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MOTTO: „Medicul uman salvează omul,
Medicul veterinar salvează omenirea”(Louis Pasteur)

Continuare în pag. a 2-a

Cuvântările din deschiderea evenimentului
Cuvântul Domnului

Gheorghe Marcaș -
Președinte al Camerei de
Comerţ și Industrie
Maramureș

„Onorată asistenţă,
D o a m n e l o r ,

domnișoarelor și domnilor,
Participăm împreună -

organizatorii partenerii și
sponsorii -, sub moto-ul marelui om de știinţă francez Louis
Pasteur „Medicul uman salvează omul. Medicul veterinar
salvează omenirea”, la prima manifestare știinţifică a corpului
de medici veterinari, cu participare universitară împreună cu
fermierii, reprezentanţii asociaţiilor profesionale și patronatele
din zootehnie, avicultură, apicultură, studenţi și elevi, toţi
cei interesaţi să se dezvolte și să investească în mediul rural
în acest sector important al judeţului nostru.

Toţi, împreună, am ajuns la concluzia că acest prim
eveniment public din judeţ și din România, va deveni unul
peren și prolific, așa cum a devenit „MaraMedica”, eveniment
de medicină umană, aflat la cea de-a 14-a ediţie, în oglindă
cu VETERIMAR, în Maramureș și prezent, de asemenea în
Arad și București.

Un astfel de eveniment reușește să construiască și să
stabilizeze pe termen mediu și lung parteneriatele realizate
de nivel local, regional și naţional, atât de dorite și de necesare
societăţii - între mediul public - administrativ și mediul privat,
de afaceri, știinţă, cultură și educaţie.

Acum, în sală, ne aflăm toţi acești parteneri, cei care, prin
liber consimţământ, am decis să realizăm aceste parteneriate,
ca modele și pentru alte domenii sau sectoare de activitate

C u v â n t u l
Domnului Prof.
Dr. Adrian Oros
Nechita -
Prorector al
Universităţii de
Știinţe Agricole și
M e d i c i n ă
Veterinară Cluj
Napoca și
Vicepreședinte al

Colegiului Medicilor Veterinari din România

„Sigur că am deosebita plăcere și este o onoare să
reprezint Universitatea de Știinţe Agricole și
Medicină Veterinară Cluj, care este, după toate
criteriile cuantificabile , cea mai importantă
Universitate de profil din ţară și nu o spun asta doar
pentru că aici o reprezint.

Așa s-au aliniat astrele astfel ca noi, Universitatea,
să fim invitaţi și să participăm la cea de-a VIII-a
ediţie a simpozionului pe care Colegiul Medicilor
Veterinari din Maramureș îl organizează în fiecare
an și am decis, de acum încolo, să pornim acest
eveniment împreună cu Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș și să intrăm în parteneriat, atât
Colegiul Naţional și Universitatea, cât și partenerii
pe care Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
îi găsește, sperând că aceștia, în viitor, vor fi tot mai
numeroși.

Astăzi participăm împreună cu dvs., și mă bucur
că sunt foarte multe instituţii, foarte multe asociaţii
profesionale care activează în agricultură. Noi
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socio-economică.
În încheierea alocuţiunii, vă mulţumim, în numele

conducerii CCI Maramureș - organizator al evenimentului,
pentru participarea pe tot parcursul activităţilor organizate
și, în mod deosebit conducerii Universităţii de Știinţe Agricole
și Medicină Veterinară din Cluj Napoca, Colegiului Medicilor
Veterinar Maramureș, Direcţiei Sanitar Veterinare și Pentru
Siguranţa Alimentelor din Maramureș, sponsorului Ferma
Zootehnică SRL, precum și tuturor instituţiilor publice și
asociaţiilor profesionale și patronale din domeniu, care de azi
vom fi declaraţi ca membri fondatori ai „VETERIMAR”.
Vă invit să aprobăm această declaraţie prin consensul adunării
dat de aplauzele dvs.

Vă mulţumim pentru acordul unanim dat”.

Urmare din pag. 1

Cuvântul Domnului Gheorghe Marcaș - Președinte al
Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș

Cuvântul Domnului Prof. Dr. Adrian Oros
Nechita - Prorector al Universităţii de Știinţe Agricole
și Medicină Veterinară Cluj Napoca și Vicepreședinte
al Colegiului Medicilor Veterinari din România

medicii veterinari, ne place să credem că suntem
parteneri profesioniști și de încredere pentru fermieri,
încercând să ne facem datoria așa cum știm noi mai
bine și pe de-o parte să ajutăm pe cât putem crescătorii
de animale,procesatorii de alimente de origine
animală, dar în același timp, avem obligaţia de a
veghea la sănătatea publică.

Urez succes evenimentului de astăzi și de mâine,
sperând că în anii care vor urma va crește, numeric
și calitativ și va fi unul tot mai important la care cu
mândrie vom participa și noi.

Vă mulţumesc!”
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Cuvântul Domnului
dr. Taloș Gheorghe
Corneliu - Președintele
Colegiului Medicilor
Veterinari Maramureș

„Distinși invitaţi și
participanţi, doamnelor
și domnilor

Astăzi în viaţa
medicală veterinară

maramureșeană trăim un eveniment unic în premieră:
Zilele Medicale Veterinare Maramureșene sub egida
„Veterimar 2017”.

Am marea onoare și privilegiu de a vă adresa urarea
de „Bun venit” și salutul nostru călduros a celor ce slujim
nobila profesie de medic veterinar în spaţiul
maramureșean așa de drag nouă.

Realizarea acestui eveniment a fost posibilă datorită
sprijinului și iniţiativei gazdelor noastre, respectiv a
conducerii CCI Maramureș prin bunăvoinţa și vocaţia
d-lui președinte Marcaș Gheorghe și a colectivului pe care
îl conduce, drept pentru care ne adresăm întreaga
gratitudine și recunoștinţă din partea medicilor veterinari
din Maramureș.

Evenimentul a devenit realitate sub egida CCI
Maramureș și a Direcţiei Sanitar Veterinare și pentru
Siguranţa Alimentelor Maramureș și a domniilor voastre
în calitate de organizatori și participanţi, fapt pentru care
vă rog să-mi permiteţi să vă adresăm mulţumirile de
rigoare precum și întreaga noastră recunoștinţă.

Medicina veterinară actuală trebuie să răspundă
provocărilor din ce în ce mai mari, datorită posibilelor
boli cu risc major: gripa aviară, gripa porcină, boli ce pot

declanșa adevărate pandemii la nivel global, dar și
măsurilor impuse de Organizaţia Mondială a Sănătăţi,
respectiv de Oficiul Internaţional Exotim și a Direcţiei
Veterinare a UE pentru asigurarea securităţii publice, a
sănătăţii alimentare, a sănătăţii animalelor și
evenimentul nostru se regăsește într-o abordare a
informării profesionale, element determinant în
contextele mai înainte menţionate.

