea 

iniţiată la începutul acestui mileniu continuă şi în prezent. Au fost publicate 8 volume de 

profil medical veterinar: 

 „Parazitozele cutanate la animale”, 2001 (290 pag.), autori Şuteu I. şi 

Dulceanu N. 

 „Parazitologie clinică veterinară”, 2004 (665 pag.), autori Şuteu I. şi Cozma 

V., vol. I şi II 

 „Parazitica”, 2005 (172 pag.), autor Şuteu E. 

 „Elemente de crioparazitologie”, 2008 (282 pag.), autor Şuteu E. 

 „Însemne şi valori în medicina veterinară”, 2010 (183 pag.), autor Şuteu E. 

 „Ecoparazitologie”, 2011 (363 pag.), autori Şuteu E., Tălămbuţă Nina, Cozma 

V. şi Chihai O. 

 „Parazitica”, ediţia a II-a, cu adăugiri, 2014 (220 pag.), autor Şuteu E. 

 „Tratat de medicină veterinară”, Vol. VI. Parazitologie Veterinară, 2014 (1340 

pag.), Coordonator Prof. Univ. Dr. Nicolae Constantin. Colectivul de autori 

este format din 22 doctori în ştiinţe medicale şi biologie, universitari şi 

cercetători din domeniul parazitologiei. Volumul reprezintă „un unicat în 

domeniul parazitologiei româneşti, o lucrare emblematică de referinţă, la acest 

început de secol XXI şi de mileniul trei” (E. Şuteu). Capitolul 9.1. 



Parazitologie generală, paginaţie 23-143, redactat de profesorul E. Şuteu, cu 

221 titluri de surse bibliografice, tratează în 10 subcapitole problematica 

fundamentată a fenomenului parazitar. 

Opera editorială a contribuit esenţial la diversificarea şi îmbogăţirea surselor de 

informare în parazitologie pentru studenţi, medici veterinari, medici epidemiologi, ecologi. 

Sunt demne de evidenţiat, de asemenea, publicaţiile culturale ale Domnului 

Profesor E. Şuteu şi anume cărţile: „Veterinaria Napocensis XL – Evocări şi eseuri”, Edit. 

AcademicPres, Cluj-Napoca, 159 pag. (2002). Editura Risoprint şi-a dovedit 

disponibilitatea şi în publicarea altor lucrări, în domeniul cultural, ale autorului, precum: 

„Sub cer de iubire (stihuri)”, 2006 (150 pag.); „Realităţi şi date despre Albeşti, judeţul 

Mureş”, 2012 (202 pag.). La Editura Napoca Star, au apărut două cărţi: „O viaţă dăruită 

copiilor suferinzi: Dr. C. Bârsan”, autor E. Şuteu, 2008 (136 pag.) şi „Dincolo de înserări, 

haiku-uri, poeme”, autor E. Şuteu, 2008 (96 pag.). 

În plus, a publicat articole şi în reviste culturale (15) – „Steaua”, „Renaşterea”, 

„Coloana a Cincea” – apariţii la Cluj-Napoca. 

 

Activitatea socială 
Pentru îndelungata activitate desfăşurată în cercetare, producţie şi învăţământul 

universitar, domnul profesor E. Şuteu a fost distins cu: 

 Medalia Meritul ştiinţific (Decret nr. 165/25.03.1970) 

 Conferenţiar universitar evidenţiat (Ord. nr. 7626, 1987) 

 Premiul „Alexandru Locusteanu” cl. a II-a, pentru activitate profesională 

deosebită, Nr. 227 – 1993, acordat de Asociaţia Medicilor Veterinari din România 

 Premiul „Traian Săvulescu” al Academiei Române pentru cartea „Boli parazitare 

la ecvine” (1996) 

 Medalia „Progresul Medicinii Veterinare” Nr. 1800 din 1997, pentru volumul 

„Protozoozele abortigene şi neonatale la animale”, acordat de Asociaţia Medicilor 

Veterinari din România 

 Diploma pentru „merite deosebite în dezvoltarea Parazitologiei”, acordată de 

Asociaţia Parazitologilor din România (1997) 

 Diplomă de fidelitate pentru „contribuţie remarcabilă la ridicarea prestigiului 

Universităţii”, acordată de Senatul USAMV Cluj (2003) 

 Diploma şi titlul de „Doctor Honoris Causa” pentru contribuţii la progresul 

Parazitologiei şi conlucrarea interuniversitară, acordate de Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara (2004) 

 Medalia „Ad Gloriam Agriculturae”, acordată de Senatul USAMV Cluj-Napoca 

(2006) 

 Premiul Paul Riegler, pentru tratatul „Parazitologie clinică veterinară”, vol. 1-2, 

acordat de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gh. Ionescu-Şişeşti” 

 Diplomă de excelenţă pentru „contribuţii la dezvoltarea parazitologiei româneşti şi 

mondiale şi progresul medicinii veterinare”, acordată de Consiliul Facultăţii de 

Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (2006). 

 Membru de onoare, titlu acordat de Asociaţia Parazitologilor din România, pentru 

contribuţii deosebite la dezvoltarea parazitologiei în România (17 febr. 2010) 

 Meritul Academic, acordat de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 

Ionescu-Şişeşti” (30 nov. 2011), pentru contribuţii remarcabile în cercetarea 

ştiinţifică şi învăţământul românesc, în domeniul medicinei veterinare 



 Diplomă de onoare, acordată de Romanian Biographic Institute, Bucureşti, pentru 

contribuţii la realizarea la nivel naţional a Proiectului Biografic Naţional (16 nov. 

2011) 

 Diplomă de membru de onoare al Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din 

România (8-11 mai 2011) 

 Premiul Al. Locusteanu, pentru realizări deosebite în domeniile de avangardă ale 

profesiei, acordat de A.G.M.V.R. filiala Satu Mare (2011) 

 Premiul Opera Omnia, acordat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 

Învăţământul Superior (12 mai 2008) 

 Diplomă de fidelitate, acordată de Consiliul Profesoral al FMV Cluj-Napoca, 

pentru contribuţii la dezvoltarea medicinei veterinare româneşti (17 dec. 2008) 

 Diploma de excelenţă, acordată la Al VII-lea Congres AMVAC, Sinaia (8-10 nov. 

2012). 

 Activitatea profesională multiplă – în unităţi de cercetare şi de producţie şi în 

instituţia universitară (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), de peste şase decenii, ne profilează o 

personalitate deosebită, cu pasiune, competenţă, profesionalism şi spirit creativ de excepţie 

a învăţământului medical veterinar românesc. Contribuţiile deosebite aduse dezvoltării 

învăţământului şi, în mod aparte, a celui din domeniul parazitologiei s-au înscris, 

progresiv, ca acte remarcabile, cu efecte sociale şi civice exemplare. 

În egală măsură, a contribuit la progresul ştiinţei şi practicii parazitologice din ţara 

noastră, fiind membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 

Ionescu-Şişeşti” Bucureşti, iar operele create îmbogăţesc tezaurul ştiinţei. 

 Pentru toate aceste realizări, universitarul, dascălul, intelectualul de aleasă clasă, 

Prof. Univ. Dr. Dr.H.C. E. Şuteu considerăm că merită cu prisosinţă respectul şi aleasa 

consideraţie a generaţiilor de discipoli. 

