Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional

CURCĂ C. DUMITRU
Aleea Callatis nr. 8, Bl. A 15 bis, Sc. B, Apt. 16, sect. 6, Bucuresti
+40 217785889

Mobil:

+40 721135663

curca_fiziopat@yahoo.com
Română
05.07.1942, comuna Tișăuți, județul Suceava, Guvernământul Bucovinei, Regatul României
Masculin
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti
/ educatie-formare, cercetare, invatamant superior

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

De la data de 20.07.2000 - prezent
Profesor universitar, apoi din 01.10, 2008 profesor universitar consultant, conducător de doctorat,
cercetare și publicații etc.
Titular al disciplinelor de FIZIOPATOLOGIE, EXPLORĂRI FUNCȚIONALE, Standarde de explorare
funcțională și Diagnostic de laborator.
- curs şi lucrări practice
- conducător doctorat
Activitate didactică. Îndrumare lucrări licenţă studenţi. Activitate de laborator şi diagnostic. Activitate
de cercetare ştiinţifică prin Contracte/convenții de cercetare științifică cu unități de cercetare și cele de
producție animale de rentă, apoi prin Grant-uri naţionale, precum și colaborări interdisciplinare.

Numele şi adresa angajatorului

Fost angajat al I.A.N.B. București, apoi al U.Ş.A.M.V. Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară,
Splaiul Independentei 105, sector 5, cod postal 050097, perioadă neîntreruptă din 1965, angajat prin
repartiție Guvernamentală nr. 1/1965, ca șef de promoție, reținut în învățământul superior, până la
pensionarea pentru limită de vârstă, la data de 01 octombrie 2008.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate didactică, cercetare ştiinţifică, explorări funcționale, îndrumare lucrări de diplomă, instruire
practică a studenților în unitățile de peofil sanitar-veterinar și în cele de producție.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Din data 02.10.1995 – până la 20.07.2000
Conferențiar universitar
Titular de Cursuri: disciplinele de Fiziopatologie și de Explorări funcționale. Efectuarea de lucrări
practice și demonstrații experimentale pe animale de laborator.Cercetare științifică. Precum și la
Colegiul Agricol specializările: Igienă şi laborator sanitar-veterinar; Clinică şi farmacie veterinară.
I.A.N.B. Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară, Splaiul Independentei 105, sector 5, cod postal
050097
Activitate didactică, cercetare științifică contractată, diagnostic clinic de laborator
1986 - 1989
Director educativ al căminului studențesc nr. 1 Complex ”Agonimie”.
Muncă educativă, igienă și sănătate, precum și activități social-culturale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Rectoratul I.A.N.B. București.
Activitate educativă
Din data 21.02.1994 – până la data de 02.10.1995.
Şef lucrări / Lector universitar
Cursuri: disciplinele de Fiziopatologie și de Explorări funcționale anii II și III. Efectuarea de lucrări
practice și demonstrații experimentale pe animale de laborator. Precum și la Colegiul Agricol
specializările: Igienă şi laborator sanitar-veterinar; Clinică şi farmacie veterinară..
U.Ş.A.M.V. Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară, Splaiul Independentei 105, sector 5, cod
postal 050097
Activitate didactică, cercetare, îndrumarea lucrărilor de licență, de instruire în producție a studenților.
1965 - 1994
Șef de laborator, Preparator universitar II, Preparator universitar I, Asistent stagiar, Asistent titular.
Acțivități curente din laborator, pregătirea lucrărilor practice și demonstrațiilor pe animale de laborator
specifice fiziopatologiei. Din anul universitar 1986/1987 titular de curs la Fiziopatologie, până la
pensionare.
U.Ş.A.M.V. Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară din București, Splaiul Independentei 105,
sector 5, cod postal 050097
Activități didactice: lucrări practice, curs, cercetare științifică, îndrumare cercetare științifică
studențească, lucrări de licență, înstruirea studenților în unități sanitar veterinare județene, în
laboratoarele de profil, sau unități de prelucrare a produselor animaliere și în ferme de animale.

