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REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI PROFESIONALE 
 
 

Subsemnata, MEDERLE Narcisa Geanina, Doctor în Științe Medicale, domeniul Medicină 
Veterinară, Conferențiar la disciplinele Parazitologie și Boli Parazitare, Boli Micotice, Mycotic 
Diseases, Departamentul III – Învățământ Clinic II, din cadrul Facultății de Medicină Veterinară 
Timișoara, candidat la obținerea titlului științific de Doctor abilitat (dr. habil.), prezint teza de 
abilitare intitulată Abordări terapeutice inovative în controlul unor parazitoze și implicațiile lor 
sociale, economice și asupra calității vieții. 

 

1. Relevanța și impactul rezultatelor științifice 
 

1.1. Cariera profesională 
 
♣ Cadru didactic al Facultății de Medicină Veterinară, din cadrul USAMVB Timișoara, 

începând cu anul absolvirii – 1996, când am debutat ca preparator. Ulterior, am ocupat, prin 
concurs, posturile de asistent și șef de lucrări. În prezent, activez pe postul didactic de 
Conferențiar. Cei 22 de ani de carieră didactică universitară i-am dedicat disciplinelor de Biologie 
animală și Ecologie, Animal Biology, Parazitologie și Boli Parazitare, Zoonoze Parazitare, Boli 
Micotice, Mycotic Diseases. 

♣ Doctor în Științe Medicale, domeniul Medicină Veterinară, din anul 2004 
♣ Absolventă a Facultății de Medicină Veterinară, din cadrul USAMVB Timișoara, promoția 

1996, cu media generală de licență 9,90. 
 

1.2. Rezultatele științifice 
 
Rezultatele activității de cercetare, desfășurată din 1996 până în prezent, se regăsesc  în 

finalizarea tezei de doctorat, publicarea unui număr de 152 lucrări științifice în reviste cotate ISI, 
indexate în baze de date internaționale sau prezentate la conferințe și simpozioane naționale și 
internaționale, cinci cereri de brevet înregistrate la OSIM, două contracte de cercetare în calitate 
de director și opt, ca membru în echipa de cercetare.  

Startul cercetării de bază l-au dat studiile derulate în perioada elaborării tezei de doctorat. 
În toți acești ani, am învățat să fac primii pași în cercetare și să inițiez activități științifice care au 
continuat și după finalizarea tezei. 

Diagnosticarea și tratarea demodicozei canine a  reprezentat obiectivul principal al tezei de 
doctorat care a adunat studii epidemiologice, observații clinice, rezultatele investigațiilor 
terapeutice, experimentale și diagnostice realizate pe o perioadă de șapte ani, la o populație 
canină formată din 10.725 de indivizi. 

Rezultatele cercetării desprinse din teza de doctorat intitulată  
 „Demodicoza canină. Studiu etiologic, epidemiologic, patogenezic și terapeutic” au fost 
concretizate, după finalizarea tezei, în monografia „ Demodicoza canină” (Ed. Aura, 2005) – un 
ghid practic de diagnostic și tratament, util studenților, dar, mai cu seamă, medicilor veterinari 
practicieni care se confruntă cu o evoluție spectaculoasă a dermatopatiilor canine, dar și cu 
apariția într-o cadență impresionantă a noi molecule sistemice sau topice cu aplicabilitate 
cutanată. 



Relevanța și aplicabilitatea practică a cercetărilor științifice post-doctorale, descrise în 
prezenta teză de abilitare,  ABORDĂRI TERAPEUTICE INOVATIVE ÎN CONTROLUL UNOR 
PARAZITOZE ȘI IMPLICAȚIILE LOR SOCIALE, ECONOMICE ȘI ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII,  reprezintă 
recunoașterea muncii de cercetare născută din pasiune și susținută de cinci brevete de invenție, 
două produse lansate pe piața comercială și înființarea unui laborator apicol. 

Continuitate, consecvență, inovare și progres – sunt caracteristicile activității de cercetare 
derulată după finalizarea tezei de doctorat. Aceasta este concretizată în două direcții:  

o OBȚINEREA PRIN TEHNOLOGII EMERGENTE ȘI PROCEDEE ASISTATE DE MICROUNDE ȘI 
ULTRASUNETE A KIT-ULUI DEMOSIMCAN – șampon și gel, utilizat în tratamentul leziunilor 
uscate din demodicoza canină – premieră națională 

o OBȚINEREA PRIN PROCEDEE BIOCHIMICE A SUPLIMENTULUI ALIMENTAR DIN PLANTE 
DESTINAT PREVENIRII ȘI COMBATERII NOSEMOZEI ALBINELOR 
 

 În sprijinul primei direcții de cercetare, vin studiile epidemiologice, clinice, histologice, 
imunohistochimice și terapeutice în demodicoza canină, studii care au continuat după susținerea 
tezei de doctorat și s-au concretizat în publicații științifice (lucrări ISI, BDI), o monografie, într-un 
contract de cercetare, două cereri de brevet de invenție și un produs comercial, kit-ul Demosimcan 
- șampon și gel. 