 

 

  



• Vasile COZMA 

 
Perioada:  1996-2018            

Profesor:  COZMA Vasile            

Colaboratori: Călin Gherman, Viorica Mircean, Octavian Negrea,  

  Cristina Cernea, Cristian Magdaş, Andrei Mihalca,  

  Adriana Titilincu, Mirabela Dumitrache, Gianluca D’Amico  

 
Data nașterii: 21 mai 1953, în comuna Avram Iancu, 

judeţul Bihor, cu părinţi şi bunici agricultori. Şcoala primară 

și cea gimnazială au fost făcute în comuna natală, situată pe 

malul Crișului Negru, unde a avut învăţători și profesori care 

i-au inspirat dragostea faţă de locurile copilăriei, faţă de 

plaiurile strămoșilor – Munţii Bihorului, atașamentul pentru 

natură și viaţă. 

A absolvit Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan” Oradea 

(1973) și Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (1983), 

unde a obținut titlul de doctor în medic veterinar. 

Pe parcursul ultimului an de facultate s-a căsătorit cu 

Rodica, farmacistă, care împărtășea aceleași pasiuni – 

aplecarea pentru studiu, grija pentru oameni, mediul natural 

și animale. După trei ani, viaţa familiei a fost înfrumuseţată 

prin nașterea fiicei, Anamaria Paraschiva. 

După absolvirea facultăţii, a lucrat, timp de un an, ca 

medic veterinar epizootolog la fermele de stat din Baciu 

Berind, judeţul Cluj, îngrijindu-se, preponderent, de două 

specii, ovină și bovină, când și-a perfecţionat aptitudinile profesionale și a luat legătura cu 

medicii veterinari practicieni. După stagiul din producţie, este încadrat în cercetare, la 

Institutul Pasteur Bucureşti, filiala Cluj. A fost un moment de răscruce în orientarea 

profesională, prin îndreptarea spre cercetare, urmare întâlnirii unor personalităţi de 

anvergură în cercetarea medicală veterinară – dr. V. Fromunda, dr. C. Vior, dr. V. 

Popovici, dr. N. Manolescu, dr. C. Ştirbu, dr. C. Săhleanu, dar și a unor tineri cercetători – 

dr. G. Predoi, dr. D. Turcu, dr. M. Daneș, dr. D. Militaru, dr. L. Mitrea, dr. Marina Spînu, 

dr. O. Spînu, dr. I. Groza, care au rămas colaboratori și prieteni. 

La 1 decembrie 1985, urmare a insistenţei conducerii facultăţii de atunci, prof. dr. 

I. Boitor, prof. dr. V. Stănescu, prof. dr. E. Şuteu, academician prof. dr. A.T. Bogdan, s-a 

obţinut transferul de la Institutul Pasteur la Facultatea de Medicină Veterinară Cluj, pentru 

mai mulţi colegi, dr. Vasile Cozma fiind încadrat ca asistent universitar. 

În perioada 1985-1998 parcurge etapele de evoluţie didactică – şef de lucrări, 

conferenţiar și professor, funcţii dobândite prin concurs. 

 În 1995, a susţinut teza de doctorat „Eimerioza mieilor: cercetări etiopatogenetice, 

diagnostice şi profilactico-terapeutice”, pe baza cercetărilor efectuate în perioada 1985-

1995, sub coordonarea conducătorului de doctorat, magistrul prof. univ. dr. Dr. H.C. 

Eronim Şuteu. 

În prezent, este profesor universitar, conducător de doctorat la Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (din 1998), membru titular al 

Vasile COZMA 

Profesor universitar 

Membru titular A.S.A.S. 

Membru onorific  AOSR 

Laureat Academia Română 



Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” Bucureşti (din 2011) 

și membru onorific în Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Secţia Ştiinţe 

Agricole, Silvice și Medicină Veterinară (din 2018). 

 

 Domenii de cercetare abordate  

 Disciplina a participat la sistemul competitiv naţional de proiecte de cercetare-

dezvoltare, înscriindu-se în cercetarea ştiinţifică pe bază de contracte, respectiv granturi, cu 

următoarele teme (prof. dr. Vasile Cozma fiind coordonator sau colaborator): 

1. Cercetări privind valoarea terapeutică a preparatului TRICLORFON în 

endoparazitoze la ovine şi suine. Centrul de Chimie Timişoara – colaborator (1984-

1985). 

2. Elaborarea de tehnologii sanitar-veterinare pentru combaterea bolilor parazitare la 

caprine. S.C.P.C.O.C. Cristian, Sibiu – colaborator (1986-1990). 

3. Metode de diagnostic, prevenire şi combatere a bolilor parazitare şi micotice la 

ovine. I.C.V.B. "Pasteur” Bucureşti – colaborator (1986-1990). 

4. Acţiunea anticoccidiană preventivă şi curativă a Sulfaquinoxalinei sare sodică la 

păsări şi iepuri. I.C.C.F. Bucureşti – colaborator (1989-1990). 

5. Studii bioproductive şi clinice pentru produsul Olaquindox + Sulfaquinoxalina, în 

eimerioză la pui. I.C.C.F. Bucureşti – colaborator (1989-1990). 

6. Cercetări clinice la produsul Lobendazol. I.C.C.F. Bucureşti – colaborator (1989-

1990). 

7. Metode îmbunătăţite folosind medicaţii indigene în tratamentul parazitozelor 

digestive asociate la rumegătoare şi suine. Ministerul Învăţământului Bucureşti – 

colaborator (1991-1994). 

8. Strategii de profilaxie a endoparazitozelor asociate la rumegătoare din gospodării 

particulare întreţinute în ecosisteme de păşune din Transilvania. Ministerul Cercetării 

şi Tehnologiei Bucureşti – colaborator (1994-1995). 

9. Cercetări privind îmbunătăţirea metodelor de diagnostic şi a mijloacelor profilactico-

terapeutice în parazitozele musculare şi sistemice la rumegătoare şi suine. Ministerul 

Învăţământului Bucureşti – coordonator (1995-1996). 

10. Investigaţii de profil imunologic, citogenetic şi ecoparazitologic în cadrul procesului 

de aclimatizare a caprelor de Angora, importate din Franţa, la condiţiile din NV 

României. Ministerul Învăţământului Bucureşti – coordonator (1995-1996). 

11. Profilul imunofiziologic la specii de animale implicate în cicluri epidemiologice, 

metode de screening, prevenţie şi terapie a disfuncţiilor imune. Ministerul 

Învăţământului Bucureşti – coordonator (1995-1996). 

12. Incidenţa, căile şi mecanismele de transmitere a trichinelozei la animale din mediul 

silvatic şi sinantrop în Transilvania. I.N.M.V. ”Pasteur” Bucureşti – coordonator 

(1995-1996). 

13. Epizootologia, diagnosticul şi combaterea hemosporidiozelor la rumegătoare în 

zonele din nord-vestul şi centrul ţării. I.N.M.V. ”Pasteur” Bucureşti – coordonator 

(1995-1996). 

14. Cercetări privind structura şi dinamica principalelor parazitoze la rumegătoare şi 

suine în gospodării din zona montană. Institutul de Montanologie Cristian, Sibiu – 

coordonator (1995-1996). 

15. 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. Ministerul Cercetării şi Tehnologiei Bucureşti – coordonator (1995-

1996). 

16. Experimentarea de biotehnologii moderne în prepararea unor antigene parazitare 

utilizabile în diagnosticul şi în imunoprofilaxia parazitozelor majore la animale. 

Ministerul Cercetării şi Tehnologiei Bucureşti – coordonator (1995-1996). 

17. Strategii de profilaxie a endoparazitozelor asociate la rumegătoare din gospodării 

particulare, întreţinute în ecosisteme de păşunat din Transilvania. Ministerul 

Cercetării şi Tehnologiei Bucureşti – coordonator (1995-1996). 

