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COMPETIŢIA INTERNĂ A USAMV CLUJ-NAPOCA PENTRU PROIECTE DE 

CERCETARE APLICATIVĂ GENERATOARE DE VENITURI 

 
Componenta: Servicii suport pentru cercetare 

 

FORMULAR DE APLICAŢIE  

 

I. APLICANT PRINCIPAL ŞI COLECTIVUL DE CERCETARE 

Numele şi prenumele
1
: Mircean Mircea Valerian 

Data naşterii:10.04.1965; Locul naşterii:Cluj-Napoca 

Locul de muncă în USAMV CN: Disciplina de Patologie Medicală, Facultatea de Medicină Veterinară 

Cluj-Napoca 

Funcţia: Conferențiar; Titlul ştiinţific: Doctor; Telefon: 0722344907 

E-mail:mircea.mircean@usamvcluj.ro  

Echipa proiectului
2
:  

Giurgiu Gavril, Disciplina de Patologie Medicală, Facultatea de Medicină Veterinară, Contract de muncă 

pe durată nedeterminată, Conferențiar, Doctor. Rolul în cadrul proiectului este cercetarea clinică în 

domeniul nefrologiei, cardiologiei și endocrinologiei la Animalele de Companie. 

 

Scurtu Iuliu Călin, Disciplina de Patologie Medicală, Facultatea de Medicină Veterinară, Contract de 

muncă pe durată nedeterminată, Șef lucrări, Doctor. Rolul în cadrul proiectului este cercetarea clinică în 

urgențe medicale, boli cardiovasculare, nervoase și endocrine la Animale de Companie. 

 

Neagu Daniela, Disciplina de Patologie Medicală, Facultatea de Medicină Veterinară, Contract de muncă 

pe durată nedeterminată, Șef lucrări, Doctor. Rolul în cadrul proiectului este cercetarea clinică în domeniul 

gastroenterologiei, endocrinologiei și a disfuncțiilor în metabolismul magneziului la Animale de Companie.  

  

Cristescu Mihai, Disciplina de Patologie Medicală, Facultatea de Medicină Veterinară, Contract de muncă 

pe durată nedeterminată, Șef lucrări, Doctor. Rolul în cadrul proiectului este cercetarea clinică în domeniul 

laboratorului clinic, neurologiei și a imagisticii medicale la Animale de Companie.  

 

Popovici Cristian Paul, Disciplina de Patologie Medicală, Facultatea de Medicină Veterinară, Contract de 

muncă pe durată nedeterminată, Asistent universitar, Doctor. Rolul în cadrul proiectului este cercetarea 

clinică în domeniul bolilor gastrointestinale, alergice și endocrine la Animale de Companie. 

 

Mureșan Alexandra Nicoleta, Disciplina de Patologie Medicală, Facultatea de Medicină Veterinară, 

Contract de muncă pe durată nedeterminată, Asistent universitar, Doctor. Rolul în cadrul proiectului este 

cercetarea clinică în domeniul bolilor gastrointestinale, respiratorii și neuromusculare la Cabaline.  

 

Zinveliu Daniela Elena, Disciplina de Patologie Medicală, Facultatea de Medicină Veterinară, Contract de 

muncă pe durată nedeterminată, Inginer chimist. Rolul în cadrul proiectului este cercetarea paraclinică prin 

efectuarea de analize biochimice sanguine în Laboratorul clinic. 

 

                                                 
1
Se vor preciza datele Directorului de proiect. 

2
Vor fi nominalizaţi membrii echipei proiectului şi,pentru fiecare membru,se va preciza:Locul de muncă, existenţa contractului de muncă 

cu USAMV CN cel puţin pe durata de desfăşurare a proiectului, funcţia şi titlul ştiinţific, precum şi rolul în cadrul Proiectului.  
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Codea Răzvan Andrei, Disciplina de Patologie Medicală, Facultatea de Medicină Veterinară, Cadru didactic 

asociat, contract de muncă pe durată determinată, Doctorand. Rolul în cadrul proiectului este cercetarea 

clinică în urgențe medicale, boli gastrointestinale, respiratorii și ale tractului urinar la Animale de Companie 

și Cabaline. 

 

Posturi vacante: 

Aceste posturi vor fi ocupate de studenții din anii IV, Vși VI care au optat sau vor opta pentru realizarea 

lucrării de licență în cadrul disciplinei noastre. Rolul studenților în acest proiect este participarea activă la 

consultațiile și la tratamentele curente aplicate bolnavilor în cadrul Clinicii de Patologie Medicală.  

II. PREZENTAREA PROIECTULUI (max. 1 pagină) 

1.  Titlul proiectului: Optimizarea activității de cercetare clinică în boli interne la animale de 

companie și cabaline. 

 

2.  Rezumatul proiectului: Prezentul proiect își propune valorificarea potențialului științific al serviciilor 

medical-veterinare performante desfășurate la disciplina de Patologie Medicală din cadrul Facultății de 

Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Resursa umană de o înaltă calificare, cazuistica bogată și facilitățile 

tehnice moderne disponibile la disciplina de Patologie Medicală, oferă premizele realizării unui program de 

cercetare clinică fezabil din punct de vedere științific. Analizând obiectiv dinamica și profilul îmbolnăvirilor 

înregistrate la Clinica de Patologie Medicală în ultimii 5 ani, se conturează ca domenii de interes urgențele 

medicale, gastroenterologia, cardiologia, nefrologia și endocrinologia carnivorelor domestice alături de 

urgențele gastrointestinale și bolile medicale implicate în reducerea capacității de efort la caii de sport. 

