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Numele şi prenumele: Lucian IONIȚĂ
Data şi locul naşterii: 03 octombrie 1958, București
Stare civilă: căsătorit
Copii: 1 copil
Studii primare/gimnaziale absolvite, anul absolvirii: Şcoala Generală nr. 14, com
Dragomirești-vale Jud Ilfov, anul 1973.
Studii liceale absolvite, anul absolvirii, calificare obţinută: Liceul Agroindustrial
Dragomirești-vale, profilul veterinar, diploma bacalaureat Nr. 1870/06.iulie 1977
Studii universitare absolvite, perioadă studii, calificare obţinută, atestat profesional:
Facultatea de Medicină Veterinară București, 1978-1983, (Diplomă de doctor medic veterinar Nr.
344/6 septembrie 1983),
Doctorat: Doctor în Ştiinţe Medicale, ramura de științe: Medicină Veterinară, Diploma de
Doctor în medicină veterinară Nr. 211/11.02. 2000.
Loc de muncă actual: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucureşti,
Facultatea de Medicină Veterinară, Disciplina Patologie și Clinică Medicală Veterinară București.
Experienţă şi evoluţie profesională academică:
Cadru didactic universitar
-1987 – 1990 - Asistent universitar; Lucrări de clinică cu studenții la Disciplina Patologie și
clinică medicală veterinară;
-1991 - 2001 - Șef lucrări; Titular al cursurilor: Etopatologie, Specializare Clinică veterinara
pentru animale mari, mijlocii și mici; Lucrări de clinică cu studenții la Disciplina Patologie și clinică
medicală veterinară, cu studenţii anului IV și V.
-2001 - prezent: Conferenţiar universitar; Titular al disciplinei de Patologie și Clinică
Medicală Veterinară, Facultatea Med. Veterinara Bucuresti (curs și clinică).
Predarea cursurilor facultative de Neuropatologie și Patologie de adaptare nutrițional-metabolică
Efectuarea lucrărilor de clinică medicală cu studenții
Activități clinice extradidactice cu studenții
Specializări/educație continuă:
1. Doctorat 1991-1998. Facultatea de Medicină Veterinară
Teza: "Cercetări privind etiopatogeneza și fitoterapia în sindromul diareic la viței"
Conducător științific: Prof.univ.dr. Horea Bârză
Susținere publică a tezei de doctorat 05.03.1999
Diploma de Doctor în medicină veterinară Nr. 211/11.02. 2000
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2. Studii aprofundate
2.1. Masterat 2012-2014. Ciclul II Studii universitare
Programul de studii: Managementul formării continue în învățământul agronomic, acreditat
conform O.M.4945/31.07.2012
Lucrare de disertație "Strategii didactice și management clinic pentru învățământul medicalveterinar în clinicile universitare ale Facultății de Medicină Veterinară București"
Conducător științific: Conf.univ.dr. Liliana Popescu
Data susținerii Dizertației: Sesiunea iulie 2014
2.2. Studii postdoctorale 2011-2013. Scoala de Studii Postdoctorale a Academiei Române
Lucrare de cercetare științifică pentru finalizarea programului postdoctoral: "Cercetări
postdoctorale pentru obținerea și utilizarea de produse fitoterapeutice de uz medical veterinar pe baza
biodiversității resurselor vegetale necesare ecosanogenezei”
Coordonator: Prof.univ.dr. Alexandru T. Bogdan

3. Certificate de absolvire
3.1. Programul de formare și conștientizare în asigurarea calității în învățământul la distanță –ID,
în cadrul Proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720 "Dezvoltarea și implementarea unui sistem de
monitorizare, îmbunătățire continuă și evaluare a calității în învățământul superior deschis și la distanță pe
baza indicatorilor de performanță și standardelor internaționale de calitate" – ODEQA, organizat și
desfășurat de Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Academia Comercială Satu Mare și TUV
Austria-România. 22.11.2013.
3.2. Cursul "Sistemul de management al calității conform SR EN ISO 9001:2008", organizat de
SC Quality International Consulting srl Măgurele, în perioada 18-20.01.2012. Nr. certificat.
049A8MS/015/2012.
3.3. Cursul "Sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005", organizat de
SC Quality International Consulting srl Măgurele, în perioada 18-20.01.2012. Nr. certificat.
049A8MS/015/2012.
3.4. Cursul "Sistemul de management al siguranței alimentului conform SR EN ISO
22000:2005", organizat de SC Quality International Consulting srl Măgurele, în perioada 18-20.01.2012.
Nr. certificat. 049A8MS/015/2012.
4. Atestări
4.1. Medic primar veterinar Specialitatea Asistență Medicală Veterinară. Certificat nr. 73/1997
prin Ordin Ministrului Agriculturii și Alimentației.
4.2. Atestat de liberă practică medicală veterinară
Seria A Nr. 00061 din 26.04.1999, Colegiul Medicilor Veterinari din România.
4.3. Atestat de Studii postdoctorale, Seria A Nr. 051 din 27.02.2013
5. Specializări
Stagiu în Franța (nov.-dec.1990) prin organizația Veterinaire Sans Frontiere
Stagiu de pregătire la Universitatea Kaposvary, 13 iulie-11 august 2011, Budapesta, Ungaria
6. Activitate didactică
24 cărţi în domeniu:
-unic autor -5
-coordonator -5
-prim autor -2
-coautor -11
-lito, unic autor -1
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7.Activități profesionale