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1960 - 1965
Doctor medic veterinar / diplomă de licenţă
Discipline fundamentale: anatomie, biochimie, biologie animala, biologie celulara, histologie,
embriologie, fiziologie, fiziopatologie, anatomie patologica, microbiologie, imunologie, farmacologie
Discipline aferente domeniului de Control al produselor şi alimentelor de origine animală
Discipline clinice: Parazitologie şi boli parazitare, Boli infecţioase şi medicină preventivă, Chirurgie,
Patologia reproducţiei, Patologie şi clinică medicală. Cele politice ale vremii: Socialism științific,
Filosofie/marxistă; Economie politică socialistă; Economie agrară și organizare I.A.S., sau cele de
Mecanizare ale Agriculturii
I.A.N.B. Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară din București

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

1968 - 1983
Doctor în Ştiinţe Medicale, domeniul Medicină Veterinară
Fiziologie și Fiziopatologie, Imunologie și Imunopatologie. Cercetare științifică fundamentală și aplicativă

U.Ş.A.M.V. Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)
engleză
rusă

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
C1
C1
C1
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B2
B2
B2
B2
indpendent
indpendent
indpendent
indpendent
indpendent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
C1

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

- abilitati manageriale, didactice, oratorice.
- spirit de echipă (membru în multiple și diverse echipe interdisciplinare de cercetare în catedră,
facultate și în unități de cercetare și în cele de producție)
- capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin stagii de perfecţionare / specializare
efectuate în țară și în străinătate (stagii în Polonia, S.U.A. pe cont propriu, în republica Moldova)
- experienţă în managementul proiectelor de cercetare contractată, Granturi sau Convenții de
colaborare.
- managementul educațional și al echipelor, intransigență, punctualitate şi spirit organizatoric
- participare la organizarea multiplelor manifestări ştiinfice şi profesionale în facultate și la nivel
naţional, inclusiv ale studenților.
- competenţe în utilizarea aparaturii de laborator specifice domeniului Fiziopatologiei, Explorărilor
funcționale, Hematologiei, Diagnosticului de laborator.Parazitologiei.
- Secretar științific al publicației LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE seria C, MEDICINĂ VETERINARĂ.
Redactor sau co-redactor al unor monografii, cursuri universitare.
- o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft OfficeTM (WordTM, ExcelTM, PowerPointTM)
- aptitudini elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Adobe Illustrator TM, PhotoShopTM) şi
cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor Correl)

Membru al Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina (fondată în 1862 la Cernăuți),
filial București, vicepreședinte și actualmente președinte de filial, precum și membru în Comitetul Director
al SCLRB
Aptitudini şi competenţe în accesarea şi managementul proiectelor de cercetare, comunicare,
Alte competenţe şi aptitudini
precum și redactarea lor pentru publicare
Fost expert evaluator proiecte de cercetare al Ministerului Educatiei si Cercetarii, Granturi etc.
Prin Ordinul nr. 11 din 17 februarie 1995, al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, pe baza
concursului desfăşurat în perioada 16-20 ianuarie 1995, mi s-a conferit gradul profesional de MEDIC
PRIMAR VETERINAR, specialitatea: Diagnostic de laborator, conform certificatului nr. 167.
Din anul 1994 până în 1997, în fiecare semestru, câte o săptămână pe semestru, pe baza Convenției
încheiate între Rectorul Prof. uni. Dr. Nicolai Pomohaci a USAMV B și Prof. univ. Dr. habilitat Acad.
Cimpoieș Gheorghe, Rectorul UASM, Chișinău, am predat cursul de Fiziopatologie la Facultatea de
Medicină Veterinară a Universității Agrare de Stat din Chișinău.
Participând la numeroase Simpozioane ale UASM și ale FMV din Chișinău, activitae apreciată prin
acordarea MEDALIEI „Pentru merite deosebite în dezvoltarea învăţământului superior şi ştiinţei agricole”
cu ocazia Simpozionul internaţional „75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova, din 08 octombrie
2008, precum și Diploma de excelență pentru activitatea desfășurată în cadrul cerului științific din FMV
București.
Iar din 24 octombrie 2019, PROFESOR DE ONOARE al Universității Agrare de Stat din Republica
Moldova.