Manifestarea noastă se structurează pe durata a două
zile dedicate nu numai medicilor veterinari ci și acelora
care desfășoară activităţi în domeniul creșterii animalelor,
fermierilor, antreprenorilor din industria alimentară.

Nutrim nădejdea că întreaga manifestare
VETERIMAR, atât prin tematica știinţifică, prezentată
de mari personalităţi din mediul academic, sub egida
„Conferinţei Medical Veterinare, academician Prof.
Doctor Vasile Gheţie” ediţia a VIII-a - eveniment unic
de comemorare a înaintașilor și de omagiere a marilor
personalităţi din domeniul medical veterinar de sorginte
maramureșeană -, care se va desfășura mâine, cât și prin
celelalte manifestări știinţifice care au loc astăzi și prin
expoziţia, în premieră, de aparatură medical veterinară
și echipamente, medicamente, aditivi furajeri, devine
începând de acum cel mai important eveniment
profesional din spaţiu medical veterinar maramureșean.

De mare interes este și prezentarea de către specialiștii
de la OJFIR Maramureș a măsurilor de subvenţie din
programul de coeziune cu ţintă pentru domeniul medical
veterinar, lucru ce poate facilita o mai bună abordare a
actului medical, prin posibilitatea achiziţionării de
aparatură, echipamente, ambulanţe veterinare atât de
necesare medicului veterinar încercat de astăzi.

Cuvântările din deschiderea
evenimentului
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Revin la programul conferinţei mâine ,deoarece este o
obligaţie sacră a noastră de a ne comemora înaintașii,
deoarece din Maramureș își au origini mari personalităţi
a medicinii veterinare. Îi amintesc cu evlavie, ca vârf de
lance Prof. Doctor academician Prof. Dr. Honorius Causa
Vasile Gheţie, membru al Academiei de Știinţe din New
York, Prof. Univ. Dr. Doctor Vasile Coţofan, este
nepotul academicianului, de asemenea pe Conferenţiar
Doctor Iosif Cristea, fost șef al Clinicii de Chirurgie de
la Universitatea din Cluj, Universitatea noastră dragă,
și de asemenea pe Prof. Ioan Cureu, șeful catedrei de
radiopatologie de la Facultatea Spiru Haret.

Dintre marile personalităţi care sunt în activitate, să-l
amintim în primul rând  pe domnul Prof. Adrian Oros
Nechita - prorector al USAMV Cluj Napoca
vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură din Camera
Deputaţilor și vicepreședinte al Colegiului Medicilor
Veterinari din România -, care își are  sorgintea în
Maramureș, Cetăţele.

În sală se află domnul Prof. Universitar Liviu Bogdan
șeful catedrei de obstetrică și ginecologie a Universităţii
de Medicină Veterinară Cluj care actualmente este și
decan al USAMV Cluj Napoca.

Tot un dascăl din mediul academic foarte drag nouă,
maramureșean trup și suflet, este domnul Prof. Liviu
Oară, șeful catedrei de chirurgie veterinară de la aceeași
universitate din Cluj. Domnul Profesor își are sorgintea
din Tara Lăpușului va fi și domnia sa mâine prezent.

Amintim pe domnul Prof. Simion Boltea, actualmente
pensionar, care a fost șef al Clinicii de Chirurgie
Veterinară Timișoara și pe prof. dr. Gheorghe Dărăbuș,
decan al Universităţii din Timișoara.

Nu-l uităm nici pe prof. doctor Ioan Groza, care
actualmente lucrează în Ministerul Educaţiei.

La ora actuală în spaţiul medical veterinar
maramureșean activează peste 220 de medici veterinari,
structuraţi ca activitate pe domeniul de liberă practică
peste 120 iar ceilalţi 70 activează în administraţia de stat,
respectiv Direcţia Sanitar Veterinară și Siguranţa
Alimentară Baia Mare.

Toţi acești colegi ne fac cinste prin activitatea pe care o
desfășoară, demonstrând un înalt profesionalism, așa se
explică faptul că judeţul nostru integru din punct de
vedere epidemiologic, cu toate că în jurul nostru, respectiv
Ucraina se confruntă cu pesta porcină aviară iar Ungaria
cu o serie de boli majore.

 În încheiere, în numele medicilor veterinari
maramureșeni vă rog să-mi îngăduiţi să adresez încă
odată mulţumirile noastre și recunoștinţă acelora care
au făcut posibil acest eveniment, respectiv conducerii CCI
MM, D-lui Președinte, tuturor celor care au contribuit
la organizarea evenimentului, firmelor prin reprezentanţii
lor care participă la expoziţie, lectorilor pentru materialele
pe care le vor prezenta dar nu în ultimul rând tuturor
participanţilor.

Mult succes evenimentului și să nu uităm că medicina
veterinară rămâne una din cele mai mobile profesii în
slujba vieţii și a umanităţii.

O zi plăcută în continuare tuturor, sănătate și numai
de bine!”

C u v â n t u l
Prorectorului
la primirea
Diplomei de
e x c e l e n ţ ă
p e n t r u
parteneriat,
oferită de
C C I
Maramureș

„Vreau să vă mulţumesc pentru Diploma de
excelenţă pe care mi-aţi acordat-o. Legat de
parteneriate, am lăsat la urmă, pentru că astăzi
cuvântul „parteneriat” nu este prea „popular”,
dar puteţi să aveţi de astăzi un altfel de
parteneriat, prin mine, cu Comisia pentru
Agricultură din Camera Deputaţilor al cărei
vicepreședinte sunt. Mie îmi place să spun că
sunt veterinar maramureșean și apoi
politician.”

Cuvântul Domnului dr. Taloș Gheorghe Corneliu -
Președintele Colegiului Medicilor Veterinari Maramureș

„ I N S T R U I R E A
FERMIERILOR - reușita în
afaceri agricole” - Domnul ing.
Virgil Ţânţaș - Director al
Direcţiei Pentru Agricultură
Maramureș

„Domnule președinte
Gheorghe Marcaș, stimate
Doamne,  stimaţi domni și nu în

ultimul rând stimaţi colegi,
Direcţia pentru Agricultură Maramureș, pe care o reprezint la

această frumoasă și benefică manifestare de agricultură și în speţă
pentru medicina veterinară și activităţi conexe, consideră că aceasta
este de bun augur pentru a ne întâlni, a discuta și chiar de a veni
cu propuneri vizavi de activitatea noastră în agricultură.