Metodologia cercetării ce va fi implementată în acest proiect vizează utilizarea unor tehnologii avansate de 

diagnostic (ex. ultrasonografie, endoscopie, laborator clinic) și tratament (ex. terapie intensivă, intervenții 

minim invazive sub control ecografic și endoscopic, hemodializă) dedicate pacienților afectați de o 

patologie complexă caracteristică bolilor interne. Abordarea cercetării medicale prin metodologia descrisă 

oferă șanse reale de obținere a unor informații științifice valoroase, oferind totodată soluții moderne de 

diagnostic și tratament în boli interne la animalele de companie și la cabaline. Rezultatele obținute în cadrul 

proiectului de cercetare prin utilizarea tehnologiilor moderne enunțate, vor avea nivelul științific necesar 

pentru a fi valorificate în elaborarea de lucrări științifice indexate ISI sau de a fi prezentate la congrese și 

simpozioane naționale sau internaționale. Componenta științifică enunțată anterior va fi susținută financiar 

din veniturile atrase din serviciile medical-veterinare oferite poprietarilor de animale. Beneficiile globale ce 

decurg din realizarea acestui proiect sunt valorificarea superioară a informației științifice obținute și 

orientarea resurselor financiare atrase pentru susținerea activității de cercetare și motivarea financiară a 

resursei umane implicate. Studenții membrii în acest proiect vor fi beneficiarii unor competențe profesionale 

dobândite prin metoda rezolvării de probleme și totodată vor avea posibilitatea unor raportării de cazuri 

deosebite în cadrul cercurilor științifice, a simpozioanelor studențești anuale sau în elaborarea lucrărilor de 

licență. Atingerea obiectivelor prezentului proiect va contribui substanțial la bunul renume al Facultății de 

Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, consolidându-i totodată statutul de Centru de Referință în domeniul 

apărării sănătății animalelor. 

III. DESCRIEREA PROIECTULUI (max. 4 pagini) 

1.  Scopul şi obiectivele proiectului
3
: 

Prezentul proiect își propune susținerea unei activități științifice de cercetare clinică prin resurse financiare 

atrase din serviciile medicale de calitate oferite de o resursă umană înalt calificată și o infrastructură 

modernă, toate disponibile  în cadrul disciplinei de Patologie Medicală. 

Obiectivele acestui proiect sunt reprezentate de: 

- Constituirea unei baze de date destinată înregistrării consultațiilor sau a operațiunilor de consultanță 

efectuate în cadrul proiectului; 

                                                 
3
La acest punct se va preciză şi obiectivul/obiectivele specifice de la pct.2 din prezentul Apel, la atingerea căruia/cărora contribuie 

proiectul propus. 
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 - Consemnarea în baza de date a rezultatelor examenelor clinice și paraclinice  precum și a diagnosticelor 

stabilite la cazuistica examinată;   

- Valorificarea rezultatelor cercetării prin publicații, materiale didactice și participări la congrese și 

simpozioane naționale sau internaționale; 

- Susținerea logistică și îndrumarea activității de cercetare pentru toți studenții implicați în proiect; 

- Remunerarea membrilor echipei într-un cuantum dependent de fondurile atrase din consultații sau din 

activitățile de consultanță desfășurate în cadrul proiectului. 

2. Activităţile generatoare de venit dezvoltate prin proiect şi modul de valorificare a acestora
4
: 

În cadrul proiectului propus se vor obține beneficii financiare din servicii medicale complexe (ex. terapie 

intensivă, imagistică medicală intervențională, hemodializă, etc) care reclamă în egală măsură o specializare 

strictă în domeniul bolilor interne și o dotare tehnică adecvată (ex. sistem de gaze medicale, ventilatoare 

automate,  sistem de videoendoscopie, ecografie, analizoare automate de biochimie și hematologie, etc). 

Toate aceste facilități fac diferența între clinica de Patologie Medicală din cadrul FMV Cluj Napoca și alte 

clinici sau cabinete private din Transilvania. În plus trebuie subliniat faptul că există deja o clientelă 

constantă care solicită spontan sau la recomandarea cabinetelor private, aceste servicii complexe destinate 

animalelor de companie și cabalinelor de sport.   

Creșterea numărului de cazuri așteptată firesc în acest context va fi și în avantajul învățământului clinic prin 

accesul direct al studenților la acestea. Implicarea voluntară a studenților din anii IV, V și VI în acest proiect 

va crește sensibil numărul de cazuri consultate la care aceștia participă efectiv, fapt ce este în concordanță 

cu standardele de calitate solicitate de EAEVE pentru învățământul medical-veterinar. 

Pe termen mediu și lung, beneficiarul major al rezultatelor proiectului nostru va fi învățământul clinic 

medical-veterinar și activitatea de cercetare din cadrul Facultății de Medicină Veterinară Cluj-Napoca.   

 

3.  Contribuţii anterioare în arii convergente temei propuse
5
: 

Având în vedere activitatea clinică îndelungată a directorului de proiect și a majorității membrilor echipei de 

cercetare este firesc ca aceștia să posede experiența necesară  atingerii obiectivelor asumate în propunerea 

de proiect. În acest sens va fi expusă succint activitatea acelor membrii cu cele mai relevante contribuții în 

domenii asemănătoare temei propuse: 

 

Conf.dr. Mircean Mircea Valerian: 

- începând cu luna iulie 2016 este membru în contractul nr. 11827/05.07.2016, de asigurare a consultanței 

de specialitate la o fermă de vaci de rasă Black Angus din localitatea Iclod, județul Cluj. 

