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JUVENAES ALUMNI 
 

Romeo Teodor Cristina 
 

Viitorul unei profesii este obligaţia 
morală primordială a celor care o compun, 
deci Viitorul nu se lasă la voia întâmplării, 
el se cultivă. 

O profesie respectată de societate 
trebuie să aibe un trecut glorios, dar mai 
trebuie şi să-şi asigure perenitatea, cu 
exponenţii valoroşi pe care-i formează. 

Aşa cum sămânţa rodeşte în solul bun, 
aşa şi tinerii ajung să atingă performanţa 
adevărată doar dacă primesc din partea 
seniorilor căldură, înţelegere şi prietenie. 

Astfel, ei vor ajunge să confirme 
aşteptările, spre mândria noastră.  

Tinerii specialişti nu sunt defapt 
altceva decât oglindirea capacităţii noastre 
de a transmite, de a forma, de a modela, 
adică valoarea noastră pură. 

Consider că ... aşa cum fiecare soldat 
are în raniţa sa bastonul de mareşal..., aşa 
şi fiecare tânăr doctorand are în mapa sa 
colanul de academician! 

Începând cu acest număr, propunem 
prezentarea unor CV-uri ale unor tineri 
colegi, oameni deosebiţi, doctoranzi 
valoroşi şi de care sigur se va mai auzi ca 
profesionişti ai viitorului. 

 

 CURRICULUM VITAE 
 

Nume  IMRE KÁLMÁN 

Adresă  Calea Aradului, 119, 300645, Timişoara, România 

Telefon  0742-502626 

Fax  0256-277251 

E-mail  kalman_imre27@yahoo.com 

Naţionalitate  Română 
Data naşterii  27 SEPTEMBRIE 1980  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

• Perioada (de la – până la)  2005 - prezent 
• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de :tiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, 

Facultatea de Medicină Veterinară, Disciplina de parazitologie şi boli parazitare 
• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
 Învăţământ - cercetare 

• Funcţia sau postul ocupat  Cercetător 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Predare  

Cercetare  
 

STUDII :I CURSURI DE 
SPECIALITATE 

 

• Perioada (de la – până la)  1. 2005 – prezent 
2. 1999-2005 
3. 1995 – 1999 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 1.2. USAMVB Timişoara, Facultatea de medicină veterinară, disciplina de 
parazitologie şi boli parazitare 
3. Colegiul Naţional „Samuil Vulcan” – Beiuş, profilul: chimie-biologie  

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 1. Doctorand cu frecvenţă la disciplina de Parazitologie şi Boli parazitere 
2. Student la facultatea de Medicină Veterinară 
3. Elev al liceului mai sus amintit 

• Numele calificării primite  1. Susţinerea publică, programată în octombrie 2009 – Doctor în @tiinţe Medicale 
specializarea Medicină Veterinară 
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2. Doctor medic veterinar 
3. Contabil, Planificator, Statistician 

 
 

LIMBA MATERNĂ  MAGHIARĂ 
 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 1. ROMÂNĂ 
2. FRANCEZĂ  

• Abilitatea de a citi 1. foarte bine 
2. bine 

• Abilitatea de a scrie 1. foarte bine 
2. bine 

• Abilitatea de a vorbi 1. foarte bine 
2. satisfăcător 

 

APTITUDINI :I COMPETENŢE 
ORGANIZATORICE 

De exemplu coordonaţi sau conduceţi  
activitatea altor persoane, proiecte şi  
gestionaţi bugete; la locul de muncă,  
în acţiuni voluntare (de exemplu în 

domenii culturale sau sportive) sau la 

domiciliu. 

1. DIRECTOR GRANT CNCSIS:  
Contribuţii la cunoaşterea biologiei, epidemiologiei, diagnosticului şi controlului 
criptosporidiozei în vestul României. În cadrul acestui grant am responsabilitatea 
gestionarii fondurilor primite pentru doi ani de studii , cât si efectuarea cercetărilor 
prevăzute în obiectivele contractului prin punerea în aplicare a unor experimente. 
 

2. Membru sau colaborator a colectivelor de cercetare, în alte contracte derulate şi 
finalizate sau in curs de derulare, încheiate cu CNCSIS: 
 

2.1. Optimizarea supravegherii infectiei cu toxoplasma gondii la unele specii de 
animale si la om, ca problema de sanatate publica in centrul si vestul Romaniei – 
program CEEX în colaborare cu USAMV Cluj – Napoca, 2007-2010 (membru) 
 

2.2. Lanturi epidemiologice posibile si modalitati de control in criptosporidioza la 
animale si om - program CEEX, 2007-2010 (colaborator) 

 

APTITUDINI :I COMPETENŢE 
TEHNICE 

Utilizare calculator, anumite tipuri 

de echipamente, maşini, etc. 