Investigațiile epidemiologice privind prevalența demodicozei canine și intervenția 
factorilor favorizanți  (intrinseci și extrinseci) asupra prevalenței acariozei au fost realizate 
comparativ, în județele Timiș, Dolj și Mehedinți, pe loturi de câini înregistrați în Clinica de Boli 
Parazitare a FMV Timișoara, în cabinetele veterinare, precum și în circumscripțiile sanitar-
veterinare din cele trei județe. Din totalul cazuisticii canine, au fost selectați câinii care au 
prezentat leziuni cutanate, au fost coroborate informațiile anamnestice cu manifestările clinice și 
rezultatele examenului microscopic prin care s-au evidențiat stadiile evolutive ale acarianului 
Demodex și s-a stabilit o prevalența a bolii cuprinsă între 32 - 48%. Rezultatele studiului relevă 
faptul că demodicoza rămâne o ectoparazitoză cu prevalență ridicată în contextul dermatopatiilor 
canine, vârsta, condițiile precare de microclimat, imunodepresiile consecutive unor stări 
patologice, factorii climatici și tratamentele neadecvate fiind factori epidemiologici influenți în 
receptivitatea, declanșarea și evoluția clinică a acestei acarioze.  

Versatilitatea manifestărilor clinice, mascarea leziunilor primare, expresiile clinice 
asemănătoare, dar și izbucnirea neașteptată a episoadelor clinice în funcție de intervenția 
factorilor individuali, ne obligă la o nouă abordare clinică, preclinică și de laborator a diagnosticului 
acariozei. Valorilor serice ale proteinelor totale, albuminelor, globulinelor totale și 
imunoglobulinelor G, M, A, E au fost determinate la un lot alcătuit din 67 de câini diagnosticați cu 
demodicoză uscată (formele localizată și generalizată) și piodemodicoză (PD), prin tehnicile 
turbidimetrică și colorimetrică. Studiul a relevat modificări ale valorilor parametrilor urmăriți față 
de limitele fiziologice (lotul martor), dar și modificări ale valorilor serice ale proteinelor totale, 
albuminelor, globulinelor totale și Ig în cele trei forme de evoluție clinică a bolii, aspect ce poate 
reprezenta un indicator în diagnosticul diferențial al demodicozei canine. În demodicoza uscată, 
albuminele (66.66%) și proteinele totale (64.44%) cresc, iar globulinele totale  scad (71.11%); la 
câinii cu PD s-a remarcat scăderea concentrației proteinelor totale (36.36%) și a albuminelor 
(54.54%), acompaniată de creșterea concentrației globulinelor totale (54.54%). Concentrația de Ig 
G și Ig A este scăzută în DL și DG, cu insignifiante diferențe între cele două loturi și crește în PD: IgG 
(63.63%), respectiv, IgA (59.09%). Ig E se mențin la concentrații crescute față de limitele 
fiziologice, în toate cele trei forme de evoluție clinică a demodicozei, în timp ce, Ig M rămâne la 
valorile de referință, în 94% din câinii luați în studiu.  Acestui studiu i se alătură acela realizat la un 
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lot de 37 câini demodecici cu vârsta cuprinsă între 2-3 ani, la care s-au urmărit parametrii 
hematologici și de biochimie sanguină. Creșterea fosfatazei alcaline și a aminotransferazelor 
asociată cu scăderea valorilor albuminelor și a proteinelor totale este un indicator paraclinic 
important în diagnosticul demodicozei câinilor tineri.  

Examenele histologice și testele imunohistochimice constituie o altă etapă în derularea 
activității de cercetare. Prelevarea prin puncție/biopsie a pielii parazitate cu acarianul Demodex, 
înainte și după aplicarea topică a kit-ului Demosimcan, a fost realizată la Disciplina de Parazitologie 
a FMV Timișoara. Studiile histologice și IHC au fost realizate la Universitatea de Medicină și 
Farmacie  „Victor Babeș” Timișoara. S-au utilizat tehnicile de colorare tricrom-Masson, HEA și PAS 
și s-a apelat la kit-urile BOND TM Polymer Refine detection CD 8, CD 20 (Medist Life Science)  
pentru a evidenția markerii imunohistochimici caracteristici în demodicoză. Imaginile histologice 
au relevat prezența acarianului în foliculii piloși, leziunile identificate crescând gradual din 
demodicoza localizată în piodemodicoză: foliculită murală, infiltrații limfoplasmocitare și 
granulare, hipercheratoza, granuloamele perifoliculare. Preparatele IHC ne-au oferit un tablou 
elocvent al „replicii” sistemului imunitar cutanat la prezența acarianului, de la hiperplazii ale 
celulelor Langerhans, lezarea keratinocitelor, infiltrații limfocitare, la migrarea neutrofilelor și a 
eozinofilelor, hiperplazia melanocitelor și a macrofagelor; au fost prezenți markerii 
imunohistochimici caracteristici CD 8, CD 20. La o perioadă de trei luni de la administrarea kit-ului, 
acarianul a fost absent în preparatele HP, iar imaginile lezionale scad în intensitate; examenele IHC  
evidențiază o revenire la limitele fiziologice a reacțiilor cutanate celulare (keratinocitele, celulele 
Langerhans, limfocitele T și B, neutrofilele, eozinofilele, macrofagele) și absența clusterilor 
imunohistochimici CD 8 și CD 20. În concluzie, valoarea de diagnostic a examenului histopatologic 
și imunohistochimic în demodicoza canină este evidentă și necesară, mai cu seamă în situațiile în 
care există prezumția de diagnostic, iar examenul microscopic al raclatului cutanat este negativ. 