- începând cu luna iulie 2014 a inițiat și întreține până în prezent o convenție de colaborare cu clubul hipic 

Napoca Sport Horse prin care este asigurată cazuistica necesară programului didactic la Clinica de Ecvine, 

specialitatea Patologie Medicală.    

-  începând cu anul 2007 și până în prezent, asigură managementul și funcționarea Spitalului Clinic de 

Urgențe din cadrul Facultății de Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în calitate de director. Activitățile 

specifice derulate în Spitalul de Urgențe contribuie la progresul învățământului clinic medical-veterinar și 

implicit la prestigiul Facultății. În plus, activitatea desfășurată aici este profitabilă din punct de vedere 

economic prin atragerea constantă de venituri pentru bugetul USAMV Cluj-Napoca.  

- din noiembrie 1992 și până în prezent desfășoară o activitate clinică constantă și generatoare de venituri în 

cadrul disciplinei de Patologie Medicală; 

 

Conf.dr. Giurgiu Gavril: 

- în perioada 2000 – 2002, respectiv 2005 – 2006 a coordonat și a fost responsabil în proiecte de cercetare 

cu impact asupra rentabilității creșterii și exploatării animalelor de rentă (ex. „Studiul steatozei hepatice și 

implicațiile ei asupra reproducției la vacă” și „Prevenirea, controlul și managementul deficitului de seleniu 

în lanțul trofic plantă-animal-om”). 

                                                 
4
La acest punct se vor descrie activităţile generatoare de venituri care vor fi dezvoltate prin proiectul propus şi se vor preciza care 

sunt beneficiarii avuţi în vedere pentru valorificarea rezultatelor proiectului.  
5
Prezentarea va evidenţia contribuţiile anterioare ale Directorului de proiect şi ale membrilor Echipei proiectului, în ariile tematice 

convergente temei propuse, inclusiv valorificările anterioare realizate în mediul economic.  
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- din noiembrie 1985 și până în prezent desfășoară o activitate clinică constantă și generatoare de venituri în 

cadrul disciplinei de Patologie Medicală; 

 

Șef lucrări dr. Scurtu Iuliu Călin: 

- posedă o experiență bogată în domeniul cardiologiei animalelor de companie și răspunde numeroaselor 

solicitări de la partenerii privați din Cluj-Napoca pentru second opinion în acest domeniu. 

- din octombrie 2003 și până în prezent desfășoară o activitate clinică constantă și generatoare de venituri în 

cadrul disciplinei de Patologie Medicală; 

 

Drd. Codea Răzvan Andrei: 

- începând cu luna iulie 2016 este membru în contractul nr. 11827/05.07.2016, de asigurare a consultanței 

de specialitate la o fermă de vaci de rasă Black Angus din localitatea Iclod, județul Cluj. 

- din octombrie 2014 și până în prezent desfășoară o activitate clinică constantă și generatoare de venituri în 

cadrul disciplinei de Patologie Medicală; 

 

4.  Fezabilitatea contribuţiei propuse
6
 

Obținerea de rezultate științice relevante din servicii de asistență medical-veterinară este o activitate 

tradițională și definitorie pentru disciplina de Patologie Medicală. Totuși trebuie să admitem existența unor 

disfuncționalități în coordonarea unei astfel de activități, dublate de o oarecare lipsă de coerență în 

valorificarea componentei financiare pentru susținerea activității de cercetare clinică. Proiectul de față își 

propune tocmai corectarea acestor deficiențe prin atingerea obiectivelor asumate și prin respectarea 

riguroasă a regulilor cercetării științifice. Costurile aferente implemetării proiectului (ex. consumabile, 

reactivi, medicamente, produse destinate mentenanței echipamentelor medicale, etc.) sunt cele cu care se 

operează și în prezent, fiind în consecință previzibile și suportabile. Un factor de risc posibil care poate 

influența negativ derularea acestui proiect îl constituie reducerea numărului de cazuri consultate intramural, 

pe fondul concurenței exercitată de cabinetele veterinare private. Acest fapt ar afecta, în egală măsură, 

componenta științifică și financiară a proiectului. Soluțiile alternative menite să contracareze efectele 

nedorite ale unui asemenea scenariu, ar fi diversificarea ofertei de servicii medicale cu introducerea pe scară 

largă a unor procedee avansate de tratament ce nu pot fi efectuate în cabinete (ex. endoscopia 

intervențională, hemodializa, etc.) și creșterea ponderii activităților de consultanță și consultații extramurale 

utilizând tehnici moderne de diagnostic (ex. electrocardiografie și ecografie abdominală). Totuși la o analiză 

obiectivă, acest risc este redus ținând cont de creșterea exigenței dar și a disponibilității proprietarilor de 

animale de companie sau de cai de sport pentru plata unor servicii medicale de calitate efectuate în cadrul 

clinicii universitare. În plus această tendință se va menține și în viitor deoarece componenta sentimentală 

firească în cazul animalelor de companie va surclasa întotdeauna componenta economică definitorie pentru 

animalele de rentă. De asemenea trebuie subliniat faptul că actualmente membrii echipei utilizează constant 

aparatura modernă de diagnostic și terapie, exersând zilnic acele competențe profesionale dobândite în 

numeroasele stagii de pregătire. În condițiile date, fiecare membru al echipei deservește deja o clientelă 

consolidată și caracterizată de un trend ascendent, fapt ce demostrează capacitatea acestei resurse umane în 

atragerea și gestionarea cazuisticii. Mai mult, există solicitări concrete de colaborare cu clinici și cabinete 

private pentru asigurarea unor servicii medicale pe care unitățile amintite nu pot să le realizeze. Astfel, 

suntem îndreptățiți să afirmăm că atingerea obiectivelor propuse este realistă și în consecință proiectul 

prezintă un grad înalt de fezabilitate.  