18. Cercetări privind îmbunătăţirea metodelor de diagnostic şi a mijloacelor profilactico-

terapeutice în parazitozele musculare şi sistemice la rumegătoare şi suine. Ministerul 

Învăţământului – DGISCSU Bucureşti) – coordonator (1997-1998). 

19. Influenţa procesului de aclimatizare asupra statusului imunologic şi parazitologic la 

caprele de Angora importate în nord-vestul României. Ministerul Învăţământului 

(DGISCSU Bucureşti) – coordonator (1997-1998). 

20. Incidenţa, căile şi mecanismele de transmitere a trichinelozei la animale din mediul 

silvatic şi sinantrop. I.N.M.V. "Pasteur” Bucureşti – coordonator (1997-1998). 

21. Epizootologia, diagnosticul şi combaterea hemosporidiozelor la rumegătoare. 

I.N.M.V. "Pasteur” Bucureşti – coordonator (1997-1998). 

22. Tehnologii moderne de diagnostic, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, 

aplicabile în gospodăriile populaţiei din zonele montane. Institutul de Montanologie 

Cristian, Sibiu – coordonator (1997-1998). 

23. 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. Ministerul Cercetării şi Tehnologiei Bucureşti – coordonator (1997-

1998). 

24. Experimentarea de biotehnologii moderne în prepararea unor antigene parazitare 

utilizabile în diagnosticul şi în imunoprofilaxia parazitozelor majore la animale. 

Ministerul Cercetării şi Tehnologiei Bucureşti – coordonator (1997-1998). 

25. Cercetări privind epidemiologia, diagnosticul şi profilaxia toxoplasmozei la animale. 

I.N.M.V. "Pasteur” Bucureşti – coordonator (1997-1998). 

26. Elaborarea unor strategii de profilaxie si combatere in eimerioze la animale. 

CNCSIS – coordonator (1999-2001). 

27. Studiul râilor şi dermatomicozelor la animale din zona Transilvaniei. Implicaţiile 

acestora asupra sănătăţii omului şi mediului ambiant. ANSTI – coordonator (2000-

2002). 

28. Studiul unor populaţii de diptere miazigene cutanate şi genitale la animale, localizate 

în ecosisteme din centrul şi nord-vestul României şi cunoaşterea incidenţei 

fenomenului de chimiorezistenţă la insecticide. CNCSIS – coordonator (2000-2002). 

29. Dezvoltarea unui laborator destinat purificării de antigene parazitare utilizabile în 

imunoprofilaxia şi imunodiagnosticul parazitozelor majore la animale.CNCSIS – 

coordonator (2004). 

30. 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. Proiect PHARE – coordonator (2003-2005) 

31. Cursuri de calificare în meseria de crescător-îngrijitor de animale domestice pentru 

producţia de lapte şi carne, destinate unor categorii sociale defavorizate în scopul 



stimulării ocupării forţei de muncă în agricultură. Proiect PHARE – coordonator 

(2003-2005) 

32. Optimizarea tehnologiei de producţie şi implementarea conceptului european de 

siguranţă alimentară pe filiera laptelui în ferme de bovine din Nord-Vestul României. 

Proiect finanţat de Banca Mondială – coordonator (2004-2005). 

33. Cercetări privind diagnosticul, epidemiologia şi controlul hidatidozei-echinococozei 

la animale, în nord-vestul şi centrul României. CNCSIS – director de proiect (2004-

2006). 

34. Constituirea unei reţele naţionale privind studiul unor zoonoze parazitare şi 

implicaţiile lor în siguranţa alimentelor. CEEX Modulul 3 – director de proiect 

(2006-2007). 

35. 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.CEEX Modulul 1 – director de proiect (2006-2008). 

36. Constituirea unei reţele naţionale de cercetare a dermatofitozelor la om şi animale. 

CEEX Modulul 3 – director de proiect (2006-2008). 

37. Paraimunoprofilaxia toxoplasmozei la rumegătoare mici. CEEX Modulul 2 – director 

de proiect (2006-2008). 

38. Imunodiagnosticul (ELISA), epidemiologie moleculară, fitoterapia şi imunoprofilaxia 

în eimerioză la puii de găină şi prepeliţă. CNCSIS – director de proiect (2007-2008). 

39. Optimizarea supravegherii infecţiei cu Toxoplasma gondii la unele specii de animale 

şi la om, ca problemă de sănătate publică în centrul şi vestul României.PN II PC – 

director de proiect (2007-2010). 

40. Lanţuri epidemiologice posibile şi modalităţi de control în criptosporidioză la 

animale şi om. PN II PC – responsabil USAMV Cluj-Napoca (2007-2010). 

41. Investigaţii epidemiologice, diagnostice, patogenetice şi imunologice în neosporoză la 

bovine şi câine în nord-vestul, centrul şi sudul României. PN II PC – director de 

proiect (2008-2011). 

42. Studii de epidemiologie moleculară în echinococoză/hidatidoză la om şi animale în 

sudul şi nord-vestul României; program strategic şi de management al bolii. PN II PC 

– responsabil USAMV Cluj-Napoca (2008-2011). 

43. Realizarea unui centru de cercetare şi a unui laborator de referinţă în diagnosticul şi 

controlul zoonozelor parazitare din Transilvania. PN II Capacităţi Modul I – director 

de proiect (2008-2009). 

44. Anchetă epidemiologică comparativă privind prevalenţa infecţiei cu Toxoplasma 

gondii a şeptelului ovin din România şi Franţa. PN II Capacităţi Modul III – bilaterale 

– director de proiect (2009-2010). 

45. Realizarea şi aplicarea unui test imunologic în diagnosticul cestodozelor la oi. PN II 

Capacităţi Modul III – bilaterale – membru în colectiv (2009-2010). 

46. Identificarea biomoleculară şi variaţia genetică a speciilor de Trichinella. PN II 

Capacităţi Modul III – bilaterale – membru în colectiv (2009-2010). 

47. Studii fundamentale şi aplicate de ecoepidemiologie, biologie şi genetică moleculară 

a vectorilor bolii Lyme. PN II PCCE – membru în colectiv (2010-2013). 

48. Neosporoza în România – cercetări epidemiologice şi diagnostice la bovine, caprine 

şi câine. Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

(POSDRU), Proiectul „Şcoala postdoctorală în domeniul agriculturii şi medicinei 

veterinare” – tutore postdoctorat (2010-2013). 



49. Studiul patogenezei dermatofiţilor. Capacităţi – Modul III – Cooperări bilaterale, 

director de proiect (2012-2014). 

50. Variaţia genică a unor patogeni zoonotici cheie (Borrelia spp., Toxoplasma gondii, 

Echinococcus spp. şi Trichinella spp.) în şi între România şi China. Capacităţi – 

Modulul III, Proiect de cooperare bilaterală, director de proiect (2013-2014) 

51. Obţinerea mielului de carne românesc, PCCA 152/2014 – membru în colectiv (2014-

2016). 

52. Development of a prophylaxis program for coccidiosis control based on the use of 

Artemisia annua in chickens, PN-II-PTPCCA-2011-3.2-0274, membru în colectiv, 

(2013-2014, 2015-2016), director de proiect (2014-2015). 

 

 Experienţa in relaţii de cercetare internaţionale 

A. În cercetarea ştiinţifică: 

- Programul COST 811: The improvement of control methods for warble fly in farm 

Livestock (Prof. dr. B. Losson, Facultatea de Medicină Veterinară Liège, Belgia; 

Prof. dr. C. Boulard, INRA Tours, Franţa). 

- British council grants for research links with Romania in enviromental science: 

Wound myiasis of Livestock in Romania. Colaborare cu The Natural History 

Museum, London (Prof. dr. M.J.R. Hall). 

