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A1. Rezumat  

 Teza de abilitare este redactată conform cerinţelor Scolii doctorale de Medicină 

Veterinară din cadrul USAMV Cluj-Napoca şi prezintă principalele rezultate profesionale, 

ştiinţifice şi academice obţinute după dobândirea titlului ştiinţific de doctor în medicină 

veterinară în anul 2005 şi planul de evoluţie şi dezvoltare a carierei academice şi 

ştiinţifice. Prezenta teză de abilitare, intitulată ”Aplicaţii ale unor metode de studiu 

citogenetic şi ale unor tehnici de genetică moleculară în diagnosticul eredopatiilor la 

animalele domestice” prezintă cele mai relevante realizări personale în cercetarea 

ştiinţifică, descriind rezultatele semnificative recent publicate. Lucrarea începe cu un 

scurt capitol introductiv, urmat de secţiunea a doua în care sunt prezentate principalele 

realizări ştiinţifice şi profesionale. Principalele direcţii majore de cercetare sunt 

interdisciplinare şi constau în efectuarea de studii citogenetice, în colaborare cu UMF 

Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca, în vederea aplicării unor software moderne de cariotipare 

pe leucocite la animale şi pentru diagnosticul prenatal, prin cariotiparea amniocitelor; în 

aplicarea tehnicilor de genetică moleculară; în studierea polimorfismelor implicate în 

calitatea unor produse animale (lapte şi carne) în vederea identificării falsurilor 

alimentare şi a antibiorezistenţei; în coordonarea activităţii de cercetare a laboratorului 

SC Plantarom Microproducţie SRL, care are ca şi obiect de activitate producerea unor 

produse fitoterapeutice şi testarea lor pe animale de laborator (efect antidiabetic, efect 

antidiareic, efect mutagen, efect antioxidant, efect anti-inflamator, efect 

imunomodulator), precum şi în continuarea şi dezvoltarea studiilor începute în perioada 

doctorală privind influenţa radiaţiilor calorice solare asupra sănătăţii şi producţiilor 

vacilor de lapte, în special studiul influenţei acestor radiaţii asupra statusului hormonal, 

celular şi tisular (variaţii ale SRO), precum şi asupra calităţii şi cantităţii producţiei lactate 

şi prelucrarea rezultatelor obţinute prin metode de ultimă oră, cum sunt transformările 

de tip wavelets. Aspectele originale ale cercetărilor, realizate în perioada 2005-2016, care 

cuprind multiple aspecte interdisciplinare, sunt materializate prin realizarea în premieră 

pentru ţara noastră a studiilor citogenetice pe culturi de leucocite pentru diagnosticul 

unor anomalii numerice şi/sau structurale cromosomale în scopul diagnosticului 

postnatal şi realizarea, tot în premieră pentru ţara noastră, a studiilor citogenetice pe 

culturi de amniocite pentru diagnosticul antepartum a unor anomalii numerice şi/sau 

structural; utilizarea şi adaptarea în premieră a software-ul Metasystem Ikaros în 

procesarea cromosomilor proveniţi de la diferite specii de animale domestic; în studiul 

modelului de moştenire genetic al diferitelor maladii ereditare şi implementarea 

măsurilor de profilaxie genică în medicina veterinară; în studiul influenţei 

polimorfismelor DGAT1 K232A asupra procentului de grăsime şi a profilului acizilor graşi 

la vacile Bălţate cu Negru Româneşti (în colaborare); prima detecţie a mutaţiei 

receptorilor rianodinei la metişii Mangaliţa din Transilvania (în colaborare); în studiul 

influenţei radiaţiilor calorice solare asupra sistemului antioxidante din sângele vacilor 

expuse acţiunii radiaţiilor solare şi procesarea datelor prin utilizarea transformărilor de 

tip wavelets; în implementarea pentru prima dată a transformărilor wavelets şi utilizarea 
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lor pentru aplicaţii biologice reale; în estimarea probabilităţilor parametrilor de linkage şi 

metode comparative numerice iterative şi inferenţe statistice referitoare la 

determinismul genetic al avorturilor embrio-fetale la taurine. Ȋn partea a treia a lucrării 

sunt prezentate planurile de evoluţie şi dezvoltare a carierei ştiinţifice şi profesionale, 

care este corelat cu planul de dezvoltare al Facultăţii de Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

şi al Univeristăţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară. 

 Ȋn sinteză, activitatea de cercetare s-a concretizat prin coordonarea a două 

contracte de cercetare în calitate de director de proiect sau responsabil şi prin 

participarea în calitate de membru activ în echipe de cercetare în alte 12 granturi 

naţionale, toate fiind câştigate prin competiţie organizată la nivel naţional. De asemenea, 

am obţinut, în calitate de co-autor, două brevete de invenţii, trei mărci înregistrate OSIM 

şi un atestat pentru crearea, ameliorarea şi standardizarea rasei “Iepurele secuiesc”. 

Activitatea publicistică didactică însumează, până în prezent, 13 îndrumătoare de lucrări 

practice (din care 2 unic autor şi 2 în limba engleză), 11 manuale didactice (din care 4 

unic autor, 1 în limba engleză), un capitol de carte în editură internaţională în calitate de 

unic-autor şi alte două în calitate de co-autor şi 5 monografii, din care una în calitate de 

unic autor. Activitatea publicistică rezultată în urma cercetării este reprezentată de 5 

lucrări publicate în reviste cotate ISI Thomson Reuters, 6 rezumate volume indexate ISI, 

21 de lucrări indexate în Web of Science, din care 13 în calitate de prim-autor şi de 173 

lucrări publicate în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate BDI, din care 

48 în calitate de prim autor. 

Ȋn activitatea ştiinţifică viitoare îmi propun creşterea standardelor de excelenţă 

academică şi profesională prin colaborarea permanentă cu cadrele didactice, studenţii şi 

doctoranzii USAMV, cât şi realizarea de colaborări interdisciplinare în cadrul centrului 

universitar Cluj-Napoca şi cu parteneri internaţionali. 

 

 


