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PARTEA I. REZUMATUL TEZEI
Teza de abilitare, cu titlul: “Investigații epidemiologice asupra răspândirii unor patogeni cu
posibilități de transmitere prin intermediul apei și hranei în România: semnificația pentru sănătatea publică
a izolatelor”, este structurată în patru părți principale:
Prima parte prezintă sinteza tezei de abilitare.
A doua parte, structurată pe șapte secțiuni, prezintă cele mai importante realizări științifice și
profesionale ale candidatului, după finalizarea tezei de doctorat.


Prima secțiune descrie relevanța, originalitatea și impactul rezultatelor științifice. După o

scurtă trecere în revistă a evoluției activității profesionale/didactice și o prezentare a sintezei activității
publicistice (total lucrări științifice =182, dintre care 41 ca prim autor), alături de principalii indicatori
scientometrici (factor de impact cumulat pentru lucrări cu încadrare “articol” sau “review” = 37,06, citări
în web of science = 163, h-index în Web of Science Core Collection = 6), sunt iconografiate realizările
științifice axate pe două direcții tematice majore și anume: (i) studii de monitorizare a distribuției unor
patogeni cu potențial zoonotic de etiologie parazitară în mediul acvatic și la animale și (ii) studii de
monitorizare a frecvenței de apariție în alimente și în mediul de procesare a acestora a unor patogeni cu
etiologie bacteriană și rezistența la antibiotice a izolatelor. În cadrul primei direcții sunt prezentate
realizările științifice în contextul stadiului actual al cercetării din domeniu pe plan național și internațional
precum și relevanța și originalitatea rezultatelor. Principalele realizări științifice cu relevanță națională și
internațională au fost:
- demonstrarea faptului că apa râurilor din vestul României vehiculează (oo)chisturi de
Cryptosporidium și Giardia patogene pentru om și animale, cu posibilități de răspândire transfrontalieră
oferind informații utile pentru autoritățile responsabile de calitatea apei potabile și pentru autoritățile din
domeniul sănătății publice;
- oferirea de informații de bază, în cadrul unui studiu de pionerat privind apariția și caracterizarea
moleculară a speciilor/genotipurilor de Giardia și Cryptosporidium cu potențial zoonotic în apele reziduale
tratate și în diferite surse de apă de suprafață (pâraie, canale de irigare, lacuri, iazuri și bălți) din vestul
României, ca o potențială amenințare la adresa sănătății publice;
- furnizarea de date, pentru prima dată în România, cu privire la apariția pe scară largă a speciei
nezoonotice Sarcocystis miescheriana, atât la mistreți, cât și la porcii domestici crescuți și sacrificați în
gospodăriile populației din două județe vestice (Caraș - Severin și Timiș) ale României, și lipsa speciei
zoonotice Sarcocystis suihominis;

- prima evidențiere moleculară, în țara noastră, a speciei de sarcochist S. cruzi în carnea de bovină
destinată consumului uman și scoaterea în evidență a unui risc zoonotic aparent neglijabil, în pofida
existenței numeroaselor condiții care pot perpetua ciclul de viață al unor specii zoonotice;
- semnalarea riscului potențial de vehiculare a T. gondii în cazul consumului de carne de mistreț și
porc domestic în stare crudă sau insuficient tratată termic;
Printre realizările științifice care relevă originalitatea contribuțiilor personale obținute în cadrul
celei de a doua direcție de cercetare se numără:
- demonstrarea prezenței tulpinilor de Salmonella cu rezistență multiplă în etapele de abatorizare
și procesare a cărnii de porc într-un complex de abatorizare a suinelor și prelucrare a cărnii de porc, ca
potențială sursă pentru infecțiile umane;
- evidențierea unei frecvențe ridicate de izolare a patogenului L. monocytogenes în mediul de
procesare a cărnii de porc și oferirea de informații de bază referitoare la planurile de siguranță
alimentară, din sistemul HACCP, pentru producători, alături de semnalarea unor rezultate îngrijorătoare
ale rezistenței multiple a tulpinilor;
- sublinierea faptului că, atât la nivel de abator, cât și la nivelulul unităților de vânzare cu
amânuntul, carnea crudă de pui poate adăposti diverse serotipuri de Salmonella cu rezistență multiplă,
ceea ce reprezintă o potențială amenințare la adresa sănătății publice de pe litoralul românesc.
 A doua secțiune oferă informații despre capacitatea candidatului de a îndruma studenți și tineri
cercetători. De-a lungul celor 8 ani de carieră didactică universitare această competență s-a concretizat
prin coordonarea și finalizarea a nouă lucrări de licență, dar și prin coordonarea și managementul unui
grup de tineri cercetători, în cadrul unui proiect de cercetare de tip TE, câștigat din partea UEFISCDI.
 Secțiunea a treia intitulată “Competențele didactice ale candidatului” descrie calitățile de cadru
didactic ale candidatului, bazate pe competențe fundamentale, transversale și profesionale, dobândite
prin absolvirea programelor de formare psihopedagogică pentru nivelul I și II și concretizate prin
elaborarea a opt cărți de specialitate, în calitate de unic autor, prim autor sau colaborator.
 În a patra secțiune sunt prezentate capacitățile candidatului de a transfera cunoștințele și
rezultatele sale către mediul economic sau social, ori de a populariza propriile rezultate științifice. Aceste
aspecte sunt reflectate de participarea candidatului la manifestări științifice în țară (n=8) și în străinătate
(n=9) soldate cu dezbaterea concluziilor studiilor cu specialiști în sănătate publică, epidemiologi, medici
veterinari, fermieri sau proprietari ale animalelor de companie; de publicarea de articole în reviste de
popularizare; de premierea calității rezultatelor cercetării științifice de către instituții de stat sau asociații
profesionale (Academia Română, ASAS, UEFISCDI, Primăria Municipiului Timișoara, USAMVBT) și prin
susținerea de prelegeri de către candidat în cadrul programului de educație și dezvoltare profesională
continuă pentru medicii veterinari practicieni.