- Programul COST 833: Mange and Myiasis in Livestock – membru în Management 

Commitee, Brussels (Prof. dr. D. O'Brien, Irlanda; Prof. dr. B. Losson, Belgia). 

- Studiul dermatofitozelor tricofitice la cabaline. Program de cercetare subvenţionat 

de Regiunea Valonă (Belgia) şi programul Socrates (COPBIL). Colaborare cu 

Facultatea de Medicină Veterinară Liège (Dr. B. Mignon) (2000). 

- Rôle de la kystogénèse et de la dédifférenciation de la cellule hôte dans la 

virulence de Trichinella. Comparaison avec un autre nématode parasite intra-

cellulaire des végétaux: Meloidogyne.Coordonator proiect: INRA, Maisons Alfort, 

Franţa (Prof. P. Boireau) (2002). 

- Prévalences de Trichinella pseudospiralis, T. britovi, T. spiralis en Roumanie. 

Dévelopement d'un ELISA spécifique d'espèce. Programul Cocop Recherche 

2003, Proiect în colaborare cu INRA, Maisons Alfort, Franţa (Prof. P. Boireau) 

(2002). 

- Prévalences de Trichinella pseudospiralis et Trichinella britovi en Roumanie. 

Dévelopements d'un ELISA spécifique d'espèce. Programul Brâncuşi, INRA, 

Maisons Alfort, Franţa (Prof. P. Boireau) (2002). 

- Goat-parasite interactions: from knowledge to control (CAPARA). COST (2009-

2014). 

- Studiu epidemiologic pentru estimarea multiparazitismului la pisici în Europa, 

Merial (2012-2013). 

- Studiul eficacității reglatoare a unui produs anti-parazitar la pisicile infestate în 

mod natural cu Toxocara cati și Ancylostoma tubaeforme, Ctr. Nr. 1340 

/08.02.2013, beneficiar Domes Finance Group Franţa (2013-2014). 

- Relationship between seroprevalence in the main livestock species and presence of 

Toxoplasma gondii in meat, GP/EFSA/BIOHAZ/2013/01 – membru în colectiv 

(2013-2015). 

- COST Action TD1302, European Network on Taeniosis/Cysticercosis (2013-

2017) – Membru comitet de management. 



- COST Action 1408, A European Network for Foodborne Parasites (EURO_FBP) 

(2015-2019) – Membru comitet de management. 

- AUF-BECO – Organisation de séminaires doctoraux (2015-2016) – director 

proiect partener USAMV Cluj-Napoca. 

- H 2020, EC-GA number: 816172 cu titlul: PPILOW „Poultry and Pig Low-input 

and Organic production systems’ Welfare” – „Bunăstarea păsărilor și a porcului în 

sisteme de producție organică și cu aport redus”, Coordonator: INRA Franţa – 

Prof. Univ. Dr. Vasile Cozma, Director proiect. 

 

B. În activitatea didactică: 

- În anul universitar 1999-2000 – contracte bilaterale de predare de cursuri de 

Parazitologie şi Boli Parazitare la Animale şi schimb de studenţi, în Programul 

SOCRATES, cu FMV Liège, Belgia (Prof. B. Losson), cu ENMV Lyon, Franţa 

(Prof. dr. G. Keck) şi FMV Lisabona, Portugalia (Prof. dr. Maria Isabel 

Fazendeiro). 

- În anul universitar 2000-2001 – contracte bilaterale de predare şi schimb de 

studenţi, în Programul SOCRATES, cu FMV Liège, Belgia (Prof. dr. B. Losson), 

cu ENMV Lyon, Franţa (Prof. dr. C. Chauve), FMV Lisabona, Portugalia (Prof. 

dr. Maria Isabel Fazendeiro) şi FMV Bari, Italia (Prof. dr. V. Puccini). 

- În anul universitar 2001-2002 – susţinere de cursuri la FMV Lyon, Franţa (Prof. C. 

Chauve), FMV Bari (Prof. V. Puccini) şi FMV Cordoba (Prof. Dr.Hernandez). 

- 2011-2015: membru în Comitetul Consorţiu al Programului „BioHealth 

Computing European Master”, ca reprezentant al Universităţii de Ştiinţe Agricole 

şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (Prof. Dr. Ph. Sabatier). 

 

 Conducător de doctorat 

 Număr doctoranzi promovaţi până în prezent: 28. 

 Număr doctoranzi îndrumaţi în prezent: 11. Doctoranzii în stagiu sunt: Ursache 

Aura, Barburaş Diana, Toma-Naic Andra, Magdaş Virginia, Deak Georgiana, 

Nedisan Maria, Gordon Dumitru, Smyrli Anastasia, Boros Zsolt, Borsan Silvia, 

Popa Antonia. 

 

Monografii/tratate de specialitate publicate în edituri din ţară 

1. Cozma V. (1996), Eimerioza mieilor. Edit. Sincron, Cluj-Napoca, 160 pagini. 

2. Şuteu I., Cozma V., Negrea O., Gherman C., Mircean V. (1996), Protozoozele 

abortigene şi neonatale la animale. Edit. Ceres, Bucureşti, 181 pagini. 

3. Şuteu I., Cozma V. (1998), Bolile parazitare la animalele domestice. Edit. Ceres, 

Bucureşti, 540 pagini. 

4. Şuteu I., Vartic N., Cozma V. (1996), Diagnosticul şi tratamentul parazitozelor 

la animale. Edit. Ceres, Bucureşti, 266 pagini. 

5. Cozma V., Negrea O., Gherman C. (2000), Diagnosticul bolilor parazitare la 

animale. Edit. Genesis, Cluj-Napoca, 318 pagini. 

6. Şuteu I., Cozma V. (2004; 2007, 2012), Parazitologie clinică veterinară. Vol. 1, 

2, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, 318+350 pagini. 

7. Mircean V., Cozma V. (2007), Ghid practic de dermatologie canină. Edit. 

Risoprint, Cluj-Napoca, 305 pagini. 



8. Cernea M., Cernea L.C., Cozma V. (2010), Chimiorezistenţa la antihelmintice. 

Edit. AcademicPres, Cluj-Napoca. 

9. Şuteu E., Tălămbuţă N., Cozma V., Chihai O. (2011), Ecoparazitologie. Edit. 

Risoprint, Cluj-Napoca. 

10. Constantin N., Constantinoiu C., Cosoroabă I., Cozma V., Dărăbuş G., Didă I., 

Duca I., Gherman CM., Iacob O., Ilie MS., Ioniţă M., Magdaş C., Mederle N., 

Mihalca A., Militaru D., Mircean V., Miron L., Mitrea IL., Morariu S., Oprescu 

I., Şuteu E., Tudor P. (2014), Tratat de Medicină Veterinară, vol. VI, Secţiunea a 

XII-a: Parazitologie Veterinară, Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 

 

 Cărţi de specialitate publicate în limbi de circulaţie internaţională 

1. Mihai Cernea, Luís M. Madeira de Carvalho, Vasile Cozma, Laura Cernea 

Cristina, Ştefan Răileanu, Radu Silberg, Adrian Gut (2008), Atlas de diagnostic 

al strongilidozelor la ecvine, Editura AcademicPres. 

2. Parasitoses & vector borne diseases of cats (2015), partea a doua: Vasile 

Cozma, Bertrand Losson, Robert Farkas – Mange (otodectic & notoedric), 

Cheyletiellosis, Trombiculosis; Bertrand Losson, Robert Farkas, Vasile Cozma 

& Patrick Bourdeau – Other acarioses, editori: Frédéric Beugnet; Lenaig Halos, 

Lyon: Merial, Franţa. 