 Având ca fundament de cercetare studiile mai sus amintite, această primă direcție de 
cercetare a tezei de abilitare a fost pe deplin susținută de studiul terapeutic complex, derulat la 
câinii diagnosticați cu demodicoză în trei județe din țară: Timiș, Dolj, Mehedinți. Studiul a urmărit 
formularea, caracterizarea, testarea și selectarea principiilor active din plante pentru cele două 
componente, gel și șampon, ale kit-ului Demosimcan. Prin aplicarea tehnologiilor emergente s-au 
obținut  extractele hidro-glicero-alcoolice din plante care s-au stabilizat prin procedee asistate de 
microunde și ultrasunete. Complexul biologic activ pe bază de extracte naturale s-a încapsulat în 
hidrogeluri cu diferite compoziții de colagen hidrolizat și, astfel, s-a obținut kit-ul Demosimcan - 
gel și șampon care a fost testat din perspectiva eficacității terapeutice. Rezultatele obținute au 
fost interpretate statistic prin testul Kruskal Wallis, statistica descriptivă indicând o eficacitate 
terapeutică de 96 %.  

Studiul a fost realizat în colaborare cu firma SC Primosal SRL și este susținut de proiectul de 
cercetare PN-III-P2-2.1-CI-2017-0446. 

Originalitate, impactul social, economic și asupra calității vieții:  

➢ dezvoltarea  produselor ecologice, pe bază de extracte de plante - ca ingrediente 
antiparazitare, și colagenul - ca ingredient ecofriendly de regenerare a pielii deja parazitată, 
cu absorbție cutanată rapidă, eficiente în remisia leziunilor demodecice și fără efect iritant 
asupra pielii;  

➢ susținerea inovării,  creșterea competitivității și vizibilității agentului economic în mediul 
academic;  

➢ realizarea unui produs nou, ecologic, pe bază de extracte naturale, inexistent pe piața din 
România (premieră națională) și cu potențial de export (creșterea calității vieții prin 
stimularea creșterii economice);  



➢ întocmirea unui plan de afaceri și a unui studiu de piață, în perspectiva lansării pe piață a 
produselor inovative de generație nouă (kit-ul Demosimcan), superior calitative celor 
existente. 

Această primă direcție de cercetare a tezei de abilitare a fost încununată cu înregistrarea la 
OSIM a două cereri de brevet de invenție, două produse inovative, cu caracter de pionierat, 
premiate la Saloanele de invenții naționale și internaționale (Geneva, Bruxelles, Barcelona) cu 10 
medalii de aur și 9 premii speciale: 

➢ Gelul pentru tratarea leziunilor uscate din demodicoza canină A 00075/1.02.2016  
➢ Compoziție de șampon utilizată în tratamentul leziunilor uscate din demodicoza canină A 

1046/12.12.2017  

Fără a ne îndepărta prea mult de domeniul primei direcții de cercetare, subliniez rezultatele 
studiilor experimentale, clinice și terapeutice care sunt fundamentul a altor două cereri de brevet 
de invenție la care sunt coautor, premiate cu medalii de aur și argint la Saloanele de invenții 
naționale și internaționale: 

❖ Compoziție regeneratoare pentru păr și unghii 
Milovanov Cornelia, Mederle Narcisa, Ahmadi Mirela, Morariu Sorin, Popescu Gabriela, Morariu  Florica, 
Herman Viorel, Radulov Isidora, Mederle Ovidiu 
 

❖ Cremă pentru hidratantă piele și ten pe bază de Oenothera biennis 
Horablaga Adina, Milovanov Cornelia, Ahmadi Mirela, Mederle Narcisa, Morariu Sorin, Morariu 
Florica, Horablaga Marinel, Popescu Gabriela, Mederle Ovidiu 

 
Nosemoza, o parazitoză produsă de Nosema apis și Nosema ceranae, afectează albinele 

lucrătoare; determină diaree și mortalitate, aspecte ce conduc la apariția unui declin impresionant 
și progresiv în familiile afectate, remarcabile fiind atât scăderea numărului de albine, cât și 
diminuarea severă a producțiilor. Dintre compușii de sinteză testați, fumagilina are rezultate 
terapeutice încurajatoare, inconvenientul major fiind însă remanența în produsele apicole, dar și 
neafectarea sporilor parazitului, care se depozitează în fecale constituind surse de infecție pentru 
albine în primăvară. În condițiile obținerii unor produse curate ale stupului (miere, lăptișor de 
matcă etc), conform cerințelor UE, și ca urmare a măsurilor agricole europene ce prevăd sporirea 
familiilor de albine în țara noastră, este obligatorie renunțarea la terapiile alopate ce lasă reziduuri 
în aceste produse și găsirea unor remedii naturale, care să fie eficiente, dar care, în aceeași 
măsură, să nu dăuneze stupului. 