 

5.  Modul de organizare a implementării proiectului
7
: 

Activitatea clinică se va desfășura pe toată durata anului universitar iar în timpul vacanțelor gestionarea 

cazuisticii se va face printr-un program de rotație al membrilor echipei. Studenții implicați în cadrul 

                                                 
6
Prezentarea va evidenţia realismul soluţiilor propuse, din punctele de vedere: conceptual, al costurilor şi al duratei implementării, 

precum şi autoevaluarea gradului de risc al implementării proiectului, cu menţionarea de soluţii alternative. De asemenea, se va 
prezenta o estimare a pieţei potenţiale pentru valorificarea reyultatelor proiectului. 
7
Va fi prezentată planificarea activităţilor pe 12 luni şi termene. Va fi avută în vedere raportarea parţială obligatorie, la 6 luni. În 

cazul implementării de către un Colectiv de cercetare, se va detalia rolul şi contribuţia fiecărui membru la implementarea 
Proiectului. 
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proiectului vor participa la activitatea clinică după un program armonizat cu orarul Facultății. În cazul 

pacienților internați care necesită supraveghere și terapie în timpul nopții, studenții vor participa la un 

program de gardă sub supravegherea unui medic membru al echipei. Animalele consultate vor fi înregistrate 

zilnic într-un sistem modern de evidență electronică  a cazuisticii, actualmente funcțional  în Facultatea de 

Medicină Veterinară. 

Lunar, membrii echipei vor prezenta Directorului de proiect un raport de activitate care va cuprinde numărul 

cazurilor consultate, repatizarea lor pe grupe de afecțiuni și rezultatele relevante din punct de vedere 

științific. În raport va fi prezentată sintetic și o scurtă informare privind veniturile și consumul de materiale 

rezultate din activitatea de cercetare clinică. Aceste informații vor fi apoi centralizate în baza de date de 

către un membru al echipei desemnat de către directorul de proiect. O dată la 6 luni directorul de proiect va 

redacta Raportul parțial de activitate în care va fi inclus și un raport financiar privind veniturile și 

cheltuielile aferente proiectului din perioada de raportare,  pe care-l va prezenta departamentului de 

cercetare al USAMV Cluj-Napoca. În continuare vor fi prezentate sintetic rolul și contribuția fiecărui 

membru al Echipei de cercetare la realizarea proiectului.    

Legendă : Baza de date – Bd, Consultații/Consultanță – C/Cn, Hemodializă – Hd, Imagistică medicală – Im, 

Laborator clinic – Lc, Raport final – Rf, Raport lunar – Rl, Raport parțial – Rp Terapie Intensivă – TI. 

 

6.  Modul de valorificare a rezultatelor proiectului
8
: 

Prezentul proiect vizează punerea în valoare a capacității profesionale a unei resurse umane cu o înaltă 

calificare și a unei infrastructuri de vârf în domeniul medical-veterinar. Rezultatul așteptat prin derularea 

acestui proiect este susținerea financiară a cercetării științifice aplicate prin venituri atrase din activități de 

asistență medical-veterinară de specialitate. Valorificarea componentei științifice a rezultatelor cercetării se 

va materializa prin publicarea lor în reviste indexate în baze de date și ISI,  prezentări la conferințe, 

congrese, simpozioane naționale și internaționale. De asemenea unele rezultate obținute vor putea fi 

prezentate de către studenți în cadrul simpozioanelor științifice studențești, stimulându-le astfel interesul 

pentru cercetarea științifică. Beneficiile financiare obținute vor fi destinate cheltuielilor materiale curente 

                                                 
8
La acest punct se va preciza modul în care vor fi valorificate rezultatele proiectului (cantităţi estimate, valoare, beneficiarii vizaţi, 

termene pentru încheierea de contracte, respectiv pentru punerea pe piaţă a servicilor oferite, etc.) 

Nume,  

prenume 

Rolul în 

proiect Bd C/Cn Hd Im Lc Rf Rl Rp TI 

 

Mircean Mircea 

Valerian 

 

Director 

         

 

Giurgiu Gavril 

 

Membru 

         

 

Scurtu Iuliu Călin 

 

Membru 

         

 

Neagu Daniela 

Mihaela 

 

Membru 

         

 

Cristescu Mihai 

 

Membru 

         

 

Popovici Cristian 

Paul 

 

Membru 

         

Mureșan Alexandra 

Nicoleta 

 

Membru 

         

 

Codea Răzvan Andrei 

 

Membru 

         

 

Zinveliu Elena 

Daniela 

 

Membru  
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(ex consumabile, reactivi, mentenanța echipamentelor medicale) și cheltuielilor cu diseminarea rezultatelor 

cercetării. Echipa proiectului va fi remunerată  în funcție de rolul fiecărui membru și proporțional cu sumele 

atrase prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului.    

Concluzionând, beneficiarii rezultatelor obținute în cadrul acestui proiect sunt: 

- proprietarii animalelor care au acces la servicii medicale de înaltă calitate; 

- studenții implicați în proiect, cărora instruirea clinică avansată și obținerea unor rezultate științifice 

relevante în acest domeniu, le va crește interesul pentru activitatea de cercetare;  

- membrii disciplinei de Patologie Medicală care vor fi recompensați prin componentele științifică și 

financiară oferite de prezentul proiect; 

- Facultatea de Medicină Veterinară Cluj Napoca prin întărirea prestigiului și a statutului de Centru de 

Referință în domeniul învățământului superior medical-veterinar și al apărării sănătății animalelor. 