Eu, prin cuvântul meu, pe care o să vi-l spun scurt, pentru că
trebuie să plec la o ședinţă de unde nu pot să absentez, vin în
faţa dvs. să vă spun câteva lucruri în ceea ce privește pregătirea
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Cuvântările din deschiderea
evenimentului
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„INSTRUIREA FERMIERILOR - reușita în afaceri
agricole” - Domnul ing. Virgil Ţânţaș - Director al
Direcţiei Pentru Agricultură Maramureș

Urmare din pag. a 3-a

fermierului pentru afaceri în agricultură, deoarece
atribuţiile noastre, ale Direcţiei pentru Agricultură
Judeţeană, începând cu 01.01.2017, au fost reorganizate
împreuna cu Camerele Agricole Judeţene, care sunt
împreună la aceeași Direcţie Agricolă Judeţeană.

Deci noi, prin acest compartiment care este în cadrul Direcţiei,
trebuie să asigurăm, prin atribuţiile pe care le avem, instruirea
și pregătirea profesională a producătorilor agricoli, diseminarea
informaţilor în rândul populaţiei din mediul rural în special,
asistenţă tehnică, informarea, îndrumarea și consilierea pentru
obţinerea de fonduri europene și naţionale, în rândul
fermierilor, toate acestea având scopul de a asigura fluxul
informaţional atât de necesar producătorilor agricoli în cadrul
cărora se regăsesc mai multe grupuri ţintă.

Din experienţa pe care o am de 6 luni în această funcţie,
am sesizat faptul că fluxul informaţional între Minister,
Direcţia Agricolă și producătorii agricoli este insuficient,
în sensul că personalul pe care îl avem noi la nivelul
Direcţiei de Agricultură este concentrat la judeţ, iar la
nivel teritorial avem doar patru oameni. Așa cum se
cunoaște, acum câţiva ani era alocat la fiecare primărie
un angajat pentru Direcţia pentru Agricultură, în 2010
printr-o reorganizare aceștia au dispărut rămânând doar
patru oameni care sunt la consultanţă agricolă, care
trebuie să transmită informaţii de la Minister spre
dumneavoastră, dar în același timp și de la judeţ, toate
informaţiile să ajungă la dumneavoastră.

Aceste grupuri ţintă pe care noi le vizăm, în momentul
în care apare un act normativ, sarcinile pe care le dă
Ministerul Agriculturii sunt vizate pentru micii
producători în special, care trebuie sprijiniţi să treacă de
la stadiul de agricultură de subzistenţă la statutul unei
ferme de tip familial cu caracter comercial”.

Ferma Zootehnică SRL este un producător de carne și
preparate din carne care și-a propus de-a lungul anilor să
câștige și să menţină încrederea consumatorilor. Unitatea
a fost înfiinţată în anul 1993 și până în prezent și-a
îmbogăţit constant activitatea prin muncă, fiind   într-o
continuă dezvoltare.

De 24 de ani Ferma Zootehnică oferă produse
alimentare de calitate, deoarece acordă o atenţie deosebită
lanţului de producţie, respectând cerinţele Uniunii
Europene. Unitate etalon pe piaţa cărnii din Maramureș,
Ferma Zootehnică are implementate și menţine cerinţele
standardelor de calitate și siguranţa alimentară: SR EN
ISO 9001:2008 și SR EN ISO 22000:2015.

Pentru promovarea consumului de carne de vită în
rândul consumatorilor și a beneficiilor pe care carnea de
vită îl aduce în meniul nostru, Ferma Zootehnica a lansat
de curând brandul „Mara-muuu”, destinat exclusiv
produselor din carne de vită, segment în care continuăm
să investim. Principalele repere luate în calcul, în acest
scop, sunt trendurile manifestate în ultimul an și
preferinţele consumatorilor, care doresc produse de
calitate și hrană sănătoasă.

Dorim să fim cât mai aproape de consumatorul final și
să îi oferim o carne cât mai gustoasă și mai salubră. Toate
etapele fluxului tehnologic au fost alese în așa fel încât
să realizam aceste obiective. Ferma Zootehnică și-a propus
să mulţumească diferitele preferinţe ale consumatorilor,
indiferent de cât de aparte sunt acestea, astfel încât

consumatorul să caute mereu gustul pe
care noi îl oferim cărnurilor, produselor
preparate din carne și specialităţilor pe
care le producem.

Societatea a devenit un furnizor
regional important de carne de suine,

ovine si bovine și de produse preparate din carne și a
ajuns un pilon important în industria cărnii în ţară. Aici
veţi găsi produse sub diferite forme: crude, semicrude,
afumate, semipreparate sau materie primă pentru gătit
precum carne proaspătă de vită, oaie, porc sau pasare.

Din dorinţa de a avea consumatori sănătoși, Ferma
Zootehnică oferă produse proaspete și de calitate.
Împreună cu cei mai buni specialiști am creat produse
unice inspirate din reţetele tradiţionale românești. Ferma
Zootehnică vă pune la dispoziţie peste două sute de
articole din carne și preparate din carne și specialităţi
create după reţete proprii.

Ferma Zootehnică este un brand pe piaţa produselor
alimentare din România deoarece aduce în prim plan
carne proaspătă și produse excelente, conform cerinţelor
Uniunii Europene, care sunt livrate clienţilor noștri din
toată ţara. În ceea ce privește distribuţia, deţinem o reţea
de magazine și livrăm în toată ţara produse și carne la

solicitarea clienţilor și
colaboratorilor noștri.

Indiferent de gusturi,
cumpărăturile încep la
Ferma Zootehnică!

Cuvântările din deschiderea
evenimentului

Partener sponsor

Primirea Diplomei de
Excelenţă, oferită de CCI
Maramureș, de către dl
Lazăr Florin
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Universitatea de Știinţe
Agricole și Medicină Veterinară
Cluj-Napoca - Tradiţie și
Modernitate

Generalităţi:
� Fondată octombrie 1869;
� Recunoaștere internaţională

în domeniile știinţelor vieţii;
� 6.500 studenţi anual (incluzând cca. 950 masteranzi

și cca 280 doctoranzi) și cca 550 angajaţi;
� Include 5 facultăţi, 3 institute de cercetare, 1 spital

veterinar, 12 centre de cercetare autorizate, 22 laboratoare
de cercetare autorizate;
� în ultimii 5 ani a implementat peste 40 de proiecte

din fonduri structurale și peste 250 de granturi de
cercetare;
� Publică anual peste 200 de articole ISI și peste 550

BDI;
� Este membră în mai multe asociaţii și clustere

inovative;
� Accent pe cercetare aplicată, inovare și transfer

tehnologic;
� Caracter pronunţat antreprenorial;
� Acorduri bilaterale și inter-institutionale;
� Centre de formare profesională continuă, de

învăţare, de consiliere, de pregătire pedagogică:
Structura USAMV Cluj Napoca
� Facultatea de Agricultură cu specializările:

Agronomie (inginer); Biologie (licenţiat în Biologie);
Ingineria Mediului (inginer);
� Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii cu

specializarea Biotehnologii (inginer) Zootehnie (inginer);
� Facultatea de Horticultură cu specializările:

Horticultură (inginer); Inginerie Geodezică (inginer);
Ingineri și management în agricultură și dezvoltare rurală
(inginer); Inginerie și Management (inginer); Silvicultură
(inginer);
� Facultatea de Medicină Veterinară cu specializarea:

Medicină Veterinară (licenţiat în Medicină Veterinară)
� Facultatea de Știinţa și Tehnologia Alimentelor cu

specializarea: Ingineria Produselor Alimentare (inginer)

***
Colegiul Medicilor Veterinari,

funcţionează în baza Legii nr. 160/
1998 republicată pentru organizarea
și exercitarea profesiunii de medic
veterinar, publicată în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr.
289 din 6 august 1998, modificată
și completată de Legea 592/2003
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publicată în Monitorul Oficial al României nr.8 din 7
ianuarie 2004, ca formă de organizare autonomă, non-
guvernamentală, apolitică și non-profit.