În acest context, s-a născut ideea realizării unui produs natural care să nu dăuneze stupului 
și să nu prezinte reziduuri în produsele apicole, atât de apreciate și folosite pentru hrana și 
sănătatea omului. 

o OBȚINEREA PRIN PROCEDEE BIOCHIMICE A SUPLIMENTULUI ALIMENTAR DIN PLANTE 
DESTINAT PREVENIRII ȘI COMBATERII NOSEMOZEI ALBINELOR 
 

 Studiile epidemiologice, clinice, terapeutice și de biologie moleculară în nosemoza albinelor 
susțin cea de a doua direcție de cercetare postdoctorală a cărei recunoaștere este dovedită 
prin publicații științifice (lucrări ISI, BDI), un contract de cercetare, o cerere de brevet de invenție 
și un produs rezultat al brevetării - APINOSEM (nume pe care-l poartă din 1 Decembrie 2016) 
licențiat și comercializat de firma Dulcofruct-Cirast SRL. Înființarea Laboratorului apicol în 
cadrul Clinicii de Parazitologie - FMV Timișoara reprezintă, de asemenea, un indicator al muncii 
de cercetare din ultimii patru ani.  
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Studiul epidemiologic a fost realizat în județele Caraș Severin, Arad și Timiș. Probele de 
examinat au fost recoltate majoritar la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, dar și pe 
toata durata anului; acestea au fost reprezentate de albine moarte, albine sănătoase, faguri și 
probe de sol din imediata apropiere a stupilor. Pentru stabilirea gradului de infestare cu 
protozoarul Nosema spp, s-a apelat la metoda calitativă și examinarea microscopică în Clinica de 
Parazitologie, respectiv în Laboratorul apicol, aferent Clinicii. Rezultatele studiului relevă o 
prevalență a nosemozei de 52% în județul Arad, de 55% în județul Timiș, respectiv, de 59% în 
județul Caraș Severin. Fenomenul depopulării coloniilor de albine a fost semnalat în proporție de 
9%, în stupinele din județul Arad și de 8%, în județul Timiș, în timp ce, în județul Caraș-Severin nu 
au fost observate cazuri de sindrom al dispariției coloniilor de albine. În toate cele trei județe, 
numărul mare de albine moarte a fost remarcat la sfârșitul iernii, începutul primăverii. Subliniem 
că 54% (județul Arad), 69% (județul Timiș), respectiv 48% (județul Caraș Severin) din albinele 
asimptomatice au fost depistate purtătoare de spori de Nosema spp., aspect ce întărește afirmația 
că nosemoza este o boală polifactorială, în a cărei patogeneză și evoluție clinică, factorii 
epidemiologici joacă un rol important.  

Tehnica  PCR  este o metodă foarte sensibilă pentru identificarea speciilor, inclusiv pe cele 
de microsporidii, și permite detectarea parazitului la nivele foarte reduse de infecție. Identificarea 
prin tehnici de biologie moleculară a speciilor de Nosema s-a realizat la albinele recoltate din 
aceleași trei județe: Caraș Severin, Arad și Timiș. Prin metoda calitativă s-a stabilit gradul de 
infestare (slab/mediu/puternic) al albinelor care, ulterior, au fost supuse tehnicii PCR bazată pe 
primerii de gene 16S rRNA, urmată de secvențierea ADN-ului pentru a diferenția cele două specii. 
Probele de albine au fost filtrate, iar suspensia obținută a fost păstrată la –20°C până în momentul 
analizei moleculare. ADN-ul genomic a fost extras din suspensiile de albine, utilizând kitul FastDNA 
SPIN. Studiul a fost realizat la Institutul de Igienă și Medicină Tropicală, Universitatea Nova de 
Lisboa, Lisabona, Portugalia. Rezultatele studiului au relevat prezența unei singure specii, Nosema 
ceranae, la albinele recoltate din 37 stupine din cele trei județe. Apreciind patogenitatea crescută 
a speciei Nosema ceranae versus Nosema apis, se poate concluziona că, în fenomenul depopulării 
familiilor de albine, fenomen semnalat de apicultorii din regiunea de sud-vest a țării (în perioada și 
din județele de unde au fost recoltate probele), este implicată specia cu patogenitatea cea mai 
ridicată. Diagnosticarea microsporidiei Nosema ceranae prin tehnica reacției în lanț a polimerazei 
impune instituirea, în regiunea de sud-vest a țării, a măsurilor de prevenire și control a acestei 
parazitoze, care este o problemă serioasă a familiilor de albine. 