 

 

7. Concordanţa cu planurile strategice a facultăţii şi universităţii9
: 

Misiunea fundamentala a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca este cea de 

de cercetare avansată și educație. Prin obiectivele propuse, prezentul proiect are profilul necesar susținerii 

acestei misiuni asumate de către USAMV Cluj-Napoca. Astfel, cercetarea științifică aplicativă și activitatea 

de prestări servicii generatoare de venituri este încurajată atât în cadrul Facultății de Medicină Veterinară cât 

și la nivel de Universitate. În cele două instituții există un consens asupra următoarelor puncte stipulate în 

Planul operațional 2015 al FMV și în Planul Strategic 2016-2020 al USAMV Cluj-Napoca: 
- Importanța inițierii unor contracte de cercetare aplicativă autofinanțate de Facultate în care să fie 

exploatate eficient resursa umană și infrastructura existentă în scopul furnizării de  servicii de cercetare în 

folosul mediului economic.  

- Recunoașterea activității clinice pe baza cazurilor consultate/tratate contracost, ca activitate cu o 

importanță deosebită în Facultatea de Medicină Veterinară. 

- Implicarea mai largă a studenților în cercurile științifice, în cercetarea științifică contractuală și în 

serviciile de specialitate ale disciplinelor. 

- Este apreciată atragerea de fonduri prin prestări de servicii (diagnostic, analize, testări). 

- Stimularea financiară a personalului care prestează servicii de cercetare aplicativă prin alocarea de cote 

părți din încasări ca salarizare sau suport pentru diferite activități independente. 

Prin obiectivele asumate și prin modul lor de realizare, proiectul de cercetare clinică propus de noi se 

armonizează cu strategiile celor două instituții prezentate anterior. 

 

 

IV. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ (din ultimii 5 ani) 

1.  Domenii de competenţă şi rezultate semnificative
10

: 

Conf.dr. Mircean Mircea Valerian: 

Competențe în Patologia Medicală a Animalelor Domestice, recunoscute prin: 

- Premiul „Ion Adamșteanu” al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” pentru 

cartea: „Medicina Internă a Animalelor vol.I și II” decernat în 19.11.2012. 

- Premiul „Traian Săvulescu” al Academiei Române pentru cartea: „Medicina Internă a Animalelor vol.I și 

II” decernat în 19.12.2013. 

Competențe în ultrasonografie atestate prin numeroase participări în calitate de lector sau cursant la 

următoarele manifestări științifice: 

- noiembrie 2011,2013, 2014, 2015, Sinaia – Congres AMVAC, secțiunea Ecvine, în calitate de lector. 

- 31.05. – 02.06.2012, Cluj-Napoca – A XV-a Conferință Națională a Societății Române de Ultrasonografie 

în Medicină și Biologie, în calitate de lector. 

                                                 
9
Se face referire la facultatea de care aparţine aplicantul, respectiv la Planul strategic al Universităţii 

10
Vor fi prezentate domeniile de competenţă ale Aplicantului şi Colectivului de cercetare, precum şi rezultatele 

semnificative obţinute, atât cele ştiinţifice cât şi cele didactice. 
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- 24 – 25.01.2015, Cluj-Napoca – workshop „Ultrasonography approach of peripheral nerves – AlgoSon, 1
st
 

Module – Superior Member” organizat de European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and 

Biology, în calitate de cursant.   

- septembrie 2015 – iulie 2016 – 11 seminarii în programul național de pregătire continuă organizat de 

CMVR cu tema : „Ultrasonografia în diagnosticul urgențelor medicale la carnivore domestice și cabaline”, 

în calitate de lector. 

2. Conf.dr.Giurgiu Gavril : 

Competențe în Patologia Medicală a Animalelor Domestice, recunoscute prin: 

- Premiul „Ion Adamșteanu” al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” pentru 

cartea: „Medicina Internă a Animalelor vol.I și II” decernat în 19.11.2012. 

- Premiul „Traian Săvulescu” al Academiei Române pentru cartea: „Medicina Internă a Animalelor vol.I și 

II” decernat în 19.12.2013. 

- Experiența de peste 30 de ani în domeniul clinicii de Patologie Medicală. 

 3. Șef lucrări dr. Scurtu Iuliu Călin 

-  2011 – Workshop ecocardiografie, București, Kiraly VOROS (2 zile) 

- 2012 - Studiu ECG, AMVAC, România (2 zile) 

- 2013 – ESAVS, Luxemburg, curs de cardiologie (5 zile) 

- 2014 – ESAVS, Luxemburg, curs de cardiologie și ecocardiografie (5 zile) 

- 2015 – ESAVS, Novara, Italia, ecocardiografie (5 zile) 

- 2015 – Koret, Rehovot, Israel, Externship, cardiologie și ecocardiografie (12 zile) 

- 2016 – Vetco, cardiologie generală și ecocardiografie, Varșovia, Polonia (2 zile) 

- 2016 – ROVECS, București (2 zile) 

4. Șef lucrări dr. Cristescu Mihai 

- 2011 – Specializare în domeniul Ecografiei Comparate. Coordonator: Prof. Dr. Radu Badea. 

- 2014 – 2015 – Curs de imagistică medicală – Computer tomograf. Coordonator: Prof. Dr. Silviu 

Sfrângeu. 
5. Asistent dr. Popovici Cristian Paul 
- 2015 – curs de ecografie abdominală generală, 25-26 aprilie 2015. 

- 2015 – curs de ecografie abdominală, 24-25 octombrie 2015. 

- 2015 – curs de ecografie în urgențe, Lyon 2015. 

