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Din activitatea membrilor ANFPUVR 
 

Valer Teușdea 
Director executiv ANFPUVR 

 
Vizită la Milano 
 
În perioada 01-07.11.09 a.c. domnul 

Profesor Romeo T. Cristina a efectuat, pentru 
a doua oară, în cadrul programului 
LLL/Erasmus Programul de Învățare pe Tot 
Parcusul Vieții / Erasmus Actiuni 
descentralizate - Mobilitati in scop de predare 
pentru cadrele didactice,Teaching Staff Exchange 

Mission 2009 o vizită la Universitá degli Studi di 
Milano, Facolta di Medicina Veterinaria. 

Obiectivele mobilitătii au fost: predarea în 
fața studenților și colegilor italieni a cursurilor 
de farmacie și farmacologie veterinară: 
Terapia del Sistema Nervoso Autonomo 
(anul III) 
 

 
 

și respectiv de Fitoterapeutică: Attivita 
ectoparassitario degli esstrati vegetali 
(Master) 

 

 
 

Continutul programului de predare a vizat 
prezentarea componentelor Sistemului 
Nervos Autonom, clasificare, funcții, receptori 
specifici, substanțele modificatoare ale 
funcției simpaticului și parasimpaticului, 

exemple, clipuri științifice, precum și 
prezentarea realizărilor legate de identificarea 
secvențelor active, activitatea in vitro și in 
vivo, activitatea fitoterapeutică și 
antiparazitară a unor extracte din plante. 

Cursurile prezentate în limba italiană au 
atras simpatia și interesul studenților aceștia 
punând întrebări și solicitând prezentarea. 

 

 
 

Profesorul Silvano Carli titularul 
disciplinei de farmacologie și membru al 
Școlii doctorale de la facultatea gazdă (foto) 
apreciind în mod deosebit valoarea cursului și 
maniera de predare.  

 

 
 

În cadrul vizitei au avut loc numeroase 
întâlniri cu conducerea Facultății, decanul 
Prof. Eugenio Scanzziani, Prorectorul 
Roberto Villa, responsabila Erasmus, Prof. 
Valeria Grieco, dar și cu alți colegi italieni, 
reprezentanți ai Camerei Medicilor veterinari 
din Lombardia etc. care au întărit relațiile deja 
stabilite în anul 2008. 

Profesorul Carli va efectua o vizită de 
răspuns în cadrul aceluiași program în cursul 
lunii mai 2010. 
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Noi apariții editoriale 
 

GHID LEGISLATIV EUROPEAN  
- Farmacovigilență și Legislația 

medicamentului veterinar  
 

Autori: Romeo T. Cristina, Valer 
Teusdea, Maria Andreșescu, Ioan Huțu, 

 

Ed. Mirton Timișoara, Colecția Ceres ISBN 
978-973-52-0579 
 

Ajunsă în 2007 membru al Uniunii 
Europene, Romania s-a văzut pusă, prin 
autoritățile sale, inclusiv cele din medicina 
veterinară, în situația de a adapta normele 
legislative interne la cerințele comune ale noii 
Comunități de state. Din inerție, necunoaștere 
sau poate din dezinteres, legislația veterinară 
europeană este implementată cu greutate, 
creând adesea, chiar și în anul 2009 
probleme de uniformizare, urmate nu odată 
de atenționarea țării noastre în legătură cu 
acest neajuns. 

Lucrarea vine în sprijinul celor interesați și 
se constituie întrun ghid sintetic care se 
bazează pe consultarea unei vaste legislații 
în domeniul veterinar european și care aduce 
cititorului interesat (autoritate veterinară, 
medic veterinar, responsabilii serviciilor de 
farmacovigilență, producătorii de 
medicamente etc) informația necesară 
despre: Legislația medicamentului; 
Farmacovigilența veterinară; Farmacia 
veterinară și Medicamentul veterinar, cu date 
aduse la zi despre aspectele specifice 
arătate. 

 

 

Materialul a fost publicat în cadrul 
proiectului „Centru pilot de promovare a 
cooperării transfrontaliere româno-sârbe în 
agro-zoo-vet business” derulat de către 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară a Banatului și Unitatea de 
Extensie a USAMVBT, cu sprijinul financiar 
Europene prin Programul PHARE de 
Vecinătate România-Serbia 2004-2006, 
RO2005/017-538.1.01.15 
 

OTITELE LA CÂINE șI PISICĂ 
 

Autori: R.T. Cristina, J. Degi  
Ed. Brumar TimisoaraISBN 978-973-602-456-6 

 

O carte practică prin excelență aceasta 
aduce informații prețioase despre Anatomia și 
histologia analizorului auditiv, Fiziologia, 
Epidemiologia, Fiziopatologia, Tabloul clinic și 
aspectele histopatologice, diagnosticul și 
principiile generale în managementul 
terapeutic al otitelor la câine și pisică. 
 

 
 
Scrisă întrun stil elegant, monografia de 

250 de pagini, răspunde numeroaselor 
întrebări pe care și le poate pune un medic 
veterinar practician, un crescător pasionat 
sau un student interesat în legătură cu otitele 
câinelui și pisicii. 
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