3. Cozma V., XI European Multicolloquium of Parasitology EMOP 11, 2012, 

MEDIMOND International Proceedings. 

 

 Manuale de specialitate pentru învăţământul superior 

1. Şuteu I., Cozma V. (2004), Practicum parazitologic veterinar. Edit. Risoprint, 

Cluj-Napoca. 

2. Roman Morar, Vasile Cozma, Dana Liana Pusta, Ioan Paşca (2006), Practicum de 

creşterea animalelor şi patologie parazitară, vol. I. Bovine, Edit. Risoprint, Cluj-

Napoca. 

3. Roman Morar, Vasile Cozma, Dana Liana Pusta, Ioan Paşca (2006), Practicum de 

creşterea animalelor şi patologie parazitară, vol. II. Suine, Edit. Risoprint, Cluj-

Napoca. 

4. Roman Morar, Vasile Cozma, Dana Liana Pusta, Ioan Paşca (2006), Practicum de 

creşterea animalelor şi patologie parazitară, vol. III. Păsări, Edit. Risoprint, Cluj-

Napoca. 

5. Cozma V., Gherman C., Mircean V., Magdaş C., Mihalca A. (2010), Ghid de 

diagnostic parazitologic veterinar. Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, 195 pagini. 

6. Mircean V., Cozma V., Györke A. (2011), Diagnostic coproscopic in bolile 

parazitare la animale. Edit. Risoprint, Cluj-Napoca. 

7. Viorica Mircean, Vasile Cozma (2014), Dermatologie veterinară: curs practic de 

dermatologie canină. Ed. a 2-a, rev., AcademicPres, Cluj-Napoca. 

 

 Alte publicaţii 

1. Cozma V. (1983), Modificările hematologice şi biochimice sanguine la viţeii cu 

sindrom diareic. Proiect de diplomă pentru obţinerea titlului de „doctor – medic 

veterinar”, Inst. Agro. Cluj-Napoca. 



2. Cozma V. (1995), Eimerioza mieilor: cercetări etiopatogenetice, diagnostice şi 

profilactico-terapeutice. Teză pentru obţinerea titlului de Doctor în medicină 

veterinară. Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Eronim Şuteu, Cluj-Napoca. 

3. Barza H., Cozma V., Decun M., Miclaus I., Răpuntean Gh., Suteanu E., Bartoiu 

A., Radoi I. (2002), Vademecum veterinar. ROMVAC, Bucureşti. 

4. Cozma V., Şuteu I. (2003), Practicum parazitologic veterinar. ROMVAC, 

Bucureşti. 

 

 Lucrări ştiinţifice publicate 

 Nr. total lucrări: peste 450. 

 Nr. total lucrări citate în Web of Science: 91. 

 

 Participare la conferinţe, simpozioane şi congrese 

 1. Naţionale 
1984-

1998 
 Simpozion „Actualităţi în patologia animalelor domestice”, F.M.V. Cluj-Napoca 

1987, 

1989, 

1992 

 Simpozion „Progrese în terapia şi combaterea zoonozelor parazitare”, F.M.V. 

Cluj-Napoca 

1986  Simpozion Naţional „Contribuţia cercetării ştiinţifice fundamentale la 

perfecţionarea activităţii sanitar-veterinare şi zootehnice”, F.M.V. Bucureşti. 

 A III-a Conferinţă Naţională de Ecologie „Cunoaşterea şi valorificarea optimă a 

resurselor naturale”, Arad 

1986, 

1987, 

1989 

 Simpozion „Ambianţa umană, prezent şi viitor”, Academia Română, Filiala Cluj 

 Simpozionul medicamentului de uz veterinar şi al aditivilor, stimulatori de  

 creştere, I.C.C.F. Bucureşti 

1987-

1989 
 Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a I.C.V.B. „Pasteur” Bucureşti 

1989  Simpozionul Naţional „Noi produse farmaceutice realizate în ţară”, I.C.C.F. 

Bucureşti 

1991  Simpozionul Naţional de Parazitologie, Sfântul Gheorghe, Covasna 

 Conferinţa Anuală de Dermatologie, Sibiu 

 Simpozionul ştiinţific Franco-Român de Medicină Veterinară, Sibiu 

1991-

1994 
 Simpozionul „Factorii de mediu, producţia şi sănătatea taurinelor”, Târgu-Mureş 

1992  Simpozionul Naţional „Diagnosticul parazitozelor şi fauna parazitară la om, 

animale şi plante în România”, Piteşti 

 Sesiunea Ştiinţifică Anuală a F.M.V. Iaşi 

 Simpozionul Naţional „Probleme în patologia animală”, F.M.V. Timişoara 

1993  Simpozion Naţional „Patologie veterinară”, F.M.V. Bucureşti 

 International Conference of Parasitology, Timişoara 

1994  Al VI-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, Sinaia 

 Conferinţa „20 de ani de Învăţământ Superior medical veterinar în Republica 

Moldova”, Chişinău 

 Simpozionul internaţional „Zoonoze şi actualităţi în terapia bolilor infecţioase”, 

U.M.F. Târgu-Mureş 

1995  Simpozion “Factorii de mediu, producţia şi sănătatea taurinelor”, Tg. Mureş 

 Semicentenary USA Timişoara – Symposium with internation participation 

“Pathology in ruminants” 



 Simpozionul “Paraziţi şi parazitoze în actualitate”, Alba-Iulia 

 Consfătuirea naţională de parazitologie: “Parazitozoonoze”, Cluj-Napoca 

1996  Seminarul “Paraziţi şi Parazitoze”, Bucureşti, 29 martie (APR) 

 Simpozionul „Ecologia paraziţilor şi implicaţii ale parazitozelor”, Sibiu, 30-31 

mai (APR) 

 Simpozionul „Cercetarea medicamentului - între informaţie şi ştiinţele vieţii”, 

Bucureşti, 3-4 octombrie (ICCF) 

 Sesiunea ştiinţifică anuală de medicină veterinară, FMV Iaşi (17-18 mai) 

 Simpozionul ştiinţific, FMV Timişoara 

 Simpozion „Zilele UMF Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, 5-6 decembrie 

1997  „Paraziţi şi Parazitoze”, Mamaia (18-19 septembrie) 

 Simpozionul „Cercetarea ştiinţifică în sprijinul dezvoltării rurale montane 

durabile”, Cristian-Sibiu (8-9 mai) 

 Sesiunea ştiinţifică anuală de medicină veterinară, FMV Iaşi (22-23 mai) 

 Al 7-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, Voineasa (21-24 octombrie) 

1998  Sesiunea ştiinţifică anuală, FMV Iaşi (7-8 mai) 

 Simpozion „Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la dezvoltarea socio-economică a 

zonei rural-montane”, Institutul de Montanologie Cristian-Sibiu (15-16 mai) 

 Al VIII-lea simpozion „Paraziţi şi parazitoze la om, animale, plante şi mediu”, 

Craiova (28-29 mai) 

1999  "25 ani de învăţământ superior medical veterinar în Republica Moldova”, Chişinău 

 Simpozion „Profilaxie şi terapie veterinară”, Timişoara (13-14 mai) 

1999-

2001 
 Simpozion „Actualităţi în patologia şi creşterea animalelor domestice”, FMV Cluj-

Napoca 

2000  "Al VIII-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară”, Băile Felix (17-20 

octombrie) 

2002-

2010 
 Simpozion „Progrese şi perspective în medicina veterinară”, Iaşi 

2002-

2011 
 Simpozion Internaţional „Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”, 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca 

2002  Simpozion „Paraziţi şi parazitoze la om, animale şi mediu”, Galaţi (4-5 oct.) 

 Sesiunea ştiinţifică aniversară dedicată împlinirii a 40 de ani de la înfiinţarea 

Facultăţii de Medicină Veterinară din Timişoara şi Zilei Naţionale a Medicului 

Veterinar (16-18 mai) 

2003-

2010 
 Sesiunea ştiinţifică “Actualităţi în creşterea şi patologia animalelor” a Facultăţii de 

Medicină Veterinară din Timişoara 

2003  Simpozionul naţional cu participare internaţională “Parazitoze la om, animale şi 

plante”, Constanţa (16-18 sept.) 