- 2012, 2013, 2014, 2015 cursuri de medicină internă și imagistică, AMVAC. 

- 2014, 2015, 2016 – lector SRDV.  

6. Asistent dr. Mureșan Alexandra Nicoleta  
- 01.07.2013 – prezent, - Rezident (alternative track) Medicina internă - ecvine (tutore: Dr. Rene Van den 

Hoven, Dipl. ECEIM, Dipl.ECVPT; Dr. Sonja Berger, Dipl. ECEIM). 
- 01.03.2015 – 15.03.2015, - Stagiu de specializare în imagistica ecvinelor (punct focal ecografie, 

endscopie). Nottingham Veterinary School, Nottingham (Regatul Unit). 
- 01.02.2015 – 15.02.2015, - Stagiar în domeniul laboratorului clinic la ecvine, punct focal citologie. 

Laboratorul clinic central, Vetmed Uni Wien, Viena (Austria). 
- 27.07.2015 – 31/08/2015, - Stagiu de aprofundare al anesteziei la cabaline (operații sub narcoză generală, 

în picioare, anestezii locale). 
7. Drd.Codea Răzvan Andrei: 
- Internship în Medicina de Urgență derulat la Spitalul de Urgențe al FMV Cluj-Napoca în perioada 

octombrie 2013 – noiembrie 2014. 
- Medicina de urgență și terapie intensivă – specializare ESAVS, Berna – iulie 2015.  

- Nefrologie și Hemodializă – specializare VetAgroSup, Lyon – iunie 2015. 

- Medicină internă, terapie intensivă și medicină de urgență – specializare Spitalul Universitar Veterinar 

Koreth, Hebrew University of Jerusalem, Israel – 21.08. – 03.09.2016. 
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2.  Lucrări semnificative publicate: 

1. Mircean M., G. Giurgiu, Oana L., Mircean V., Scurtu I., Mureşan C., 2010, Ultrasound Evaluation of 

Cardiac Function Following Administration of Sedatives in Horses., Bull. USAMV Cluj-Napoca, 67 (2), 166 

– 171.  

2. Mircean M., Scurtu I., Neagu D., Oana L., Muresan C., Giurgiu G., 2012, The Relevance of 

Ultrasound Examination in the Diagnosis of Urinary Tract Diseases in Dogs., Bull. USAMV Cluj-Napoca,69 

(1-2):476-477.  

3. Neagu D.M., Giurgiu, G., Mircean, M., Popovici, C., Scurtu, I., Zinveliu, E., 2012, The Role of 

Urinary Magnesium in Dogs’ Rickets Diagnosis., Bull. USAMV Cluj-Napoca, 69 (1-2): 401-405. 

4. Stefan, A., Mircean, M., 2012, Using Fractal Analysis to Assess the Ultrasonographic Images, Bull. 

USAMV Cluj-Napoca, 69 (1-2): 240-242. 

5. Bel, L.,  Purdoiu, R., Pestean, C., Ober, C., Oana L., Mircean, M., 2012, Aspects of B mode 

echocardiography of the Burmese Python (Python molurus bivittatus)., Bull. USAMV Cluj-Napoca, 69 (1-

2): 218-219. 

6. Oana, L., Ober, C., Pestean, C., Mircean, M., Bel, L., Crecan, C., Oros, D., Oros, A., 2012, Surgical 

Management of Large Colon Impaction/ Dysfunction by Ventral Midline Celiotomy in Two Lipizzan 

Horses., Bull. USAMV Cluj-Napoca, 69 (1-2): 406-409. 

7. Mircean M., Dinca A., Oana L., Pestean C., Ober C., Bel L., Codea R., Oros D., Crecan C., 2013, 

Observations regarding the effect of AD (DIEE) type biophytomodulators on some glucidic energetic 

precursors during muscular exertion in horses., Bull. USAMV Cluj-Napoca 69(1-2). 

8. Scurtu, I., Mircean, M., Popovici, C., Neagu, D., Anastasoie, V., Giurgiu, G.,2013, The Assessment of 

ECG in Dogs depending on Body Position., Bull. USAMV Cluj-Napoca, 69 (1-2): 436-440. 

9. Feier, D., Mircean, M., Purdoiu R.C., Gal, A., Papuc, I., Badea, R., 2013, Prostatic adenocarcinoma with 

renal metastases in a dog diagnosed by contrast enhanced ultrasound - case report, Acta Veterinaria Brno, 

82 (1): 87-90. 

10. Parmen, V., Pestean, C., Ober, C., Mircean, M., Ognean, L., Oana, L., 2014, Influence of 

Electroacupuncture on Thermal Changes in a Soft Tissue Defect, Journal of Acupuncture and Meridian 

Studie,7(5):238-242. 

11. Scurtu, I., Giurgiu, G., Popovici, C., Beteg, F., Mircean, M., 2014, Congenital aortic stenosis in a 

german shepherd, Bull. USAMV Cluj-Napoca ,71(2):1843-5270. 

12. Scurtu, I., Mircean, M., Giurgiu, G., 2014, Cecal inversion in a dog, Bull. USAMV Cluj-Napoca, 71(1): 

204-207. 

13. Mircean, V., Dumitrache, M. O., Mircean, M., Bolfa, P.,Gyoerke, A., Mihalca, A.D., 2014 

Autochthonous canine leishmaniasis in Romania: neglected or (re) emerging?, Parasites & Vectors  7:135.   

14. Pop, I. C., Grad, N. O., Pestean, C., Mircean, M., Mironiuc, I. A., 2014, Induction of a chronic 

myocardial infarction in the laboratory animal-experimental model., Clujul Medical, 86(4):334-339. 