Colegiul Medicilor Veterinari are personalitate juridică.
Organizarea și funcţionarea Colegiului Medicilor
Veterinari se realizează pe principiul teritorial, al
eligibilităţii și ierarhiei.

Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală
și independentă, cu organizare autonomă reglementată.

Este organizată și funcţionează în baza principiului
autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de
Colegiul Medicilor Veterinari.

Medicina veterinară este știinţa medicală care asigură
confortul și protecţia animalelor și contribuie la
menţinerea sănătăţii publice și la protecţia mediului.

Profesia de medic veterinar are ca obiective apărarea
sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţia
consumatorului și a mediului înconjurător, în scopul
ameliorării efectivelor de animale, al asigurării siguranţei
alimentare a populaţiei, al facilitării relaţiilor comerciale
și al păstrării echilibrului ecologic.

Primul Colegiu al Medicilor Veterinari s-a înfiinţat
prin Decretul Lege nr. 3594 din 30 septembrie 1939,
semnat de Regele Carol al II-lea. Colegiul a fost condus
de Dr. Gheorghe Ionescu Brăila, primul său Decan.
Acesta a fost organizat în 11 secţiuni corespunzătoare
celor 10 Ţinuturi administrative ale ţării și Municipiul
București.

Activitatea sa s-a întrerupt în anul 1948, reluându-se
în anul 1998, odată cu adoptarea Legii 160/1998.

În primul său mandat postbelic, Colegiul a fost condus
de Prof. Univ. Dr. Ioan Miclăuș.

Astăzi, Colegiul Medicilor Veterinari a ajuns o
organizaţie puternică, formată din 8.820 medici veterinari
care își desfășoară activitatea în cele mai diverse spectre
profesionale.

Medicul veterinar este singura profesie care se află pe
lanţul alimentar „de la fermă la furculiţă”.

***

Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România
(AGMVR) este o organizaţie știinţifică, profesională și
apolitică, cu o îndelungată tradiţie, având 100 de ani de
existenţă și peste 4100 de membri.

 Încă de la început, scopul Asociaţiei a fost „să
contribuie la progresul artei și știinţei veterinare în
România”, care de-a lungul anilor s-a regăsit în toate
formele ei statutare. În prezent, obiectivele și atribuţiile
sunt cuprinse în Statutul adoptat la Conferinţa Naţională
a Asociaţiei din 28 octombrie 1998. AGMVR este
membru al Asociaţiei Mondiale Veterinare (WVA) din
anul 1971, calitate preluată de la Societatea de Medicină
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Veterinară care și-a reluat activitatea la 15 mai 1971. De
asemenea, Asociaţia Generală este membru al Federaţiei
Veterinarilor din Europa (FVE) din 28-29 mai 1998.

 În 1991 a avut colaborări profesionale deosebite, cu
Organizaţia „Veterinaires Sans Frontieres” (VSF), după
care în iunie 1992 a participat ca membru fondator la
constituirea Organizaţiei „Cooperation et Echanges
Veterinaires Est-Ouest” (CEVEO) din Lyon, Franţa.

 AGMVR este membru fondator al „Asociaţiei
Veterinare din Balcani și zona Mării Negre” (BaBSeVA)
din 1992, împreună cu asociaţiile din Bulgaria, Grecia,
Iugoslavia și Rusia. În mai 1991 - prin Dr. Horaţiu Olaru
- a participat la constituirea Asociaţiei Veterinare
Francofone - care a avut loc la Școala Naţională Veterinară
de la Alfort - Paris.

 Cu ocazia aniversării a 250 de ani de la înfiinţarea primei
școli de medicină veterinară de la Lyon în 1761, s-a lansat
Iniţiativa „Vet 2011”. Comitetul Naţional constituit pentru
coordonarea acţiunilor și manifestărilor profesionale în
perioada 2010-2011, a fost condus de AGMVR.

Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România
(AGMVR) este o organizaţie știinţifică, profesională și
apolitică, cu o îndelungată tradiţie, având 100 de ani de
existenţă și peste 4100 de membri.

 Încă de la început, scopul Asociaţiei a fost „să
contribuie la progresul artei și știinţei veterinare în
România”, care de-a lungul anilor s-a regăsit în toate
formele ei statutare. În prezent, obiectivele și atribuţiile
sunt cuprinse în Statutul adoptat la Conferinţa Naţională
a Asociaţiei din 28 octombrie 1998. AGMVR este
membru al Asociaţiei Mondiale Veterinare (WVA) din
anul 1971, calitate preluată de la Societatea de Medicină
Veterinară care și-a reluat activitatea la 15 mai 1971. De
asemenea, Asociaţia Generală este membru al Federaţiei
Veterinarilor din Europa (FVE) din 28-29 mai 1998.

 În 1991 a avut colaborări profesionale deosebite, cu
Organizaţia „Veterinaires Sans Frontieres” (VSF), după
care în iunie 1992 a participat ca membru fondator la
constituirea Organizaţiei „Cooperation et Echanges
Veterinaires Est-Ouest” (CEVEO) din Lyon, Franţa.

 AGMVR este membru fondator al „Asociaţiei
Veterinare din Balcani și zona Mării Negre” (BaBSeVA)
din 1992, împreună cu asociaţiile din Bulgaria, Grecia,
Iugoslavia și Rusia. În mai 1991 - prin Dr. Horaţiu Olaru
- a participat la constituirea Asociaţiei Veterinare
Francofone - care a avut loc la Școala Naţională Veterinară
de la Alfort - Paris.

 Cu ocazia aniversării a 250 de ani de la înfiinţarea primei
școli de medicină veterinară de la Lyon în 1761, s-a lansat
Iniţiativa „Vet 2011”. Comitetul Naţional constituit pentru

coordonarea acţiunilor și manifestărilor profesionale în
perioada 2010-2011, a fost condus de AGMVR.