 Al IX-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, Iaşi (24-27 septembrie) 

2004-

2010 
 Simpozion “Contribuţia cercetării ştiinţifice la progresul medicinii veterinare”, 

Bucureşti 

2007  Al X-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, Poiana Braşov, 18-21 

septembrie 

2011  Al II-lea Congres Internaţional de Oncologie Comparată, Neptun, Constanţa (7-9 

septembrie) 

2014  Conferinţa „Nutriţia – medicina viitorului” – ediţia a IV-a, Cluj-Napoca (19-21 

noiembrie) 



2016  Conferință Euro-Regională asupra ZoonozelorParazitare , Timișoara, România 

2017  Conferinţa „Nutriţia – Medicina Viitorului”, Ediţia a VII-a , UMF Cluj-Napoca – 

Colloque „Nutrisur" 

 Conferinţa Naţională One Health, 26-28 iunie, Târgu Mureş 

2018  Conferinţa „One Health Ro”, Bucureşti, septembrie 2018 

 

 2. Internaţionale 
1992  1st European Congress of Pharmaceutical Sciences, Amsterdam 

1993  14-th International Conference of the World Association for the Advancement of 

Veterinary Parasitology, Cambridge 

 Third International Sheep Veterinary Conference, Edinburgh 

1994  The VIII International Congress of Parasitology, Izmir, Turkey 

 1-er Congres Europeen FECAVA, Paris 

 XI European COST 811 Conference on Hypodermosis of Livestock, Guildford, United 

Kingdom 

 Symposium „30th Aniversary of the Hungarian Society of Parasitologist”, Szeged, 

Hungary 

1995  XII European COST 811 Conference on Hypodermosis of Livestock, Kinsale, Co. 

Cork, Ireland 

1996  XX World’s Poultry Congress, New Dehli, India 

 VII European Multicolloquium of Parasitology, Parma, Italia 

1997  Congress of Animal Pathology, Madison, Wisconsin, SUA 

 Conferinţa COST 811, Tours, Franţa 

1998  Conferinţa COST 811, Bruxelles, Belgia 

1999  Conferinţa COST 833 „Mange and Myiasis in Livestock”, Cluj-Napoca (1-5 sept.) 

2000  Conferinţa COST 833 „Mange and Myiasis in Livestock”, Ceske Budejovice (Cehia), 

28-30 Sept. 

2001  Conferinţa COST 833 „Mange and Myiasis in Livestock”, Toulouse, Franţa (3-6 

octombrie) 

2002  Conferinţa COST 833 „Mange and Myiasis in Livestock”, Bari, Italia (19-22 sept.) 

 Conferinţa „Innovacio, a tudomany es a gyakorlat egysege az ezredfordulo 

agrariumaban”, Debrecen, Ungaria (11-12 aprilie) 

2007  21-th International Conference, World Association for the Advancement of Veterinary 

Parasitology (WAAVP), Ghent, Belgium (19-23 august) 

 The 12th International Conference on Trichinellosis, Plitvice Lakes, Croaţia (25-30 

septembrie) 

2008  Xth European Multicolloquium of Parasitology, Paris (24-28 august) 

 Toxoplasma Centennial Congress, Buzios, Rio de Janeiro, Brazilia (20-24 septembrie) 

2009  Goat-parasite interactions: from knowledge to control (CAPARA), 1st Working 

Groups Workshop & Management Committee Meeting, Thessaloniki, Greece (7-9 

octombrie)  

 SERBPARZOON Project Conference, “Parasitic Zoonoses in Present Day Europe”, 

Belgrad, Serbia (18-20 noiembrie) 

2010  Goat-parasite interactions: from knowledge to control (CAPARA), 2nd Working 

Groups Workshop & Management Committee Meeting, Stará Lesná, High Tatras, 

Slovacia (29 septembrie – 1 octombrie) 

2011  The 23
rd

 International Conference of the World Association for the Advancement of 

Veterinary Parasitology, Buenos Aires, Argentina (21-25 august) 

  Profesor invitat: 4
ème

 Symposium Européen, Diffusion des connaissances en sciences 



équines – Vichy, Franţa (7-8 octombrie) 

2012  Apicomplexa in farm animals, Escola Superior de Tecnologia da Saude de Lisboa, 

Lisabona, Portugalia (25-28 Octombrie) 

 Conferinţa internaţională prilejuită de aniversarea a 20 de ani de la fondarea 

Universităţii Libere Internaţionale din Moldova; Universitatea Liberă din Moldova; 

Chişinău, Moldova (15-17 octombrie) 

2014  13th International Congress Of Parasitology, Camino Real Hotel Mexico City (10-15 

August) 

 Cost Action TD1302 CYSTINET Evora, Portugalia (6-7 mai) 

 European Regional Conference on Goats, Debrecen, Hungary (7-13 Aprilie) 

2015  World Congress on Echinococcosis, Bucharest 

 14th International Conference on Trichinellosis, Berlin, Germany 

 1
st
 CYSTINET International Conference, Belgrad, Serbia 

 12
th

 European Multicolloquium of Parasitology „Parasites are Forever”, EMOP XII, 

Turku 

2018  The Third
 
Euro-Regional Conference on Parasitic Zoonoses, Timişoara 

 23e Colloque franco-roumain «Information, communication et humanités 

numériques». UBB, Cluj-Napoca 

2019  COST Action [FA1408] event: Euro-FBP: What next?, Oeiras, Portugal 

 15th International Conference on Trichinellosis (ICT-15), Cluj-Napoca 

 

 Membru în colectivul editorial sau recenzor al unor reviste sau publicaţii de 

specialitate 

1. Volumul Simpozionului “Actualităţi în zoonozele parazitare”, 1987, 1989, 1992, 

Editat de Universitatea de Ştiinţe Agricole Cluj-Napoca, împreună cu Asociaţia 

Parazitologilor din România; membru în colectivul editorial. 

2. Volumul Simpozionului “Actualităţi în patologia animalelor domestice”, 1992-

2002. 

3. Revista “Clujul veterinar” (1991, 2002), editată de Universitatea de Ştiinţe 

Agricole Cluj-Napoca. 

4. Revista “Scientia Parasitologica” (din 2000 până în prezent) – editată de Fundaţia 

Scientia Parasitologica Pro Vita, Cluj-Napoca; editor şef. 

5. Revista „Notulae Botanicae Horti Agrobotanici”, editată de Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca. 

6. „Acta Technica Napocensis”, Series: Environmental Engineering and Sustainable 

Development Entrepreneurship. 

7. „Revista Română de Medicină Veterinară”; membru în colectivul editorial. 

8. „Revista Română de Parazitologie”. 