 

Operare Microsoft office: word, powerpoint, excel, publisher. Prelucrare imagini.  

 

APTITUDINI :I COMPETENŢE 
ARTISTICE 

 Lucrări ştiinţifice: 
Imre, K., Dărăbuş, Gh., Ilie, M., Palca Mirela, 2007 - studiu epidemiologic prin Elisa 
asupra parazitismului cu criptosporidii şi alţi enteropatogeni, la viţei – publicat la Cluj – 
Napoca  în Bulletin USAMV- CN, 64/2007 (1-2) pag. 454-458; 
Imre, K., Dărăbuş, Gh., Ilie, M., Palca Mirela, 2007 - Prevalenţa criptosporidiozei în 
asociere cu alţi enteropatogeni la viţei în judeţul Arad - publicat la Bucureşti în Scientific 
Works- Veterinary Medicine C Series LII 2007 pag. 420-428; 
Imre, K., Dărăbuş, Gh., Ilie, M., Palca Mirela, 2007 - Studii morfometrice asupra 
oochisturilor de criptosporidii, în preparatul nativ, izolate de la viţei - publicat la 
Bucureşti în Scientific Works- Veterinary Medicine C Series LII 2007 pag. 428-433; 
Imre, K., 2007 - Criterii de bază legate de taxonomia şi nomenclatura speciilor de     
criptosporidii - revizuire bibliografică – publicat la Constanţa în Revista Română de 
Parazitologie Vol. XVII Supliment 2007 
Imre, K., 2007- Criptosporidioza: un pericol real pentru sănătatea publică. Publicat în 
revista Agricultura Banatului anul XVI, nr. 2 (109) iunie 2007 pag. 15-16; 
 

Lucrarea de diplomă – Consideratii asupra microflorei asociate cu afectiunile 
parodontale la câine- publicat în Lucrari ;tiinţifice, C series, XLVIII, Facultatea de 
Medicina Veterinara, Bucureşti, p. 603-610. 

 

ALTE APTITUDINI :I 
COMPETENŢE 

Competenţe care nu au mai fost 
menţionate anterior. 

 - de trei ori laureat al premiului „Student eminent” anii 2003, 2004, 2005; 
- Membru al Asociaţiei Parazitologilor din România 
- Membru al Colegiului Medicilor Veterinari din România 
- Membru al Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România 
- Aptitudini: - abilităţi de comunicare interpersonală şi pentru lucrul în echipă; 
                   - dorinţă şi capacitate de a lucra în echipe tinere şi dinamice; 
                   - adaptabilitate facilă la condiţii de stres; 
                   - seriozitate; 
- Obiective: - punerea bazelor carierei 
                   - perfecţionarea cunoştinţelor de medicină veterinară; 
                   - independenţă financiară; 
- Pasiuni extraprofesionale: sport, jocuri intelectuale şi de îndemânare, excursii 
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NUME :I PRENUME  MĂCINIC IOAN 

Adresă  Calea Aradului, 119, 300645, Timişoara, România 

Telefon  0740256291 

Fax  0256-277118 

E-mail  ioan_macinic@yahoo.com 

Naţionalitate  Română 
Data şi locul naşterii  09.10.1980 Chişineu-Criş, Arad; 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

• Perioada (de la – până la) 2005 - prezent 
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea de :tiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, 

Facultatea de Medicină Veterinară, Disciplina toxicologie şi toxicoze, botanică 
medicală 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

Învăţământ - cercetare 

• Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Didactic, Cercetare  

 

STUDII :I CURSURI DE SPECIALITATE 
 

• Perioada (de la – până la) 1. 2005 – prezent 
2. 1999-2005 
3. 1995 – 1999 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

1. 2. Universitatea de :tiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
Timişoara, Facultatea de Medicină Veterinară 
3. Liceul teoretic Chişineu Cris, Profil matematică - fizică 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

1. Doctorand cu frecvenţă la disciplina de Toxicolgie şi toxicoze,  
    Îndrumător ştiinţific: Prof. Dr. Dr.H.C. Alexandra Trif. 
2. Student la facultatea de Medicină Veterinară 
3. Elev al liceului mai sus amintit 

• Numele calificării primite 1. Susţinerea publică, programată în octombrie 2009 , Doctor în medicină veterinară 
2. Doctor medic veterinar 