În acest context, studiul terapeutic în nosemoză a avut drept scop testarea eficacității 
Suplimentului alimentar din plante destinat prevenirii și combaterii nosemozei, la stupinele 
infestate cu protozoarul Nosema spp din județele Timiș, Bihor, Brașov, Ilfov, Piatra Neamț, 
Hunedoara. În laboratorul apicol al Clinicii de Parazitologie – FMV Timișoara  au fost examinate un 
număr de 8070 de albine prin metoda calitativă pentru a determina gradul de infestare, care, 
ulterior a fost corelat cu prezența/absența semnelor clinice (diaree, mortalitate, depopulare). 
Suplimentul alimentar terapeutic s-a administrat în hrănitor, în doze de 200 ml/colonie în prima zi 
de tratament și câte 100 ml/colonie la a doua și a treia acțiune terapeutică; s-a aplicat și prin 
pulverizare, în interiorul stupului, atât pe pereții acestuia, cât și pe rame. Rezultatele obținute 
înainte și după tratament au fost prelucrate statistic cu ajutorul programului SPSS-IBM software. S-
au efectuat analize cross-tab si s-a aplicat testul Chi-Square. Interpretarea statistică a rezultatelor 
obținute înainte și după administrarea  Suplimentului alimentar relevă diferențe semnificative 
(𝜒2 = 926.227, 𝑝 = 0.000), fapt care demonstrează eficacitatea tratamentului utilizat. Statistica 
descriptivă stabilește un procent al eficacității terapeutice a Suplimentului alimentar de 92, cu 
tendința spre 100% la  loturile de albine diagnosticate cu infestație slabă (+) cu protozoarul 
Nosema.  



Studiile realizate în cadrul acestei direcții de cercetare au fost susținute de Contractul de 
grant 2013/108258 cu titlul “Întreprinderi Eco-Inovative în Regiunea Vest” finanțat în cadrul 
Programului Inovare în Industria Verde Romania, Mecanismul Financiar Norvegian – Norway 
Grants a cărui obiectiv principal a fost realizarea unui microlaborator de producție pentru 
obținerea și comercializarea suplimentului alimentar din plante destinat prevenirii și combaterii 
nosemozei albinelor.  

Originalitate, impactul social, economic și asupra calității vieții:  

➢ Obținerea produsului Supliment alimentar din plante se caracterizează prin aceea că are în 
componentă doar principii naturale, cu proprietăți antiinflamatoare, calmante, astringente, 
antiseptice și antibiotice.  

➢ Produsul se încadrează în dezideratele europene, dovedindu-se eficient în reducerea 
infestației cu Nosema spp., fără efecte secundare asupra familiilor de albine. 

➢ Administrarea Suplimentului alimentar din plante la albinele infestate cu Nosema spp sau 
în prevenirea bolii nu este urmată de prezența reziduurilor în produsele stupului, fiind 
astfel îndeplinită una dintre cele mai importante cerințe europene, cu privire la sănătatea 
omului 

➢ Alături de caracteristicile principale: noutate, valoare, originalitate, produsul are și 
aplicabilitate – agentul economic, firma SC Cirast-Dulcofruct produce și comercializează 
Suplimentul alimentar din plante, sub denumirea Apinosem în conformitate cu contract de 
licență nr. 8251/29.11.2016.      

Suplimentul alimentar din plante este cerere de brevet de invenție înregistrat la OSIM cu 
nr. A 00075/14.02.2014 și premiat la Saloanele de invenții naționale și internaționale (Geneva, 
Bruxelles, Barcelona) cu 6 medalii de aur, 2 medalii de bronz și 5 premii speciale.  

 
Întreaga mea activitate de cercetare a fost recunoscută și recompensată prin următoarele 

distincții: 
❖ Ordinul de Comandor – Comisia Europeană a Inventatorilor, Barcelona, 2017 
❖ Premiu de Excelență – pentru excelența în activitățile de cercetare si inventică 

desfășurate în cadrul Facultății de Medicină Veterinară din Timișoara, Gala Innovation 
in Health, București, 2017 

❖ Diploma de Excelență din partea Societății Inventatorilor din Banat – pentru merite 
aduse cercetării, Salonul Internațional de Invenții Traian Vuia, 2017, Timișoara 

❖ Medalie de aur din partea Universității Politehnica din București, prin Rector, Prof. univ.  
Mihnea Costoiu – pentru întreaga activitate de cercetare/inovare desfășurate in cadrul 
USAMVB Timișoara, Salonul International de Invenții Traian Vuia, 2017, Timișoara 
 

2. Capacitatea candidatului de a îndruma studenți sau tineri cercetători 
Capacitatea de a îndruma studenți sau tineri cercetători poate fi dovedită prin: 