 În secțiunea cinci sunt menționate capacitățile candidatului de a lucra în echipă și eficiența
colaborărilor științifice ale acestuia, reflectate de către numeroasele contracte de cercetare științifică sau
de prestări servicii la care a participat, atât în calitate de director (n=3), cât și de membru în colectiv (n=5)
și de cele 182 de lucrări științifice publicate în colectiv.
 În secțiunea șase se fac referiri la capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare –
dezvoltare. Aceste competențe sunt dovedite de câștigarea și coordonarea a trei granturi/proiecte de
cercetare în calitate de director, cât și prin efortul și munca prestată în cadrul depunerii unor granturi în
competițiile naționale prin colaborare interdisciplinară.
 Secțiunea șapte oferă informații despre experiența profesională a candidatului în alte instituții
decât instituția care a scos postul la concurs și se rezumă la șase participări la diferite stagii, cursuri sau
workshopuri de specializare, în diferite instituții în țară și dincolo de granițe.
A treia parte prezintă perspectiva dezvoltării carierei universitare de către candidat care
urmărește o evoluție profesională, sustenabilă și de viitor, constând în dezvoltarea continuă de abilități și
noi competențe, în completarea celor existente, în conformitate cu domeniul de formare. În acest sens, în
viitor, o creștere reală a vizibilității și recunoașterii naționale, dar mai ales internaționale, se va baza pe
atingerea a două obiective majore: (i) aprofundarea și dezvoltarea activității didactice și (ii) extinderea
domeniilor de expertiză.
La îndeplinirea primului obiectiv vor contribui: dezvoltarea și îmbunătățirea conținutului
curicular al disciplinelor la care sunt titular, motivarea profesională a studenților și acordarea unei mari
atenții desfășurării activităților practice în producție, perfecționarea competențelor lingvistice, elaborarea
de capitole de cărți în colective editoriale din străinătate, accesarea programelor de mobilități în alte
centre universitare, prin burse de studii ERASMUS, menținerea prestigiul disciplinei prin cooperarea
eficientă cu alte discipline, mediul academic și privat.
Dezvoltarea activității de cercetare se va baza pe: îmbunătățirea relațiilor de colaborare cu
cercetători din cadrul facultăților de profil din țară sau colective de cercetare de dincolo de granițe;
participarea, prin depuneri de proiecte de cercetare, la competiții naționale și internaționale, identificarea
de surse de finanțare pentru cercetare din rândul mediului privat; motivarea, atragerea și implicarea
tinerilor cercetători în activitatea de cercetare a cercului științific al disciplinei, înregistrarea de brevete,
ca indicator important al cercetării științifice aplicative; efectuarea de stagii de specializare/perfecționare
în străinătate; prezentarea rezultatelor cercetării la congrese și/sau conferințe internaționale și stabilirea
de noi relații de colaborare.
În a patra parte sunt trecute referințele bibliografice asociate conținutului primei secțiuni ai
primei părți.