***
Direcţia Sanitar Veterinară și

pentru Siguranţa Animalelor
Maramureș

Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară și pentru Siguranţa
Alimentelor (A.N.S.V.S.A.)
funcţionează ca autoritate de
reglementare și control în

domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranţa
alimentelor, organ de specialitate al administraţiei publice
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea
Guvernului și în coordonarea ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară și pentru
Siguranţa Alimentelor (A.N.S.V.S.A.), este condusă de
către un Președinte cu rang de Secretar de Stat și de către
doi Vicepreședinţi cu rang de Subsecretar de Stat.

Misiunea Autorităţii se realizează prin protejarea
sănătăţii de-a lungul întregului lanţ alimentar - adică în
fiecare etapă a procesului de producţie, de la fermă la
consumator - prevenind contaminarea alimentelor și
promovând igiena alimentară și informarea transparentă
a consumatorilor cu privire la alimente și sănătatea și
bunăstarea animalelor.

Activităţi
� Autorizare și certificare în domeniile sanitar-

veterinare și pentru siguranţa alimentelor;
� Monitorizarea și controlul activităţilor din domeniul

sanitar-veterinar și pentru siguranţa alimentelor;
� Realizarea cadrului juridic și elaborarea

reglementărilor specifice activităţilor din domeniul
sanitar-veterinar și al siguranţei alimentelor;
� Testări de laborator;
� Autorizare laboratoare private;
� Stabilirea protocoalelor de export cu ţări terţe;
� Managementul situaţiilor de criză;
� Monitorizarea pesticidelor;
� Sprijină combaterea risipei alimentare.

***
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Maramureș este

instituţie publică cu personalitate juridică, serviciu public
deconcentrat în subordinea Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, responsabilă cu implementarea
politicilor și strategiilor Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale în domeniile de activitate ale acestuia,
statistică și RICA, asistentă tehnică, informarea,
îndrumarea și consilierea pentru obţinerea fondurilor
europene și naţionale în rândul fermierilor, efectuarea
activităţilor de modernizare, verificare, inspecţii și control
în domeniile de activitate, precum și cu alte atribuţii
prevăzute de legislaţia în vigoare.

Parteneri VeteriMar 2017
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***

Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureș (APM)
este instituţie publică cu personalitate juridică, în
subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia
Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat,
finanţată de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureș
îndeplinește, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv:
implementarea politicilor, strategiilor și legislaţiei în
domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

 Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului emit acte
de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în
conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia
Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în
legislaţia în vigoare.

APM Maramureș este instituţie publică cu personalitate
juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public
deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureș
îndeplinește, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv:
implementarea politicilor, strategiilor și legislaţiei în
domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

 Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului emit acte
de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în
conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia
Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în
legislaţia în vigoare.

***
Garda Naţională de Mediu, denumită în continuare

GNM, este instituţie publică și funcţionează ca organ
de specialitate al administraţiei publice centrale, cu
personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de
stat, în subordinea autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului;

GNM este un corp specializat de
inspecţie și control, iar comisarii
sunt funcţionari publici numiţi în
funcţii publice specifice, în
condiţiile legii, care pot lua măsuri
de sancţionare, de suspendare/
încetare a activităţii ca urmare a
poluării și deteriorării mediului sau
pentru nerespectarea condiţiilor

impuse prin actele de reglementare emise de autoritatea
competentă pentru protecţia mediului și a măsurilor
stabilite în notele de constatare și în rapoartele de
inspecţie și  control.

Atribuţiile GNM sunt stabilite prin Hotărârea
Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea și
funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu modificată prin
Hotărârea Guvernului nr. 170/2015.

***
Sistemul de

Gospodărire a Apelor
Maramureș, este
subunitate a
A d m i n i s t r a ţ i e i
Naţionale „Apele

Romane” - Administraţia Bazinală de Apă Someș - Tisa
și reprezintă autoritatea investită cu aplicarea unitară a
strategiei naţionale în domeniul gospodăririi resurselor
de apă, pe teritoriul bazinelor hidrografice Someș și Tisa
în judeţul Maramureș, având următoarele atribuţii
principale:
� Monitorizarea hidrologică și de calitate a resurselor

de apă;
� Administrarea și exploatarea infrastructurii

Sistemului naţional de gospodărire a apelor;
� Aplicarea Programului naţional de implementare a

prevederilor legislaţiei proprii, armonizate cu Directivele
Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a
apelor;
� Asigurarea dezvoltării unitare a sistemului de

gospodărire a apelor;
� Gestionarea și valorificarea resurselor de apă de

suprafaţă și subterane cu potenţialele lor naturale și
fondul de date din domeniu;
� Reglementarea și controlul folosinţelor de apă, al

lucrărilor construite pe ape sau care au legătura cu apele
și asigurarea activităţii de inspecţie;
� Avertizarea și realizarea măsurilor de prevenire,

combatere și înlăturare a efectelor inundaţiilor și a
poluărilor accidentale;
� Verificarea respectării și aplicării Legii apelor nr. 107/

1996, modificată prin Legea 310/2004 și Legea 112/2006,
de către toţi utilizatorii de apă și a serviciilor de
gospodărire a apelor de pe teritoriul administrat;
� Asigurarea dezvoltării unitare a informatizării în

domeniul gospodăririi apelor.

Urmare din pag. a 6-a
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* * *
Agenţia de Plăţi și Intervenţie
pentru Agricultură (APIA)
funcţionează în subordinea
Ministerului Agriculturii,
Pădurilor și Dezvoltării
Rurale în baza Legii 1/2004 cu
modificările și completările

ulterioare.
 Instituţia are următoarea organizare: aparat central, 42

de centre judeţene și 266 centre locale.
 Începând cu 1 ianuarie 2007, APIA derulează fondurile

europene pentru implementarea măsurilor de sprijin
finanţate din Fondul European pentru Garantare în
Agricultură (FEGA).

Subvenţiile se acordă sub formă de plăţi directe la hectar
gestionate de Sistemul Integrat de Administrare și
Control (IACS) și în cadrul măsurilor de piaţă pentru
implementarea mecanismelor comerciale conform
Politicii Agricole Comune (PAC). Astfel, Agenţia de
Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură administrează
sistemul de certificate de export-import și garanţii pentru
importul și exportul produselor agricole, elaborează și
implementează procedurile privind aplicarea sistemului
de intervenţie pentru produsele agricole.

***

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)
își desfășoară activitatea potrivit Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr. 41 din 18 iunie 2014, privind înfiinţarea,
organizarea și funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit ( APDRP), aprobată
prin Legea 43 din 17 martie 2015.

AFIR a preluat patrimoniul APDRP și atribuţiile ce
decurg din funcţia de monitorizare a Programului
SAPARD, precum și atribuţiile de implementare tehnică,
plată și monitorizare pentru Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2007 - 2013. Mai mult decât atât,
AFIR va respecta criteriile de acreditare pe toată perioada
pentru care i-a fost conferit managementul asistenţei prin
deciziile Comisiei Europene.