✓ coordonarea studenților în elaborarea lucrărilor de diplomă și disertație;   
✓ implicarea studenților în studiile de cercetare care se derulează la Disciplina de 

Parazitologie și Boli Parazitare; 
✓ coordonarea studenților anului V în preluarea cazurilor clinice, diagnosticarea, tratarea 

acestora și prezentarea de caz la sfârșitul semestrului și la Simpozionul studențesc; 
✓ coordonarea și implicarea studenților în evenimentele științifice ale Facultății, respectiv, 

ale USAMVB Timișoara; 
✓ organizarea Simpozionului științific studențesc - mai 2017, în cadrul Simpozionului FMV 

Timișoara;  
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✓ organizarea Simpozionului științific cu participare internațională, dedicat tinerilor 
cercetători „ Young People and Veterinary Medicine Reseach” – noiembrie 2017; 

✓ participarea, alături de studenții din anul V MV, la Simpozionul științific al studenților 
organizat de  FMV București – mai, 2018; 

✓ tutorat al doctoranzilor de la Disciplina de Parazitologie și Boli Parazitare, alături de 
conducătorul de doctorat; 

✓ implicarea a doi doctoranzi (Gartner Andreea și Negrescu Adina) în echipa de cercetare a 
proiectului CEC de inovare, al cărui director sunt; 

✓ coordonarea studenților în derularea studiilor de cercetare care susțin obținerea celor cinci 
cereri de brevet de invenție; 

✓ implicarea studenților în proiectul Erasmus Strategic partnerships: Adopting of Problem-
based learning methodologies into Veterinary nurses professional training;  

✓ coordonarea și implicarea studenților în activități extracuriculare: Gala Premiilor 
USAMVBT, cenaclul literar, programe artistice, concurs de șah, etc; 

✓ Decan de an, 2006-2012. 
 

3. Competențele didactice ale candidatului 

Prin definiție, profesorul are menirea de a aprinde în sufletul fiecărui student, bucuria 
cunoașterii, dar și bucuria creației. Cultivarea gândirii inovatoare în învățământul universitar a 
devenit o permanentă preocupare. Pe lângă efortul tradițional de educare a gândirii critice, 
stimularea fanteziei apare și ea ca un obiectiv major. Aceasta implică schimbări importante, atât în 
mentalitatea profesorilor, cât și în abordarea metodele de educare și instruire. 

În mediul universitar, preocuparea pentru cercetarea științifică o însoțește pe cea 
didactică. Suntem mereu conectați la nou, la transformare, la informații care ne îmbogățesc 
experiența deja formată. Ne dorim ca rezultatele cercetărilor noastre să fie diseminate, așteptăm 
ca munca noastră să dea roade, să fie un progres, o invenție care să depășească definiția unui 
concept și să funcționeze. 

Am încercat de-a lungul celor 22 de ani petrecuți în mediul universitar să împletesc 
armonios munca didactică cu eforturile pe care le presupune cercetarea, imaginația cu 
acumularea de cunoștințe și să implic studenții, oricând a fost posibil, în acest fenomen complex al 
creativității.  

Am condus lucrările practice, activitatea clinică și activitatea de curs la anii I, IV și V MV, la 
disciplinele Biologie animală și Ecologie, Animal Biology, Parazitologie și Boli Parazitare, Zoonoze 
parazitare, Boli Micotice, Mycotic Diseases.  

Mă simt onorată și responsabilă să fiu titulară de curs la studenții anul V, pe care i-am 
provocat încă de la prima întâlnire să aplice în practică informațiile teoretice pe care le prezentam 
la orele de curs. Astfel, am format echipe de lucru care au preluat cazuri clinice, au mers pe teren, 
în cabinetele veterinare, iar sub coordonarea mea, au diagnosticat și tratat animalele bolnave.  

Aprecierea studenților este oglindită în punctajul fișelor de evaluare, care este de 4,90 în 
ultimii cinci ani, cu mențiunea că am fost evaluată și cu nota 5 (din 5,00) ceea ce corespunde 
calificativului Excelent.  

La Disciplina de Parazitologie, studenții au posibilitatea să consulte bibliografia de referință, 
7 cărți/manuale didactice și 4 îndrumătoare de lucrări practice la care sunt prim autor sau coautor. 

O parte din aceste cărți au fost premiate cu: Premiul USAMVB Timișoara – pentru cea mai 
bună carte în limba engleză, Mederle Narcisa și colab., 2013; Premiul ASAS ”Paul Riegler” – Tratat 
de medicină veterinară vol.VI, Constantin N. și colab., 2014; Premiul ”Traian Săvulescu” al 
Academiei Romane pentru Tratat de Medicină Veterinară, Constantin N. și colab., 2014.   



Am fost implicată în calitatea de Expert pe termen lung, în proiectul 
POSDRU/86/1.2/S/63654 „Educație Universitară la nivel European în domeniul Medicinii 
Veterinare” în care am desfășurat activități de proiectare si dezvoltare a noului curricul pentru 
ciclul de licența, conform cu cerințelor europene în sistemul de învățământ medical veterinar. 