15. Popovici, C., Mircean, M., Scurtu, I., Ober, C., Pestean, C., Sevastre, B., Oana, L., 2014, Rocuronium 

use in anaesthetic protocol in canine patients with orthopedic disease, Bull. USAMV Cluj-Napoca, 

71(2):1843-5270. 

16. Pop, I. C., Grad, O., Pall, E., Pestean, C., Mircean, M., Mironiuc, I. A., 2015., The relationship between 

left ventricular fractional shortening and intravenous administration of stem cells in laboratory rabbits 

presenting a chronic myocardial infarction. Clujul Medical, 88(1): 28-32. 

17. Codea R, Giurgiu G, Bizo A, Popovici C, Scurtu I, Mircean M, (2016), Safety of percutaneous 

ultrasound guided renal biopsy in dogs – retrospective analisys of 23 consecutive cases, Bull. USAMV Cluj-

Napoca, (Best Poster in Congres). 

18. Ghibu S., Pop, C., Morgovan C., Vostinaru O., Olah N., Mogosan C., Mircean M., 2016, Vascular and 

metabolic effect of Olea europaea leaf extract, in high-carbohydrate  high-fat-fed rats., Arch. Cardiovasc. 

Diseases Suppl. (8), 213 – 215. 
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3.  Valorificarea/diseminarea rezultatelor anterioare
11

: 

Conf. dr. Mircean Mircea Valerian : 

- 2012 – 2016 -  Coordonator al programului de Internariat în Medicină de Urgență derulat în cadrul 

Spitalului de Urgențe al FMV Cluj-Napoca.  

- 2011 – 2014 – conferințe și workshop-uri în domeniul urgențelor medicale la cabaline desfășurate în 

cadrul Congresului Anual al Asociației Veterinare Ecvine din România. 

- august 2015 – speaker la workshop-ul „Endoscopia tractului respirator superior la cal”, pentru studenții 

participanți la congresul IVSA (International Veterinary Students Association), ediția 64, Cluj-Napoca. 

Sef lucrări dr. Scurtu Iuliu Călin: 

- 2014 – lector la Conferința CEVA Sante – afecțiuni  cardiace congenitale, Cluj-Napoca. 

- 2015 – lector la Conferința Ceva Sante – Electrocardiografia la animalele de companie, Cluj-Napoca. 

- 2015 – lector la Conferința de Imagistică Medical Veterinară, ed. 2, Cluj-Napoca. 

- 2016 – Workshop Imagistică Veterinară, Iași. 

- 2016 – Workshop cu tema Imagistica și enodscopia căilor aeriene la cabaline- Conferința anuală AVER. 

Asistent dr. Popovici Cristian Paul: 

- 2014 – conferința Societății Române de Dermatologie Veterinară - Citologie cutanată. 

- 2015 – conferința Societății Române de Dermatologie Veterinară - Diagnosticul diferențial al 

dermatozelor la câine și pisică. 

Drd. Codea Răzvan Andrei: 

- august 2015 – speaker la workshop-ul „Hemodializa la câine”, pentru studenții participanți la congresul 

IVSA (International Veterinary Students Association), ediția 64, Cluj-Napoca.  

 

4.  Granturi/proiecte derulate anterior
12

: 

Conf. dr. Mircean Mircea Valerian 

Director proiect: Contract CNCSIS tip A (cod 547), cu tema: Factori de influență asupra 

metabolismului unor macrominerale la monogastrice, cu privire specială la magneziu (2001 – 2003), – 

buget 48.000 lei. 

Membru proiect:  

- Contract CNCSIS tip A (cod 220), 2000 – 2002, cu tema: Investigații etiopatogenetice, clinice 

și paraclinice a unor dismetabolii polifactoriale la monogastrice; buget – 61.000 lei. 

- Contract CEEX, PC-D 02-PT-08-991, 2005 – 2006, cu tema: Prevenirea, controlul și 

managementul deficitului de seleniu, în lanțul trofic plantă-animal-om; buget – 1.780.000 lei. 

Acronim: Alisel. 

- Contract Programul 4 – Parteneriate în domeniile prioritare, cod 52 – 161, 2008 – 2011, cu 

tema: Studii de epidemiologie moleculară în echinococoză / hidatidoză la om și animale în 

sudul și nord-estul României; Program strategic și de management al bolii. Buget – 500.000 

lei. Acronim: Echinorom. 

- Contract Idei, 2008 – 2011, cu tema: Sistem expert pentru prognoza neinvazivă a evoluției 

afecțiunilor hepatice cronice prin analiza parametrilor biologici și de hemodinamică portală. 

Acronim: Hemosep. 

- Contract tip PNII Parteneriate, nr 51- 072/2007, cu tema: Elaborarea unor metode 

performante de detectare a coloranților din băuturi pentru asigurarea calității și a securității 

alimentare. Buget - 350.000 lei. Acronim: Bevcolor. 

 

 

                                                 
11

Vor fi prezentate: participările la conferinţe, brevete, alte forme de valorificare/diseminare a rezultatelor, precum şi alte 
publicaţii (înafara celor prezentate la punctul IV.2), atât pentru Aplicant cât şi pentru Echipa de implementare.  
12

Vor fi prezentate, atât pentru Aplicant cât şi pentru membrii Echipei, proiectele de cercetare derulate, la care au avut rolul 
de director de proiect, responsabil proiect, sau membru în echipa de cercetare, precum şi contractele avute cu mediul economic şi 
de afaceri (obiectul contractului, perioada de derulare, sume încasate). 
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Conf.dr. Giurgiu Gavril: 

Director proiect:  

- Contract CNCSIS tip A (cod 75), 2000 – 2002 cu tema: Studiul steatozei hepatice și implicațiile ei 

asupra reproducției la vacă; buget – 96.000 lei.  