Agenţia a continuat efectuarea plăţilor pentru

proiectele contractate prin SAPARD, iar până în
decembrie 2013 a monitorizat toate proiectele care au
fost finanţate prin acest Program pentru a se asigura că
beneficiarii respectă clauzele asumate prin contractele de
finanţare.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( AFIR)
este formată din 13 direcţii specializate la nivel central,
din 8 Centre Regionale și 41 de Oficii Judeţene.

Principalele direcţii de investiţii reprezintă o continuare
firească a Programului SAPARD, dar și a PNDR 2007 -
2013.

În concordanţă cu celelalte componente de investiţii
se finanţează atât activităţile de diversificare economică,
turism, conservarea patrimoniului natural, cultural și
arhitectural, cât și renovarea satelor.

O altă prioritate de finanţare este Axa LEADER care
are drept obiective încurajarea inovaţiei în sectorul agricol
și forestier, folosirea resurselor naturale și culturale într-
un mod raţional și îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele
rurale.

***

Federaţia Asociaţiilor Producătorilor Agricoli (APA)
TRANSILVANIA, înfiinţată în anul 1999, este o
organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică
constituită ca persoană juridică de drept privat, fără scop
patrimonial, din momentul înscrierii în Registrul
Federaţiilor și Fundaţiilor, aflat la Grefa Tribunalului
Maramureș.

Scopul federaţiei este:
� de a contribui la creșterea veniturilor și a bunăstării

agricultorilor, precum și la dezvoltarea durabilă a zonei
rurale
� de a impulsiona și de a cataliza procesul de

valorificare superioară durabilă a potenţialului agricol
existent, prin înfiinţarea organizaţiilor locale „Asociaţii
ale Producătorilor Agricoli” - A.P.A.
� de a asigura accesul la instruire modernă, în vederea

obţinerii de cunoștinţe avansate în agricultură,
horticultură, zootehnie și agroturism
� de a sprijini prin consultanţă și asistenţă tehnică

înfiinţarea de ferme agricole, activităţi de prelucrare a
produselor agricole, agroturism și meșteșuguri,
promovând o concepţie unitară în dezvoltarea durabila
a mediului rural;
� de a sprijini valorificarea superioară a produselor

provenite din gospodăriile agricole prin asigurarea
consultanţei în domeniul marketingului.
� organizarea de instruiri practice ale producătorilor

Urmare din pag. a 7-a
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agricoli în domeniul agriculturii, zootehniei, agroturism
și meșteșuguri;
� de iniţia colaborarea cu asociaţii și organizaţii

similare din ţară și din străinătate, în vederea realizării
unor schimburi de experienţă.

***
Asociaţia Crescătorilor de

Păsări și Animale Mici de Rasa
„Creasta Cocoșului”
coordonează, protejează și
încurajează creșterea păsărilor de
curte și a animalelor mici în rasă
pură în gospodării individuale și

organizate și este non-profit. Are scop cultural, istoric,
de conservare și ameliorare a resurselor genetice existente,
precum și conservarea acestora.

Dintre obiective amintim: promovarea, menţinerea,
creșterea și expunerea păsărilor de curte, păsărilor de apă,
curcanilor, porumbeilor, păsărilor de cușcă, iepurilor și

a cobailor, cât și a păsărilor sălbatice și ornamentale.
Araucana, rasa de găini despre

care se spune că face cele mai
sănătoase ouă, a fost descoperită
în America de Sud, Chile, fiind,
la origine, o rasă sălbatică, nu
are coadă (târtiţă).

Prezintă un ritm de creștere alert, ajungând găina la 2
kg, iar cocosul la 3 kg. Nu este o rasă performantă pentru
producţia de ouă făcând în medie 150 oua pe an. Hrana,
temperatura și lumina - factori esenţiali pentru producţia
de ouă.

Studiile efectuate pe ouă au arătat că gălbenușul provenit
de la găinile Araucana are un conţinut de grăsimi mai
ridicat (270 mg/g gălbenuș) și că au un raport mai mare
între gălbenuș și albuș (33/100 faţă de 23/100).

Un ou furnizează: 4 g lipide; 219 mg colesterol și 0,47
mg carotenoide per porţie (ou).

Lipidele din gălbenușul de
ouă Araucana au un conţinut
mai ridicat de acizi grași
mononesaturaţi, de acizi grași
polinesaturaţi EPA și DHA
(acizi omega-3 care se găsesc în cantităţi mari în grăsimea
de pește), și un raport mai bun între acizii grași omega-
6/omega-3

Rasa Araucana are o imunitate foarte ridicată, în fată
bolilor.

Începând cu anul 2004, Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, împreună cu partenerii săi universitari -
UMF Iuliu Haţieganu Cluj Napoca, cu asociaţiile
profesionale și instituţiile din domeniu a organizat
MaraMedica, manifestare știinţifică și expoziţională în
domeniul medical uman, care s-a dezvoltat și diversificat
continuu, ajungând în anul 2017 la ediţia a XIV-a.

Pornind de la această experienţă, descoperind și
considerând afirmaţia lui Luis Pasteur privind rolul
medicului veterinar în viaţa cetăţii - comunităţii: „Medicul
uman salvează omul, Medicul veterinar salvează

omenirea” și importanţa pe care acesta a acordat-o
medicului veterinar, ne-am propus să lansăm organizarea
evenimentului VeteriMar, mediului universitar,
instituţional și asociativ, educaţional, profesional din
domeniul medical-veterinar: USAMV Cluj Napoca,
Colegiul Medicilor Veterinari Maramureș, Asociaţia
Generală a Medicilor Veterinari Maramureș.

Întrucât activitatea veterinară nu este un scop în sine,
ci este un factor important focalizator în dezvoltarea
economiei ţării, am invitat ca parteneri: DSVSA
Maramureș, APIA Maramureș, OJFIR Maramureș,
instituţii care sunt implicate în legătura dintre medicul
veterinar și mediul social-economic.

Am invitat și asociaţiile profesionale, patronale:
Federaţia APA Transilvania, Asociaţia crescătorilor de
păsări și animale mici - Creasta Cocoșului Asociaţia
Crescătorilor de Albine - Maramureș, care au acceptat să
devină partenerii noștri.

Având acordul tuturor, s-a stabilit ca evenimentul să
aibă loc în perioada 6-7 iulie 2017.