 
4. Capacitatea candidatului de a transfera cunoștințele și rezultatele sale către 

mediul economic sau social, ori de a populariza propriile rezultate științifice 
 

 Transferul cunoștințelor și a rezultatelor cercetării către mediul economic/social a 

fost realizat prin calitatea tehnică a celor două contracte de cercetare în care am fost 

director: 

 

❖ Cecuri de inovare PN-III-P2-2.1-CI-2017- 0446 - Kit-uri DEMOSIMCAN pentru tratamentul 

demodicozei canine - Proiectul a contribuit la încurajarea agentului economic (firma S.C. 

Primosal S.R.L.) de a investi în activități de cercetare – dezvoltare pentru lansarea în piață 

a unor produse și servicii inovative pe baza tehnologiilor deja existente și pentru realizarea 

unei linii de fabricație performante în vederea obținerii unui kit (format dintr-un gel și un 

șampon) folosit în medicina veterinară, precum și la dezvoltarea unor parteneriate durabile 

și sustenabile între agentul economic și USAMVB Timișoara. 

❖ Contractul de grant 2013/108258 cu titlul “Întreprinderi Eco-Inovative în Regiunea Vest”, 

Mecanismul Financiar Norvegian – Norway Grants, care a contribuit  la realizarea unui 

microlaborator de producție pentru obținerea și comercializarea Suplimentului alimentar 

din plante destinat prevenirii și combaterii nosemozei albinelor, precum și la promovarea 

produsului pe piața națională și internațională. În prezent, în cadrul Clinicii de 

Parazitologie, funcționează Laboratorul apicol, care își continuă activitatea, iar Suplimentul 

alimentar este comercializat pe piața națională și internațională de către firma S.C. Cirast-

Dulcofruct, în urma semnării contractului cu USAMVB Timișoara 

❖ Rezultatele cercetării s-au concretizat în trei cereri de brevet. 

 

 Recunoașterea și promovarea rezultatelor cercetării 

❖ Participarea la Saloanele Naționale și  Internaționale de Inventica, unde am obținut 19 

medalii de aur, 5 medalii de argint, 3 medalii de bronz și 27 premii speciale, cele mai 

reprezentative fiind cele 3 medalii de aur obținute la prestigiosul Salon de la Geneva.  

❖ Participarea la Expoziția Mondială a Inventicii, Milano, 2015, unde am fost un ambasador al  

Facultății de Medicină Veterinară Timișoara, al Universității și al țării.  
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❖ Participarea la Salonul cercetării Românești, 2017, unde am organizat standul USAMVBT și 

am promovat rezultatele cercetării desfășurată în cadrul celor 6 facultăți. 

❖ Participarea în calitatea de Expert în proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare 

durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, ADR 

Nord, Bălți, Republica Moldova. 

❖ Întâlniri cu medicii veterinari din teren, în cadrul programului de pregătire continuă, cu 

medicii veterinari din cabinetele și clinicile veterinare, cu apicultorii, și promovarea 

produselor cercetării. 

❖ Participarea la Târgurile apicole Naționale și Internaționale (Apimondia) cu produsul 

Supliment alimentar din plante destinat prevenirii și combaterii nosemozei albinelor. 

❖ Organizarea de evenimente științifice (Euroconferința de Zoonoze Parazitare, 

Simpozioanele FMV, Simpozionul tinerilor cercetători, Conferința Internațională de 

Științele vieții), unde am prezentat și promovat rezultatele cercetării. 

❖ Organizarea standului FMV/secțiune brevete în cadrul expoziției Banat-Agralim 2018. 

❖ Participarea la conferințe și simpozioane științifice unde am prezentat oral sau poster, 

rezultatele cercetării (EuroBiotech, București, 2015, Simpozioanele FMV București, Iași, 

2017, Simpozionul UVT, 2017, etc). 

❖ Publicarea de lucrări științifice în revistele cotate ISI și indexate BDI. 

❖ Membru al asociațiilor profesionale și științifice, în cadrul cărora, rezultatele cercetării sunt 

prezentate, discutate și popularizate. 

 

5. Capacitatea candidatului de a lucra în echipă și eficiența colaborărilor 

științifice ale acestuia 

Argumentez acest capitol cu cea mai puternică și frumoasă colaborare: colaborarea între 

profesor și student, flux permanent și reciproc de informație, noutate și progres! 