- Contract CEEX, PC-D 02-PT-08-991, 2005 – 2006, cu tema: Prevenirea, controlul și 

managementul deficitului de seleniu, în lanțul trofic plantă-animal-om; buget – 1.780.000 lei. 

Acronim: Alisel.  

Membru proiect:  

- Contract CNCSIS tip A (cod 547), cu tema: Factori de influență asupra metabolismului unor 

macrominerale la monogastrice, cu privire specială la magneziu (2001 – 2003), – buget 48.000 lei. 

- Contract tip PNII Parteneriate, nr 51- 072/2007, cu tema: Elaborarea unor metode 

performante de detectare a coloranților din băuturi pentru asigurarea calității și a securității 

alimentare. Buget - 350.000 lei. Acronim: Bevcolor. 
 

Șef lucrări dr.Scurtu Iuliu Călin:  
Director proiect:  

- Contract CNCSIS TD nr.194/2005, valoare 30000 lei. 

Membru proiect: 

- Contract CEEX, PC-D 02-PT-08-991, 2005 – 2006, cu tema: Prevenirea, controlul și 

managementul deficitului de seleniu, în lanțul trofic plantă-animal-om; buget – 1.780.000 lei. 

V. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE 

1. Lista echipamentelor şi facilităţilor
13

: 

Coordonatorul disciplinei de Patologie Medicală, Conf. dr. Giurgiu Gavril este de acord ca în realizarea 

prezentului proiect să fie utilizată următoarea infrasctructură de cercetare: 

- 1 analizor de gaze arteriale Opti
®
Critical Care Analizer 

- 1 analizor de biochimie Screen Master Plus
®
 

- 1 analizor de biochimie Reflotron
®
 

- 1 aparat de hematologie Abacus Vet Junior
®
 

- 1 aparat de hemodializa Fresenius 4008 S
®
  

- 2 centrifugi de laborator 

- 1 cititor ELISA Plate Screen
®
 

- 1 ecograf MyLab40 cu 2 sonde liniare multifrecvență (5 – 18 MHz), 2 sonde phased-array multifrecvenţă 

(4 – 7,5 MHz) și 1 sondă convexă (3,5 – 6,6 MHz) 

- 1 electrocardiograf portabil AT-1 VET cu 12 canale 

- 2 injectomate  

- 1 ionometru 3 EH-F 

- 1modul de cuști cu 4 locuri de internare 

- 1 monitor pentru funcţii vitale Mindray  

- 3 perfuzomate 

- sistem de gaze medicale cu 5 prize pentru aer comprimat și O2 

- 1 videoendoscop flexibil Karl Stortz
® 

, lungime de lucru 320 cm, diametru 9,2 mm 

- 1 videoendoscop flexibil Pentax
®
 lungime de lucru 140 cm, diametru 13,2 mm  

VI. Deviz antecalcul  

Prezentarea bugetului proiectului
14

 

                                                 
13

Se va preciza Lista cu echipamentele şi facilităţile necesare pentru experimentare, proprii Universităţii, adecvate 
obiectivelor şi activităţile proiectului, locul în care se găsesc acestea (disciplina, departamentul, laboratorul, centrul de cercetare, 
etc.), precum şi dacă există acordul coordonatorilor în administrarea cărora se află respectiva infrastructură, pentru utilizarea în 
cadrul proiectului. 
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Categorie de cheltuieli Valoare Lei 

An 1 An 2 An 3 Total 

Cheltuieli cu personalul 15300  16500  20000   51800   

Cheltuieli de logistică 13000 12000 11000 36000 

Cheltuieli de deplasare 200 200 200 600 

TOTAL CHELTUIELI 28500 28700 31200 88400 

Categorie de venituri
15

 Valoare Lei 

An 1 An 2 An 3 Total 

Venituri din analize de laborator 14000 14400 14800 43200 

Venituri din consultații și terapie 18800 20400 21600 60800 

TOTAL VENITURI 32800 34800 36400 104000 

Regie (minim 15% din total 

venituri) 

4920 5220 5460 15600 

Grafic finaţare USAMV CN
16

 Valoare Lei 

An 1 An 2 An 3 Total 

Finanţare solicitată - - - - 

Rambursarea finantare - - - - 

 

 

Data: 24.10.2016.  

 

Semnătură Director: Conf. Dr. Mircean Mircea Valerian 

 

Semnături  

Echipa de management a proiectului: 

 

Conf. dr. Giurgiu Gavril 

Șef lucr. dr. Scurtu Iuliu Călin 

Șef lucr. dr. Neagu Daniela Mihaela 

Șef lucr. dr. Cristescu Mihai 

Asist. dr. Popovici Cristian Paul 

Asist. dr. Mureșan Alexandra Nicoleta 

Drd. Codea Răzvan Andrei 

Ing. Zinveliu Elena Daniela 

                                                                                                                                                                 
14

Se va prezenta natura cheltuielilor şi veniturilor proiectului. În situaţia în care se solicita finanţarea de către Universitate a unor 
activităţi, se va preciza modul în care această finanţare va fi rambursată universităţii, activităţile generatoare de venit care vor 
asigura această rambursare. 
15

Se va preciza natura venitului, în funcţie de specificul proiectului. 
16

În situaţia în care se solicită finanţare din partea Universităţii, se precizează suma solicitată (pe trimestru), precum şi sumele 
ramursate către Universitate (pe trimestru). 