Organizarea evenimentului a fost structurată pe
secţiuni după cum urmează:

Prezentarea in integro a
evenimentului VeteriMar 2017

Continuare în pag. a 10-a
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� Secţiunea știinţifică:
Conferinţa Medical Veterinară
„Acad. prof. univ. Vasile
Gheţie”

În cadrul acestei secţiuni,
desfășurată în ziua de 7 iulie,
după momentul dedicat
omagierii înaintașilor, au fost
prezentate și supuse
dezbaterilor următoarele teme:
� Hidropizia fetală și a

anexelor fetale la ovine - prezentată de prof.univ.dr.
Bogdan Liviu USAMV Cluj-Napoca
� Sindromul laminitei la ecvine - prezentată de

prof.univ.dr. Oană Liviu - USAMV Cluj-Napoca
� Perspective în domeniul siguranţei alimentelor -

prezentată de prof. univ. dr. Marian Mihai - USAMV
Cluj-Napoca

La această secţiune au participat reprezentanţi și
invitaţi: cadre universitare ale USAMV Cluj Napoca;
Colegiul Medicilor Veterinari Maramureș; reprezentanţi
ai DSVSA Maramureș; medici veterinari.
� Secţiunea - Conferinţe, informări și dezbateri

publice - la care au participat:
• medici veterinari, fermieri, reprezentanţi ai

asociaţiilor profesionale din zootehnie/ avicultură/
apicultură, studenţi, elevi, toţi cei interesaţi să investească
în mediul rural, în activităţi agricole și non-agricole

• reprezentanţi ai APM Maramureș, OJFIR
Maramureș, DSVSA Maramureș, APIA Maramureș,
Direcţia Agricolă Maramureș, Comisariatul Judeţean
Maramureș al Gărzii Naţionale de Mediu, Sistemul de
Gospodărire a Apelor-Maramureș

În cadrul acestei secţiuni, desfășurată în ziua de 6 iulie, au
fost prezentate spre informare și dezbatere următoarele teme:
� Gestionarea dejecţiilor animaliere în exploataţii in

conformitate cu Reglementările UE privind gestionarea
azotului - APM Maramureș, Comisariatul Judeţean
Maramureș al Gărzii
Naţionale de Mediu, Sistemul
de Gospodărire a Apelor-
Maramureș;
� Prezentarea măsurilor de

finanţare prin PNDR 2014-
2020 - OJFIR Maramureș;
� Oferta educaţională în

domeniu tehnician veterinar -
Universitatea „Vasile Goldiș”
Filiala Baia Mare;
� Pregătirea fermierilor -

condiţia reușitei in afaceri
agricole - Direcţia pentru

Prezentarea in integro a
evenimentului VeteriMar 2017

Agricultură Maramureș;
� Consilierea fermierilor

pentru a beneficia de plăţile
directe PILON I-APIA pentru
perioada 2014-2020 - APIA
Maramureș/ OJFIR Maramureș
�Secţiunea expoziţională -

Expoziţie cu vânzare și bursă
de afaceri

La această secţiune, pe o
suprafaţă de 1000 mp, au
participat:

• Instituţii de învăţământ universitar cu oferta
educaţională în domeniile agricol și medical veterinar:
o USAMV Cluj Napoca, nivel universitar
o Universitatea „Vasile Goldiș” Filiala Baia Mare -

ofertă tehnician veterinar
o Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini

- nivel liceal tehnologic
• Instituţiile ofertante de servicii:
APIA Maramureș; Direcţia pentru Agricultură

Maramureș
• Furnizori de produse/ servicii pentru cabinete

medicale și pentru domeniul zootehnic: Romvac SA,
Veterinaria SRL, Servicii Publice SA, 4Med Aparatură
Medicală SRL, Bilardi Trade SRL, Combimar SA,
Evoluţia Dan SRL

• Furnizori de produse/ servicii pentru animale de
companie: Salonul Reya, Adriana Teleiman II

• Bănci: BRD-GSG, Cooperativa de Credit
Băimăreana

• Asociaţii profesionale. Prezentarea și oferta de
produse și servicii: Federaţia APA Transilvania; Asociaţia
Crescătorilor de Păsări și Animale Mici „Creasta
Cocoșului” Maramureș

• Firme mici ofertante de atracţii și vânzare pentru
public:

- Ferma Tomșa - Ouă și pui de struţ
- dresor Angheluţă Dumitru - demonstraţii dresaj canin

- Pop Adrian - ouă de găină
Araucana, despre care se spune
că sunt cele mai sănătoase ouă.

• Publicaţii de specialitate:
Asociaţia Generală a Medicilor
Veterinari din România; Jurnal
Medical Veterinar și Revista
Română de Medicină
Veterinară

• Bursa de Afaceri,
desfășurată la standul
expozantului.

Urmare din pag. a 9-a

Ouă de struţ
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Scrisori de apreciere a evenimentului
VeteriMar adresate CCI Maramureș

Prezentarea in integro a
evenimentului VeteriMar 2017

Corneliu Taloș - președintele Colegiului Medicilor
Veterinari Maramureș

„Domnului Președinte,
„Astăzi visul nostru a devenit o realitate și evenimentul

VETERIMAR 2017, cu bunăvoinţa și sprijinul dvs. primit
atât în organizarea manifestării cât și în forma de
prezentare-reprezentare, nu numai că este o reușită deplină,
dar se înscrie ca un eveniment unic, de acest fel, la scară
naţională. Apreciem și faptul că aţi mers mai departe prin
înregistrarea evenimentului la OSIM, ceea ce înseamnă că
asigură continuitatea în timp a manifestării, vremelnic
devenind arcă peste timp în viaţa profesională a medicului
veterinar maramureșean.

Referitor la evenimentul care se va desfășura în luna mai
2018 aș propune ca reprezentanţii instituţiilor statale și nu
numai, să prezinte teme legate de activitatea medicului
veterinar, teme legate de mediul înconjurător ca elemente
primordiale ale vieţii care stau atribuţiile și puterile noastre
profesionale.

În încheiere vă aducem mulţumirile noastre, a acelora care
ziua și noaptea veghează la menţinerea siguranţei sănătăţii
publice și la alinarea și salvarea sufletelor necuvântătoarelor

Cu multă gratitudine și preţuire.”

Dr. Claudiu Frânc - președintele APA Transilvania

"Ţin să vă mulţumesc pentru că ne-aţi dat prilejul
să promovăm activitatea FEDERAŢIEI
ASOCIAŢIEI PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
APA TRANSILVANIA în cadrul evenimentului
dumneavoastră, care s-a desfășurat în perioada 06-07
iulie 2017, la Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, prima ediţie a VETERIMAR 2017.

Din punctul meu de vedere evenimentul a fost un
real succes, fapt confirmat de membrii federaţiei care
au luat parte la manifestările care au avut loc. Teme
pe care le-aţi abordat în cadrul celor două zile de
eveniment au fost pe interesul participanţilor. Temele
abordate in prima zi a evenimentului au fost pe placul
participanţilor, mai ales a fermierilor membrii ai
federaţiei APA Transilvania, deoarece au avut ocazia
să afle lucruri noi din agricultură. Aceștia și-au
exprimat dorinţa de a mai organiza și altfel de
evenimente cu teme agricole, dar care să nu coincidă
cu campania agricolă.

Va mulţumim încă o dată pentru invitaţie și sper ca
pe viitor să mai realizăm evenimente de acest fel.