 

LIMBA MATERNĂ ROMÂNA 
 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 1. ENGLEZĂ 
2. GERMANĂ  

• Abilitatea de a citi 1. foarte bine 
2. bine 

• Abilitatea de a scrie 1. bine 
2. bine 

• Abilitatea de a vorbi 1. bine 
2. satisfăcător 

 

APTITUDINI :I COMPETENŢE 
ORGANIZATORICE 

1 - Granturi câştigate ca director 
 

a). Tip MC, Leed levels in some organs and muscles in wild boar (CNCSIS 138/2007). 
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De exemplu coordonaţi sau conduceţi  
activitatea altor persoane, proiecte şi  
gestionaţi bugete; la locul de muncă,  
în acţiuni voluntare (de exemplu în 

domenii culturale sau sportive) sau la 
domiciliu. 

 

b). Proiect cercetare cu Direcţia Silvică Timiş. Impactul contaminării cu metale grele 
asupra relaţiilor trofice din ecosistemele forestiere expuse riscului de contaminare 
industrială. 
 

2 - Membru sau colaborator a colectivelor de cercetare, în alte contracte derulate şi 
finalizate sau in curs de derulare, încheiate cu CNCSIS: 
a). Cosecinţele expunerii la aluminiu, crom şi plumb asupra unor markeri ai integrităţii şi 
performanţelor sistemului reproducător mascul şi femel  
(GR 44/2007) 

 

APTITUDINI :I COMPETENŢE 
TEHNICE 

Utilizare calculator, anumite tipuri 

de echipamente, maşini, etc. 

Cunoştiinţe de operare în programele Microsoft office:  
Word, Office Powerpoint, Excel, Publisher. 

 

APTITUDINI :I COMPETENŢE 
ARTISTICE 

Lucrări ştiinţifice: 
1. Măcinic I, Alexandra Trif, F. Muselin Lead levels in some organs and muscles in wild 
boar. 6th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Hungary, 12-
18 August 2007 
2. Alexandra Trif, F. Muselin, Diana Argherie, Eugenia Dumitrescu, I. Măcinic  
The consequences of chronic exposure to aluminium to some morphological 
biomarkers of reproductive function (body, genital organs, sexual accessory  
glands weight, seminiferous tubules diameter) in male rats. Lucr. @t. Med. Vet. 
Timişoara, vol. XL, 2007, p. 652 -658. 
4. Dumitrescu Eugenia, Alexandra Trif, F. Muselin, I. Măcinic. Evaluation of 
lead acetate exposure consequences on exposure markers (lead level in 
genital organs), morphological and integrity markers (weight). 6th International 
Conference of PhD Students, University of Miskolc, Hungary, 12-18 August 
2007, p. 57 – 60 
5. Alexandra Trif, Snejana Elena Petrovici, Eugenia Dumitrescu, F. Muselin, I. 
Măcinic. The impact of nitrates and nitrites on animals health status and the 
management of intoxication prevention. Simpozijum „Ishrana, repodukcija i 
zastita zdravlja goveda” (Feeding, reproduction and health protection of cattle), 
4-7 Julie Banja Kanjiza, Yugoslavia p. 149-155. 
6. F. Muselin, Alexandra Trif, I. Măcinic, Eugenia Dumitrescu. The consequences of 
exposure to lead along three generations on morphological biomarkers of male 
reproductive function: genital organs and accessory sexual glands weight. Lucr. @t. 
Med. Vet. Timişoara, vol. XL, 2007, p. 492 – 500. 
 

Lucrarea de diplomă – influenţa hranei asupra calităţii trofeelor de cervidee, provenite 
de la Ocolul Silvic Chişineu Criş. 

 

ALTE APTITUDINI :I 
COMPETENŢE 

Competenţe care nu au mai fost 
menţionate anterior. 

 - Membru al Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România 
- Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din zona de Vest a României (ACM-V) 
(afiliată la Interdisciplinary Regional Research (Hu-Ro-Se); 
Aptitudini: - abilităţi de comunicare interpersonală şi pentru lucrul în echipă; 
                   - adaptabilitate la condiţii de stres; 
                   - seriozitate şi puntualitate; 
Obiective: - carieră de succes 
                   - perfecţionare profesională; 
                   - stare materială bună; 
Pasiuni:       vânătoarea, sportul, călătoriile, cititul. 
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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAŢII PERSONALE 
Nume:   NICORESCU 

Prenume:  VALENTIN - RĂZVAN 

E-mail: valinicorescu@yahoo.com 

Naţionalitate: română; 

Data şi locul naşterii: 02.01.1978, Bucureşti, România; 

Stare civilă: căsătorit, un copil – Maria. 