Competenţe şi aptitudini artistice

Permis(e) de conducere

-

Lucrari stiintifice, cursuri, monografii

Activitatea de cercetare şi didactică
Este concretizată în 465 lucrări publicate în edituri şi reviste de prestigiu, astfel:
▪
tratate, monografii studii şi manuale…………………………..11
▪
comunicări ştiinţifice publicate………………………………… 27
▪
articole publicate în reviste de specialitate………………….294
▪
articole de popularizare a ştiinţei publicate……………………68
▪
articole cu caracter metodico-didactic publicate………………32
▪
recenzii ştiinţifice publicate, traduceri publicate, prefaţă
la cărţi apărute în edituri……………………………………..17
▪
invenţii, inovaţii şi recomandări pentru producţie publicate……1
▪
Interviuri şi recenzii publicate în presă………………………......15
Lucrările publicate abordează o paletă largă de aspecte din domeniu Medicinii Veterinare
referitoare la reactivitatea organismului faţă de diverşi agenţi etiologici, consecinţele acestora asupra
producţiei animaliere şi asupra reproducţiei.
Am redactat și publicat următoarele manuale și cărți de specialitate:
➢ Fiziopatologie vol.I, 1995, elaborat de D. Curcă, editura fundaţiei “România de mâine”, Bucureşti.
➢ Fiziopatologie generală, elaborat de D. Curcă, 1999, în editura fundaţiei “România de mâine”,
Bucureşti.
➢ "Tratatul de Medicină Veterinară vol. I", sub redacţia Prof. dr. N. Constantin, capitolul Fiziopatologia
termoreglării, care a fost elaborat de D. Curcă.
➢ Fiziopatologie generală, vol. II, 2003 Editura Printech, Bucureşti, ISBN 973-652-787-5 pag.272,
Curcă D.
➢ Fiziopatologie generală, vol. II, Ediţia a II-a, 2004 Editura Printech, Bucureşti, ISBN 973-652-920-7,
pag. 352, Curcă D.
➢ Fiziopatologie. Lucrări practice şi protocoale experimentale, 2004, Editura Printech, Bucureşti, ISBN
973-652-913-4, pag. 264, Curcă D.
➢ Tratat de Fiziopatologie generală, 2005, Editura Printech, Bucureşti, ISBN 973-718-199-9 pag. 656,
Curcă D.
➢ Fiziopatologie. Lucrări practice şi protocoale experimentale, ediţia a II-a, 2005, Editura Printech,
Bucureşti, ISBN 973-718-338-X pag. 272, Curcă D.
➢ Tratat de Fiziopatologie generală, 2006, Ediţia a II a, Editura Printech, Bucureşti, ISBN 973-718418-1, pag. 658, Curcă D.
În paginile mai multor reviste am omagiat pe marii înaintaşi ai profesiunii medical-veterinare, precum
şi cei proveniţi din Bucovina istorică. Materialele au fost publicate în reviste de profil din ţară şi din
străinătate.

Publicaţii relevante Director/coordonator de proiect. Publicarea revistei Mesager bucovinean, An XII, serie nouă, nr.1 (45)
2015; nr.2 (46) 2015; nr. 3 (47) 2015; nr. 4 (48) 2015. ISSN 1841-0499. Proiect finanțat de Ministerul
Afacerilor Externe, Departamentul politici pentru relația cu românii de pretutindeni.

