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Conferință eveniment în domeniul bio-medical -  EMOP / EUROPEAN 

MULTICOLLOQUIUM OF PARASITOLOGY ediția XI -  la USAMV Cluj-Napoca 

 

Universitatea de  Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca și Grand 

Hotel Napoca au onoarea să găzduiască, în perioada 24-29 iulie 2012, cea de-a XI–a 

ediție EMOP - „European Multicolloquium of Parasitology”, conferință internațională 

de parazitologie, organizată anterior în Valencia, Spania (2004) și Paris, Franța 

(2008). 

Alături de USAMV Cluj-Napoca, organizatorii acestei conferințe de amploare 

pe plan internațional sunt Federația Europeană de Parazitologie, Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Asociația Parazitologilor din 

România și Fundația Scientia Parasitologica Pro Vita, în timp ce partenerii 

instituționali implicați sunt Consiliul Județean Cluj, Prefectura Cluj, Consiliul Local 

Cluj-Napoca și Primăria Cluj-Napoca. 

Organizatorii au trasat, ca obiectiv major al conferinței, înscrierea acesteia pe 

coordonatele tradiționalității europene, acoperind totodată și aspecte ale tuturor 

schimbărilor ce au loc în lumea contemporană (sociale, economice, ştiinţifice şi 

tehnice etc.), schimbări care implică  în universul lumii vii, iar mai apoi în cercetarea 

științifică din domeniul biologic și medical al acestuia, o abordare și un studiu al 

organismelor parazite din perspective evolutive, coevolutive şi conexiale.  

Temele de discuții și lucrările prezentate în cadrul acestei conferințe, care 

reunește în jur de 800 de participanți de pe 6 continente și 61 de țări, vor viza 

cercetările științifice și medicale, reorientate pe baze interdisciplinare, care pot 

îmbunătăți metodele de diagnostic (mergând spre nanologie, imunologie, genetică, 



ecoparazitologie şi crioparazitologie), cercetări și investigații din domeniile 

biologiei moleculare şi ultrastructurale parazitare, ecologiei şi ecoparazitologiei 

(reevaluarea stărilor conflictuale între organismele gazdă şi speciile parazite, în care 

fiecare partener se află în posibile schimbări, monitorizarea entităţilor morbide, a 

parazitozelor provocate de speciile parazite gazdelor, om şi animale, cu capacităţi de 

apărare modificate, adesea deficitare etc.).  

Biovectorii în supravegherea parazitozelor la om și animale, mijloacele 

profilactico-terapeutice, alternativele medicamentoase prin valorificarea produselor 

naturiste, perfecționarea tehnicilor de procurare de antigene parazitare cu coeficient 

de imunogeneză ridicat şi extinderea tehnologiilor spre speciile cele mai agresive, cu 

precădere cele zoonotice, valorificarea paraziţilor şi a produselor parazitare, în 

scopuri medicale – oncologie, antiparazitare, în antagonisme – hiperparaziţi etc. 

reprezintă alte câteva exemple ce vor trasa axele discuțiilor din cele 5 zile ale acestei 

importante întâlniri internaționale. Pe lângă sesiunile de comunicări științifice, 

invitații vor avea prilejul să participe la momente culturale special organizate și 

vizite la obiective turistice importante din Cluj-Napoca și din împrejurimile acestuia. 

Conferința de presă organizată cu prilejul acestui major eveniment din lumea 

știinţifică bio-medicală va avea loc miercuri, 25 iulie, ora 12.30 la Grand Hotel 

Napoca în sala „Diplomat”. 
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