EDUCAŢIE :I FORMARE 
2002-2007 – Studii de doctorat în Domeniul fundamental „@tiinţe 
Medicale”, Domeniul „Medicină Veterinară”, titlul tezei de doctorat: 
„Optimizarea diagnosticului şi a conduitei terapeutice în unele 
afecţiuni cutanate de natură  
alergică la câine”, conducător ştiinţific Prof. Dr. Victor Crivineanu; 
 

1996-2002 – Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti,   
obţinând titlul de „Doctor-medic veterinar”; 
 

1992-1996 – Liceul P.T.T.R. Bucureşti, secţia Informatică, obţinând 
Diplomă de bacalaureat şi atestat de “Programator calculatoare”; 
1984-1992 – @coala  generală  nr. 59, Bucureşti. 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
2002-2006 – Doctorat cu frecvenţă, FMV Bucureşti; 
2007 (martie) – prezent – Asistent universitar, Facultatea de 
Medicină Veterinară Bucureşti, catedra „@tiinţe preclinice”, disciplinele 
„Farmacologie” şi „Biologie vegetală”. 

TITLURI :I GRADE PROFESIONALE 

2002 - Doctor-medic veterinar,  
2002 - Membru al Colegiului Medicilor Veterinari din România, 
2002 - Membru al Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din 
România, 

PREMII 
Diploma de Merit „Mihai :erban”, acordată de Facultatea de 
Medicină Veterinară Bucureşti, pentru rezultate remarcabile obţinute 
în activitatea de cercetare ştiinţifică, în anii universitari 2005-2006 şi 
2006-2007. 

ACTIVITATE :TIINŢIFICĂ 

Lucrări ştiinţifice comunicate şi/sau publicate: 25;  
Contracte de cercetare: membru în echipa a 4 Granturi CNCSIS. 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 
Limba engleză – scris, citit, vorbit – nivel avansat; 
Limba franceză – scris, citit, vorbit – nivel mediu. 

ALTE DATE PERSONALE 

Cunoştinţe operare calculator; 
Permis de conducere auto, categoria B; 
Hobby-uri: muzică, sport, călătorii. 
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Dr. Viţălaru Bogdan - Alexandru 
 
 

Născut la 26 aprilie 1980, în 
Bucureşti, dr. Alexandru Viţălaru a urmat 
cursurile Liceului Teoretic “Dante Alighieri” 
până în 1998, când a susţinut examenul 
de admitere la Facultatea de Medicină 
Veterinară Bucureşti, pe care a absolvit-
o cu media de licenţă 9,92, în anul 2004.  

În acelaşi an s-a înscris la doctorat, la 
specializarea Obstetrică-Ginecologie, sub 
îndrumarea de excepţie a Prof. Dr. D.h.c. 
Florian Seiciu. 

A absolvit cursurile de Master la 
Facultatea de Medicină Veterinară 
Bucureşti, Specializarea „Clinică şi 
Farmacie Veterinară” cu media 10, ca şef 
de promoţie. 

În decursul anilor a participat la 
numeroase seminarii ştiinţifice şi congrese 
ale profesiei, unde a susţinut 14 lucrări 
ştiinţifice pe teme legate de patologia 
reproducţiei şi biotehnologii de 
reproducţie. 

 

Din anul 2004 a început o colaborare 
cu Poliţia Capitalei, unde este şi în 
prezent colaborator al revistei cu acelaşi 
nume, iar din 2006 ocupă funcţia de 
Consilier pentru relaţii internaţionale la 
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi 
Vameşilor „Pro Lex”. 

Printre pasiunile sale se numără 
chirurgia, squash-ul, muzica, plimbările 
montane, dar şi dreptul, facultate ale cărei 
cursuri le urmează, fiind în prezent 
proaspăt student. 

În decursul anilor a obţinut mai multe 
diplome şi medalii, printre care „Diploma 
de Merit „Carol Davila” a Facultăţii de 
Medicină Veterinară din Bucureşti, pentru 
cel mai bun doctorand, „Diploma de 
Onoare” acordată de Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, „Diploma de 
Onoare” acordată de Poliţia Capitalei, 
„Diploma” şi „Medalia de Excelenţă”, 
din partea Ministerului Învăţământului şi 
altele. 
 

 
 

Foto, Alex alături de actorul şi producătorul Steven Seagal, la Bucureşti, în vara 2007 