7.1.Coordonare de programe de studii, organizare și coordonare programe de
formare continua
Activitate în cadrul Programului Naţional de Educaţie Profesională Continua organizat de Colegiul
Medicilor Veterinari din România, SC Farmavet Sa şi SN Institutul Pasteur între anii 2002-2005 = prezentare 21
teme pentru medicii concesionari din DSVSA Județene.

7.2. Programe educaționale și de formare continua
Activitate în cadrul Direcției de Formare Continuă a cadrelor didactice preuniversitare, USAMVB

2009. Membru în Comisia pentru Colocviu de admitere la Gradul didactic I Nr.257/29.01.2009
Membru în Comisia pentru Definitivat și grad didactic II Nr.3756/18.06.2009
2010. Membru în Comisia pentru Colocviu de admitere la Gradul didactic I Nr.433/2801.2010
2011. Membru în Comisia pentru Colocviu de admitere la Gradul didactic I Nr.194/13.01.2011
2013. Membru în Comisia pentru Colocviu de admitere la Gradul didactic I
Nr.690/06.02.2013
2014. Membru în comisia pentru susținerea inspecțiilor special și a lucrărilor metodico-

științifice pentru acordarea Gradului didactic I Nr. 5199/03.10.2014
8. Activitate ştiinţifică și de cercetare:
8.1. Proiecte de cercetare - 13
3 proiecte: Director (Manager) proiect:
8.1.1. Advanced research on the developement of some phytoimmmunomodulators for
veterinary use linked up with industrial development for technologies and products (2011).
Funding application for joint applied Research Project PN-II-PT-PCCA-2011-2016
Proiect PCCA 134/2012
Proiect câștigat la competiția națională PN II – Parteneriate în domenii prioritare
Manager proiect: Ioniță Lucian
12 membri în echipa de cercetare USAMV București: cadre didactice, tehnicieni, doctoranzi
Proiectul are 4 parteneri:
CO - USAMV București
P1 – ICCF București
P2 – Biotehgen
P3 – Dacia Plant S.A.
Valoare proiect 3.000.000. Lei
Cofinanțare: 1.000.000 lei (Dacia Plant)
-S-au realizat cercetări experimentale, s-au prezentat, publicat și diseminat lucrări la
Congresul Mondial veterinar (Istanbul 2015), Congrese Europene de biotehnologie (201: Bratislava;
2014: Lecce; 2015: București); Congrese și Simpozioane Internaționale de specialitate (FMV București,
FMV Iași, Universitatea din Craiova, Piatra-Neamț etc.).
-membru EBTNA (European Biotechnology Thematic Network Association) din 2013
-Au fost publicate articole în rezumat ISI proocedings, și în reviste indexate BDI.
-S-au făcut dotări pentru creare laborator (cercetare-dezvoltare) în valoare de 100.000. lei
-În anul 2016 (etapa finală) se vor depune 2 brevete de inovare în cadrul activităților
planificate ale proiectului
8.1.2. Cercetări privind etiopatogeneza și complicațiile patogenetice în sindromul
diareic la viței (2007). Grant GAR nr. 113/28.08.2007 (2007-2008).
Durata 24 luni. Proiect câștigat la competiția națională: Granturile Academiei Române
Director proiect: Ioniță Lucian
Valoare proiect: 100.000 lei
-S-au prezentat lucrări științifice (diseminare) în cadrul activităților proiectului
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8.1.3. Cercetari postdoctorale pentru obținerea si utilizarea de produse
fitoterapeutice de uz medical veterinar, pe baza biodiversității resurselor vegetale necesare
ecosanogenezei (2011). OI POSDRU/89/1.5/S/63258
Contract proiect Academia Română, I.N.C.E. 112005/2011-2012
Director proiect: Ionita Lucian, cercetător postdoctorand. Durata 12 luni
-Sau realizat lucrări științifice, prezentate la Congrese mondiale (diplome participare)
-8th WSEAS International Conference on ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS and
DEVELOPMENT (EED'10). Advances in Biology, Bioengineering and EnVironment, Vouliagmeni,
Grecia;
- 2nd WSEAS International Conferince on Environment, Medicine and Health sciences
(EMEA 2011). Playa Meloneras, Gran Canaria, Canary Islands, Spain.