Și, continui argumentarea cu următoarele activități: 

✓ Participarea în calitatea de membru/director în echipa de cercetare a 8/2 proiecte 

✓ Colaborarea interdisciplinară cu cadrele didactice ale Facultății de Medicină Veterinară și 

ale USAMVBT, cu cadrele didactice ale Facultății de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” 

Timișoara, cu cadrele didactice ale Universității Adnan Menderes, Turcia și ale Universității 

Mustafa Kemal, Turcia, cu cadrele didactice și cercetătorii de la Universitatea Nova de 

Lisboa, Portugalia, cu cercetătorii de la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare – 

Textile și Pielărie, București, colaborare care s-a concretizat prin publicarea de lucrări 

științifice ISI/BDI 



✓ Colaborarea cu echipa agentului economic (SC Primosal) în realizarea indicatorilor de 

proiect și finalizarea acestuia 

✓ Colaborarea cu echipa Agenției de Dezvoltare Regională și TehImpuls Timișoara în 

realizarea indicatorilor de proiect și finalizarea acestuia 

✓ Colaborarea cu echipa agentului economic (SC Cirast-Dulcofruct) în promovarea și 

comercializarea produsului Supliment alimentar din plante 

✓ Colaborarea cu echipa proiectului Erasmus Strategic partnerships: Lituania, Bulgaria, Italia, 

în realizarea indicatorilor de proiect și finalizarea acestuia 

✓ Colaborarea cu echipa proiectului „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a 

sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, în vederea creării 

unui Laborator apicol în localitatea Bălți, Republica Moldova  

✓ În calitatea de Prodecan responsabil cu cercetarea, colaborarea cu conducerea USAMVBT, 

cu  conducerea Facultății de Medicină Veterinară, cu cadrele didactice, doctoranzii și 

studenții facultății noastre, în organizarea evenimentelor științifice 

✓ În calitatea de Prodecan responsabil cu cercetarea, colaborarea cu Prorectorul responsabil 

cu cercetarea, cu Prodecanii de la celelalte facultăți din cadrul USAMVB, în îndeplinirea 

sarcinilor Consiliului științific al universității 

 

6. Capacitatea candidatului de  a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare 

De-a lungul carierei universitare au fost depuse propuneri de proiecte în calitate de 

director sau responsabil, dintre care s-au materializat două.  

În derularea proiectelor finanțate, am îndeplinit cu succes obiectivele propuse, am lucrat 

cu echipa de cercetare în realizarea indicatorilor de proiect, am întocmit rapoartele științific și 

economic, am diseminat rezultatele cercetării, am fructificat aceste rezultate în trei cereri de 

brevet și două produse comerciale (aspecte descrise în capitolele anterioare). 

7. Experiența profesională a candidatului în alte instituții 

Stagiile de pregătire în universități din țară și din străinătate au contribuit la perfecționarea și 

specializarea mea profesională. Dintre acestea, pot fi amintite:  

 

 2008, UMF „Victor Babeș” Timișoara – stagiu de pregătire și instruire PCR.   

 2008, Instituto de Higiene e Medicina Tropical Universidade Nova de Lisboa, Portugalia – 

stagiu de pregătire și instruire PCR.   

 2008, General Hospital of Athens, Gennimatas, Greece – stagiu de pregătire și instruire – 

epidemiologia zoonozelor 
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PLANUL DE EVOLUȚIE ȘI DEZVOLTARE A CARIEREI 
 

Intențiile viitoare raportate la cariera didactică, cariera științifică și dezvoltarea academică 
vor fi concentrate în continuare pe student și pe nevoile sale de dezvoltare.  

 
 Interesul meu didactic este să pot transmite mesajul informațional și științific, cu dăruire, 

motivație, inferență și entuziasm. Să implic și mai mult, studenții, în activitățile didactice, 
științifice și de dezvoltare personală. Să le creez oportunități de a se remarca, de a fi 
responsabili, de a aplica practic ceea ce au acumulat teoretic.  

 Voi dezvolta și voi îmbunătății cursurile și îndrumătoarele de lucrări practice, adăugând 
lângă cele existente, pe acelea care vor fi tipărite în limbile engleză și franceză, pentru 
grupele care studiază în aceste limbi. 

 Voi menține frumoasa colaborare cu medicii din teren, cu clinicienii din cabinetele 
veterinare, cu cercetătorii, în scopul vizitelor de lucru pe care le voi iniția, în continuare, 
împreună cu studenții facultății noastre. 
 

Spiritul creativității, progresului, responsabilității pentru sănătatea animalelor și a oamenilor 
mă vor ajuta, în continuare, să dezvolt activitatea de cercetare. 

 
 Scopul meu în cercetare va fi o conectare permanentă la noutate, la inovare și competiție 

științifică. 
 Voi urmări să-mi cresc prestigiul științific personal și instituțional 
 Voi participa și voi organiza evenimente științifice cu participare internațională la care 

rezultatele cercetării vor fi prezentate și diseminate  
 Voi întreține și dezvolta parteneriatele cu agenții economici, alte centre și instituții de 

cercetare, în perspectiva depunerii de noi propuneri de proiecte 
 Voi susține și voi dezvolta întreaga activitate științifică desfășurată în facultatea noastră, 

respectiv, în universitate 
 
 

Toată experiența didactică și științifică acumulată în cei 22 de ani, toată munca mea, pasiunea 

și dăruirea, le pun în slujba nobilei profesii de dascăl și în implementarea și recunoașterea 

internațională a cercetării românești realizată în Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din 

Timișoara! 

 

        