9. Recenzor „BMC Veterinary Research”. 

10. Recenzor „Parasites and Vectors”. 

11. Revista „Heminthologia”(Cehia), recenzor şi membru în colectivul editorial. 

  

 Organizare de conferinţe şi congrese cu tematica medicină veterinară – 

parazitologie 

 A 15-a Conferinţă Internaţională de Parazitologie (ICT), preşedinte Comitet de 

Organizare, 26-29 August 2019; 

 Al XI-lea Congres European de Parazitologie (EMOP 11), Cluj-Napoca, 2012; 

preşedintele Comitetului de organizare; 



 Al 8-lea Simpozion Internaţional “Prospects For The 3rd Millenium Agriculture”, 7-10 

octombrie 2009, USAMV, Cluj-Napoca; 

 A XVII-a Conferinţă Naţională de Parazitologie, 6-8 noiembrie 2008, Cluj-Napoca; 

 Programul COST 833: Mange and Myiasis in Livestock – Cluj-Napoca, 1999, 

preşedintele Comitetului de organizare. 

 

 Membru al unor asociaţii şi organisme profesionale 

* Naţionale 

- Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (membru titular); 

- Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Secţia Ştiinţe Agricole, Silvice şi 

Medicină Veterinară (membru onorific); 

- Asociaţia Parazitologilor din România (din 1990); 

- Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România (1990); 

- Societatea Română de Retrologie Agrară (1990); 

- Asociaţia Română de Epidemiologie Animală (1995); 

- Fundaţia „Scientia Parasitologica Pro Vita”, membru fondator şi director (din 1997); 

- Colegiul Medicilor Veterinari din România; 

- Consiliul Medical Veterinar Superior (ordin MAA 52/1997); 

- Comisia pentru Avizare, Testare, Înregistrare a Produselor de Uz Veterinar (ordin 

MAA 46/1996); 

- Comitetul Tehnic pentru Omologarea Metodelor şi Metodologiilor de Diagnostic 

Medical Veterinar (1997); 

- RENAR (2004); 

- ARACIS (membru de comisie) (2004-2008); 

 

* Internaţionale 

- Sheep Veterinary Society (1995-1996); 

- Federaţia Europeană de Parazitologie (din 1996); 

- Asociaţia Europeană de Epidemiologie animală (1996); 

- Federaţia Mondială de Parazitologie (din 1996); 

- Invitat în Proiectul COST 811 al Comunităţii Europene, „The Improvement of 

Control Methods for Warble Fly in Farm Livestock” (1996); 

- Comitetul de Management al Proiectului COST 833 al Comunităţii Europene, 

„Mange and Myiasis in Livestock” (membru, 1998-2002); 

- Société Française de Parasitologie (2003); 

- International Commission on Trichinellosis (ICT) (2004). 

 

Distincţii şi premii 

 Ordinul Naţional pentru Merit în grad de cavaler, acordat de Preşedintele 

României, prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării (2002). 

 Premiul „Paul Riegler” în domeniul medicină veterinară, pentru cartea 

„Parazitologie clinică veterinară”, autori I. Şuteu şi V. Cozma – acordat de 

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (2005). 

 Ordre du Mérite Agricole – Le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, Paris, 

Franţa (20 octombrie 2008) 

 Premiul “Ion Adameşteanu”, pentru lucrarea: „Atlas de diagnostic al 

strongilidozelor la ecvine”, autori M. Cernea, L.M. Madeira de Carvalho, V. 



Cozma – acordat de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (10 decembrie 

2009). 

 Premiul “Traian Săvulescu”, pentru lucrarea: „Atlas de diagnostic al 

strongilidozelor la ecvine”, autori M. Cernea, L.M. Madeira de Carvalho, V. 

Cozma – acordat de Academia Română (16 decembrie 2010). 

 Premiul „Paul Riegler”(2014) pentru lucrarea: “Tratat de Medicină Veterinară, 

vol. VI, Secţiunea a XII-a: Parazitologie Veterinară”, Constantin N., Constantinoiu 

C., Cosoroabă I., Cozma V., Dărăbuş G., Didă I., Duca I., Gherman CM., Iacob 

O., Ilie MS., Ioniţă M., Magdaş C., Mederle N., Mihalca A., Militaru D., Mircean 

V., Miron L., Mitrea IL., Morariu S., Oprescu I., Şuteu E., Tudor P. (2014), 

Editura Risoprint, Cluj-Napoca – acordat de Academia de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice (17 decembrie 2015). 

 Premiul “Traian Săvulescu”, pentru lucrarea: „Tratat de Medicină Veterinară, 

vol. VI, Secţiunea a XII-a: Parazitologie Veterinară”, Constantin N., Constantinoiu 

C., Cosoroabă I., Cozma V., Dărăbuş G., Didă I., Duca I., Gherman C.M., Iacob 

O., Ilie MS., Ioniţă M., Magdaş C., Mederle N., Mihalca A., Militaru D., Mircean 

V., Miron L., Mitrea I.L., Morariu S., Oprescu I., Şuteu E., Tudor P. (2014), 

Editura Risoprint, Cluj-Napoca – acordat de Academia Română (16 decembrie 

2016). 
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Perioada:  2018 – în prezent            

Profesor:  Călin Mircea Gherman            

Colaboratori: Viorica Mircean, Andrei Daniel Mihalca, Cristian Magdaş,  

  Adriana Titilincu (căs. Györke), Mirabela Dumitrache,  

  Gianluca D’Amico  
      

 
Data şi locul naşterii: 17.02.1965, loc. Beiuş, jud. 

Bihor. 

Prof. Univ. Dr. Călin Mircea Gherman este 

absolvent al Facultăţii de Medicină Veterinară din Cluj, 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, ca 

şef de promoţie, din iulie 1990. La absolvire a beneficiat de 

repartiţie în câmpul muncii la Staţiunea de Cercetării 

Zootehnice Tg. Mureş. Optează însă pentru cariera didactică 

şi ocupă postul de preparator la Disciplina de Boli parazitare 

din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară Cluj-Napoca. A 

participat apoi consecutiv la concursurile pentru ocuparea 

posturilor de asistent, şef lucrări, conferenţiar şi profesor, 

funcţie pe care o ocupă în prezent, în cadrul aceleiaşi 

discipline. Este titularul disciplinei de Biologie animală și 

Ecologie din 2005. 
Cunoaşterea limbii engleze i-a permis dezvoltarea 

relaţiilor internaţionale ale facultăţii şi disciplinei precum şi 

realizarea a numeroase acorduri bilaterale de colaborare, sau 

a unor acorduri în programele europene ale FMV Cluj-

Napoca. 

 Profesorul Gherman şi-a completat printr-o muncă asiduă cunoştinţele 

profesionale, efectuând numeroase specializări în urma cărora a obţinut diplome şi 

calificări profesionale. Până în prezent a obţinut şi finalizat 9 specializări la prestigioase 

instituţii de rang universitar din ţară şi străinătate: Anglia, Danemarca, Franţa, Italia, 

China, Coasta de Fildeş ş.a. A obţinut titlul de doctor în Medicină veterinară în 1998, cu 

tema: „Cercetări etiopatogenetice şi diagnostice în trichineloză la animale” (Conducător de 

doctorat – Prof. Univ. Dr. Dr.H.C. Eronim Şuteu). 

 Este de asemenea recenzor şi/sau membru în Comitetul Editorial la: Revista 

“Scientia Parasitologica” (din 2000 până în prezent) – editată de Fundaţia Scientia 

Parasitologica Pro Vita, Cluj-Napoca şi membru în Comitetul Editorial al „Bulletin of 

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca”; membru în 

Comitetul Editorial al „Animal Biology & Animal Husbandry”, membru în Comitetul 

Editorial al „BMC Veterinary Research” şi „Veterinary Parasitology: regional studies and 

reports”, şi recenzor la: „Parasites and Vectors”, „Foodborne Pathogens and Disease”, 

„Veterinary Parasitology”, „PlosOne”, „Acta Parasitologica”, respectiv „Pakistan Journal 

of Zoology”. 