Cu stimă"

În afara participanţilor din instituţiile, organizaţiile și
asociaţiile partenere, publicul interesat de domeniul
veterinar, peste 1200 de persoane din Municipiul Baia
Mare și din judeţele limitrofe au participat, pe parcursul
celor două zile de manifestare, la conferinţele și la
dezbaterile temelor de interes
public, social, economic. De
asemenea, acesta a putut lua
parte la activităţile co-anexe,
deosebit de interesante și
atractive privind rolul
animalelor în viaţa familiei și
educativ prin interacţiunea
om-animal companie și a
noutăţilor din domeniu.

În urma sondajului realizat în
rândul partenerilor, al
participanţilor la conferinţe, al
expozanţilor și al publicului, aceștia s-au pronunţat și au
apreciat evenimentul ca interesant și benefic în totalitatea
sa, aducând unele propuneri de menţinere, îmbunătăţire,
completare și dezvoltare a acestuia ca eveniment peren,

anual sau bianual. Astfel, s-a născut propunerea ca ediţia
a doua să se desfășoare pe parcursul a trei zile, din care
două să fie acordate Conferinţei Medical Veterinare „Acad.
prof. univ. Vasile Gheţie” și a activităţilor co-anexe, cu
adresabilitate beneficiarilor și consumatorilor serviciilor
veterinare și a publicului iubitor și deţinător de animale
de casă, aflat în creștere exponenţială.

Urmare a aprobării în
unanimitate la deschiderea
evenimentului, cu toţii au fost
de acord ca evenimentul să
devină peren și să se dezvolte
sub moto-ul „Medicul uman
salvează omul, Medicul
veterinar salvează omenirea”,
iar perioada de desfășurare a
ediţiilor viitoare să includă
ziua de 15 mai, când se
sărbătorește Ziua Naţională a
Medicului Veterinar.

Pentru ediţia a doua perioada de desfășurare este 15-17
mai 2018, legate de Ziua Medicului Veterinar - 15 mai și
Înălţarea Domnului - 17 mai, sărbătoare mare a
maramureșenilor.

Urmare din pag. a 10-a
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Scrisori de apreciere a evenimentului
VeteriMar adresate CCI Maramureș

Dr. Dănuţ Crișan - director executiv DSVSA
Maramureș

"Având în vedere interesul deosebit de care s-a bucurat
evenimentul organizat la iniţiativa Camerei de Comerţ
și Industrie Maramureș, sub sigla „VETERIMAR
2017”, în perioada 06 - 07.07.2017, DSVSA Maramures
propune continuarea și în anii următori a acestui
demers. Pentru creșterea atractivităţii evenimentului vă
facem următoarele propuneri care să vină în sprijinul
profesiei:

- continuarea identificării surselor de finanţare în
domeniul de competenţă „servicii veterinare” prin AFIR
sau alte organizaţii cu finanţare naţională sau comunitară;

- extinderea expoziţiei VeteriMar prin invitarea unor
firme producătoare de echipamente veterinare în
domeniul clinic, atât pentru cabinetele veterinare de
animale de companie cât și pentru animalele de renta
(ferme comerciale);

- promovarea, la cererea fermierilor zootehniști, a
temelor ce se referă la circulaţia medicamentului veterinar
în România, având în vedere locul ocupat în Europa la
consumul de antibiotice, care apoi crează fenomene de
antibiorezistenţă, cu impact în protejarea sănătăţii
publice;

Cu deosebită stimă"

Prof.med.vet. Florentina Maxim - Liceul Tehnologic
Agricol ,,Alexiu Berinde”

"În perioada 6-7 iulie 2017, Liceul Tehnologic Agricol
,,Alexiu Berinde” a fost invitat să participe în calitate de
expozant, la prima manifestare știinţifică în domeniul
medical veterinar, unde și-a făcut cunoscută oferta
educaţională în meseria tehnician veterinar, dobândită
prin învăţământul liceal - ciclul superior.

Ideea organizării unui asemenea eveniment a fost mai
mult decăt oportună, a fost, și considerăm că va fi, o
necesitate actuală a societăţii noastre, în contextul
asigurării siguranţei alimentare a populaţiei și bineînţeles
aceea a iniţierii și dezvoltării unei afaceri în domeniul
agricol-zootehnic.

Temele abordate în cele două zile dedicate conferinţelor
au fost foarte bine prezentate și argumentate, aducând
totodată în prim plan o serie de disfuncţii și conţinuturi
legislative lacunare care crează dificultăţi fermierilor de
profil.

În ceeace privește Conferinţa Medical Veterinară, a
fost o reală plăcere să asistăm la prezentarea academică a
unor teme complexe, în urma acestora, elevii noștri
făcând cunoștinţă astfel cu mediul universitar veterinar
și înţelegând mai bine rolul pe care îl pot juca în cadrul
domeniului sanitar veterinar.

Ne-am bucurat atunci când s-a pus problema formării
elevilor în meseria tehnician veterinar, deoarece această
specializare devine o raritate în rândul meseriilor iar
aceasta nu poate duce decât la afectarea gravă a bunei
funcţionări a întregului sistem agricol - zootehnic și de
sănătate publică.

Bineînţeles numărul de dresaj canin a fost adorabil iar
firmele expozante au fost reprezente prin standuri foarte
bine și reprezentativ amenajate.

Recomandăm și credem absolut necesară continuarea
acestei manifestări știinţifice în căt mai multe ediţii, dar
avem rugămintea ca perioada de organizare să fie în
timpul anului școlar (eventual aprilie - mai) pentru a ne
putea adresa elevilor clasei a VIII-a și a X-a, care doresc
să studieze la liceul nostru pentru dobândirea calificării
de nivel 4 - Tehnician veterinar.

Sperăm într-o mai bună susţinere din partea instituţiilor
de profil, pentru continuarea tradiţiei de peste 40 de ani de
pregătire veterinară la liceul din Seini, care a reușit să formeze
specialiști de mare ţinută profesională și academică.

Cu stimă"

Dr. Dinu Călin Pop - președinte AGMVR Filiala
Maramureș

"Manifestare iniţiată și organizată cu profesionalism
de către Camera de Comerţ și Industrie Maramureș,
Veterimar 2017 va deschide cu siguranţă prin această
primă ediţie un șir lung de manifestări anuale în care
corpul profesional veterinar maramureșean, alături de
producători agro-zootehnici și beneficiari ai acestora, de
invitaţi din mediul universitar vor găsi prilej de
colaborare, de schimburi de idei și noi oportunităţi de
afaceri.

Îmi doresc ca amploarea acestui eveniment să crească
de la an la an, astfel încât să pună în lumină cât mai
aproape de adevăr profesia de medic veterinar, de rolul
său determinant în bunăstarea animalelor și apărarea
sănătăţii publice.

La Mulţi Ani VETERIMAR!"
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