Premii, medalii, alte distinctii

Informaţii suplimentare

Functii ocupate in cadrul unor proiecte
nationale si europene

Pentru angajarea exemplară în activitatea profesională şi cea ştiinţifică, mi s-a acordat din partea:
Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România, Medalia pentru progresul medicinii
veterinare;
MEDALIA „Pentru merite deosebite în dezvoltarea învăţământului superior şi ştiinţei agricole”
cu ocazia Simpozionul internaţional „75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova, din 08
octombrie 2008,
Din partea Asociaţiei Parazitologilor din România, Diploma pentru merite deosebite în
activitatea de dezvoltare şi promovare a parazitologiei în ţară şi străinătate;
Din partea Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală, Diploma de Onoare, de recunoaştere
a deosebitelor sale merite, pentru întreaga activitate în slujba apărării sănătăţii animalelor, a
sănătăţii publice, progresului medicinii veterinare şi a dezvoltării I.D.S.A.;
DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ din data de 09.IX.2017, cu ocazia celebrării vârstei de 75 de ani,
pentru îndelungata și prolifica activitate desfășurată ca profesor și cercetător în domeniul
Fiziopatologiei, acordată de Societatea Română de Fiziopatologie, în cadrul: The Conference
of Romanian Society of Pathophysiology 7th–9th September 2017, Cluj-Napoca, Romania,
”Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy; parafată de președintele în exercițiu:
Prof. univ. DM, PhD, Alina Elena Pârvu
DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ, România 100 (1918 - 2018) din data de 01.XII.2018, acordată
pentru promovarea personalităților medicale veterinare românești, acordată de Asociația
Generală a Medicilor Veterinari din România, semnată și parafată de președintele în exercițiu:
Prof. univ. DVM, PhD, Mario Darius Codreanu.
Sunt inclus în paginile enciclopediei „Who’s Who” în România, ediţia specială, 2002;
Sunt inclus în Enciclopedia Bucovinei, Editura Princeps Edit Iaşi, 2004 şi 2012.
Sunt inclus în paginile „Dicţionarul oamenilor de succes din România” Biografii Contemporane.
Ediţia 2014, editată de Asociaţia Europeană de Dezvoltare Biografică
-

Apartenenţa la organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale:
Titluri academice şi ştiinţifice
• Membru al Societăţii de Medicină Veterinară din România, filiala Bucureşti, din vara lui
1970 până în ianuarie 1990 când s-a format AMVR care a devenit apoi AGMVR;
• Membru al Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România, din 1990 şi în prezent;
• Membru al Asociaţiei Parazitologilor din România, din 1990 anul fondării şi în prezent;
• Membru al Societăţii Române de Fiziopatologie, din 1992 şi în prezent.
• Membru al Colegiului Medicilor Veterinari din România, din 1998 şi în prezent;
• Conducător de doctoranzi în specialitatea Fiziologie normală şi patologică din 2001- şi în
prezent;
• Secretarul ştiinţific al Anuarului „Lucrări ştiinţifice seria C, Medicină Veterinară din 19862003;
• Membru asociat din 2010 și apoi membru titular din 2014 al Comitetului Român de Istoria
şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST/DIS) al Academiei Române;
• Membru AMFOR (Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor Ofiţeri în Rezervă din România) din
1999 şi în prezent membru de onoare;
• Membru al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, vicepreşedintele
filialei Bucureşti între anii 2012-2014, iar apoi Preşedintele filialei Bucureşti și în prezent;
precum vicpreședinte și președinte al SCLRB.
• Şeful disciplinei de Fiziopatologie din 1986-2008, la Facultatea de Midicină Veterinară
Bucureşti, USAMV, iar din 1990-2000 şeful disciplinei de Fiziopatologie a Facultăţii de
Medicină Veterinară a Universităţii „Spiru Haret”;
• Liderul de sindicat din Facultatea de Medicină Veterinară din București şi viceliderul
USAMVB din 1992-2008, apoi și membru în biroul de conducere Alma-Mater.
•
Un atașat permanent și consecvent al profesiunii medical-veterinare și al învățământului medicalveterinar.

Alte activitati desfasurate

Promovarea profesională s-a bazat pe o muncă susținută de studiu individual și cursuri de
perfecționare, de experimentare și cea de cercetare științifică și publicistică, ce a constat până în prezent
prin eleborarea de comunicări științifice, susținute în conferințele, simpozioanele, mesele rotunde etc., de
profil, naționale și internaționale.
Majoritatea lucrărilor științifice fiind publicate în reviste de specialitate, în extenso sau în rezumat, în
limba română sau în limbi de circulație internațională.
O prezentare mai detaliată a lucrărilor științifice comunicate și publicate, ar depăși cu mult spațiul
afectat acestui CV.
Cu prilejul participării la Congesele/Conferințele naționale și internaționale de FIZIOPATOLOGIE, mia oferit prilejul de a cunoaște preocupările în acest domeniu de activitate, atât de importat în procesul
profesional-educativ al studenților, disciplina de Fiziopatologie fiind o punte de legătură dintre disciplinele
preclinice cu cele clinice.
Comunicarea și publicarea de lucrări științifice de actualitate din domeniul medicinii veterinare și
biologiei, precum și ale celor de istoriografie.

Anexe

Bucureşti

Semnatura,
Prof. univ. Dr. Curcă C. Dumitru