Activitatea de medic veterinar şi cadru didactic a Profesorului Gherman s-a 

desfăşurat sistematic în planuri multiple: didactic, de cercetare ştiinţifică, publicistic 

Călin Mircea GHERMAN 

Profesor universitar 

Membru asociat ASAS 

Laureat Academia Română 



editorial, cu rezultate de excepţie. Astfel, a elaborat – singur şi în colaborare – 4 caiete şi 

îndrumătoare practice pentru studenţi. A conceput şi editat 6 volume: tratate, monografii, 

cursuri, apărute la edituri prestigioase din Cluj-Napoca, Bucureşti. La 5 volume este singur 

autor sau coordonator, la restul este colaborator. Lucrarea: „Tratat de medicină veterinară. 

Vol. VI” a beneficiat de Premiul „Traian Săvulescu” – acordat de Academia Română (16 

decembrie 2016), coautor Călin Mircea Gherman (în colectiv). 

Cercetarea ştiinţifică, desfăşurată predominant în domeniile biologiei animale şi al 

bolilor parazitare, însumează peste 200 lucrări publicate în reviste de specialitate din ţară şi 

străinătate şi în volumele unor congrese, simpozioane şi conferinţe. A publicat 62 lucrări în 

reviste cotate ISI. Are 599 citări independente şi indicele Hirsh – 13 (în Oct. 2019). 

A fost şi este director (11) sau colaborator (29) în numeroase programe de 

cercetare în cadrul FP7, PNII, CNCSIS, TEMPUS etc., reflectând prestanţa şi reputaţia de 

cercetător deosebit. S-a remarcat prin contribuţii la proiecte internaţionale, după cum 

urmează: 

 În cercetarea ştiinţifică: 

 British council grants for research links with Romania in enviromental science: 

Wound myiasis of Livestock in Romania. Colaborare cu The Natural History 

Museum, London (Prof. dr. M.J.R. Hall). 

 Rôle de la kystogénèse et de la dédifférenciation de la cellule hôte dans la 

virulence de Trichinella. Comparaison avec un autre nématode parasite intra-

cellulaire des végétaux: Meloidogyne.Coordonator proiect: INRA, Maisons Alfort, 

Franţa (Prof. P. Boireau) (2002). 

 Prévalences de Trichinella pseudospiralis, T. britovi, T. spiralis en Roumanie. 

Dévelopement d'un ELISA spécifique d'espèce. Programul Cocop Recherche 

2003, Proiect în colaborare cu INRA, Maisons Alfort, Franţa (Prof. P. Boireau) 

(2002). 

 Prévalences de Trichinella pseudospiralis et Trichinella britovi en Roumanie. 

Dévelopements d'un ELISA spécifique d'espèce. Programul Brâncuşi, INRA, 

Maisons Alfort, Franţa (Prof. P. Boireau) (2002). 

 COST Action TD1302 European Network on Taeniosis/Cysticercosis (2013-2017) 

– membru. 

 COST Action TD1303 European Network for Neglected Vectors and Vector-

Borne Infections (EURNEGVEC) – membru. 

 COST Action 1408 A European Network for Foodborne Parasites (EURO_FBP) 

(2015-2019) – membru. 

 În activitatea didactică: 

 În anul universitar 2008-2009 – susţinere de cursuri la Medicină Veterinară 

Teramo, Italia, în programul ERASMUS. 

 14/05/2014 – 18/05/2014 – susţinere de cursuri la University of Veterinary and 

Pharmaceutical Sciences, Brno, Czech Republic, în programul ERASMUS. 

 În anul universitar 2015-2016 – susţinere de cursuri la Medicină Veterinară 

Cardizza, Grecia, în programul ERASMUS. 

 2016 – Membru al Comitetului de Evaluare a candidaților Menelaos Lefkaditis și 

Gallidis Eleftherios, pentru ocuparea postului de Profesor Asistent în domeniul 

„Parazitologie – Boli Parazitare Animale” la „Health Sciences University Of 

Thessaly”, Grecia, decizia 962/04.07.2016. 



 2017 – Membru al Comitetului de Evaluare a candidatului Anastasia Diakou, 

pentru ocuparea postului de Profesor Asociat în domeniul „Parazitologie și boli 

parazitare” la „Health Sciences Aristotle University Of Thessaloniki”, Grecia, 

decizia 1019/23.01.2017. 

 Profesorul este membru a mai multor prestigioase societăţi şi forumuri ştiinţifice 

din ţară: Asociaţia Parazitologilor din România (din 1990); Fundaţia „Scientia 

Parasitologica Pro Vita”, (din 1997); Colegiul Medicilor Veterinari din România; 

CNATDCU (membru de comisie) (din 2016); ASAS (membru corespondent, din 2019) şi 

străinătate: Federaţia Europeană de Parazitologie (din 1996); Federaţia Mondială de 

Parazitologie (din 1996); International Commission on Trichinellosis (ICT) (din 2004, 

membru în Comitetul Executiv, din 2019). 

 

 Organizarea de conferinţe şi congrese cu tematica medicină veterinară – 

parazitologie 

 A 15-a Conferinţa Internaţională de Parazitologie (ICT), preşedinte Comitet de 

Organizare, 26-29 August 2019; 

 Al XI-lea Congres European de Parazitologie (EMOP), Cluj-Napoca, 2012; 

 Al 8-lea Simpozion Internaţional „Prospects For The 3rd Millenium Agriculture”, 7-10 

octombrie 2009, USAMV, Cluj-Napoca; 

 A XVII-a Conferinţă Naţională de Parazitologie, 6-8 noiembrie 2008, Cluj-Napoca. 

Activitatea Profesorului Dr. Călin Mircea Gherman este vastă şi valoroasă, cu 

contribuţii predominant în domeniile biologiei şi bolilor parazitare, dar în general în 

domeniul ştiinţelor medicale şi veterinare. 
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Şef de lucrări 
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Acordarea titlului de „Doctor Honoris Causa” profesorului Al. Niculescu. 

Istorie vie – întâlnirea celor trei generații de parazitologi veterinari din România,  

la Cluj-Napoca (2000). De la stânga la dreapta: Prof. Dr. L. Mitrea, 

Prof. Dr. N. Dulceanu, Prof. Dr. I. Cosoroabă, Prof. Dr. D.H.C. Al. Niculescu, 

Prof. Dr. I. Didă, Prof. Dr. E. Șuteu, Prof. Dr. V. Cozma 

 

 



 
 

Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa d-lui Prof. Univ. Dr. Bertrand Losson  

(F.M.V. Liège, Belgia) la F.M.V.Cluj Napoca 

 

 

 
 

Comisia şi colectivul de colegi de la F.M.V. Timişoara şi Cluj-Napoca, cu ocazia acordării 

titlului de Doctor Honoris Causa d-lui Prof. Univ. Dr. Eronim Şuteu 

 

 

 

 

 



 
 

Prof. Dr. Eronim Şuteu şi Asist. Dr. Vasile Cozma, împreună cu studenţii (1985) 

 

 

 
 

Colectivul Disciplinei de Parazitologie şi Boli Parazitare,  

la aniversarea de 50 de ani a F.M.V. Cluj-Napoca (2012) 

 

 

 



 
 

Muzeul Disciplinei de Parazitologie şi Boli Parazitare (octombrie 2019) 

 

 

 
 

Colectivul Disciplinei de Parazitologie şi Boli Parazitare (octombrie 2019) 
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