-Am participat la toate acțiunile științifice organizate prin Școala Postdoctorală cu lucrări,
intervenții și luări de cuvânt, inclusiv la Simpozioanele organizate de Partenerii proiectului (Universitățile
din Arad și Oradea).
-Cercetarea postdoctorală s-a finalizat cu teză postdoctorală: Cercetari postdoctorale
pentru obținerea si utilizarea de produse fitoterapeutice de uz medical veterinar, pe baza biodiversității
resurselor vegetale necesare ecosanogenezei, susținută public in date de 5 iunie 2012
1 proiect: Asistent Manager,
Am participat și în calitate de Manager asistent la Prooiectul: Doctoral scholarships
preparation and bio ecoeconomica complex food and feed safety and security of human ecosystems
(2011-2014). POSDRU/CPP 107/DMI 1.5/S/77082/2010
Project Manager: Ipate Iudith. Durata 36 luni
Parteneriat INCE Academia Română cu 6 Universități din țară
1 Proiect responsabil tema: Cercetari privind testarea eficacitatii unui produs fitoterapeutic in
laringotraheite si traheobronsite la vitei
Contract cercetare nr.22/2010 cu Bitechgen
Responsabil tema. Ioniţă Lucian
Durata 3 luni, valoare 1.000 lei

1 Proiect: Consultant științific la proiectul: Formarea profesională a crescătorilor de
bovine, producători de lapte materie primă din ferme mici și mijlocii, în vederea creșterii
producției de lapte și a productivității în fermele proprii (2005). Grant de cercetare realizat de
Asociația Patronală Română din Industria Laptelui, cu finanțarea Băncii Mondiale și a Ministerului
Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.
Responsabil de proiect: Duicu Paul Gabriel.
Durata: iunie-noiembrie 6 luni.
5 proiecte: membru în echipa de cercetare
2 proiecte-key expert.
8.2. Lucrări comunicate/publicate: peste 300, din care:
-211 lucrări publicate şi comunicate
-13 publicate in extenso în reviste ISI cu factor de impact (IF cumulat = 4,084)
-19 publicate in rezumat ISI proceedings
-4 publicate in extenso în reviste ISI fără factor de impact

-102 articole publicate în reviste indexate în BDI;
-73 (rezumate) de participări simpozioane naţionale şi internaţionale;
-peste 80 lucrări comunicate și neindexate in BDI
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8.3. 1 Brevet de invenție și inovație: Sistem interactive de pregătire și testare a studenților în
domeniul microbiologiei
Autori: Ivana Simona, Dobrică Bogdan, Ioniță Lucian
Cerere de brevet de invenție depusă la OSIM: A/01046 din 30.12.2013
9. Recunoașterea și impactul activității
9.1. Citări în reviste ISI și BDI cu Indice HIRSCH = 2
21 citări în reviste cotate ISI
8 citări in reviste indexate BDI
9.2. Membru în colective de redacție sau comitete științifice al revistelor și manifestărilor
științifice, organizator de manifestări științifice, organizator de manifestări științifice/recenzor
pentru reviste și manifestări științifice naționale și internaționale indexate ISI.
-membru în bordul editorial al revistei Scientific Works C Series Veterinary Medicine din 2013.
-membru în bordul editorial al revistei Advances in Microbiological Hazards and
Biotechnologies. ISSN: 2285-1135, ISSN-L 2285-1135. Asclepsius Publishing House, Bucharest, din
2012. Open Acces www.asclepius.ro
-membru în colectivul de redacţie al Editurii Sitech, Craiova, din 2000.
-membru în comitetul editorial al revistei Practica veterinară din 2013.
-membru in comitetul de organizare a simpozioanelor - Centrul de Biodiversitate al Academiei
Romane din 2010.
9.3. Experința de management, analiză și evaluare în cercetare și/sau învățământ
-Șef clinici universitare FMV București 2008-2012
-Comisii doctorate (2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014)
-Președinte de comisie teză Grad I (2010)
-Conducător științific 6 teze de gradul I (2011, 2013, 2014, 2015)
10. Premii
2005 – Ioniță Lucian: Laureat al Premiului Academiei Romane "Traian Savulescu" pentru
lucrarea: "Patologie cardiovasculara veterinara", Editura Sitech, 2003
2010 – Ioniță Lucian - Laureat al Premiului Academiei Oamenilor de Știință din Romania
"Vasile Gheție" pentru lucrarea: "Patologie si clinica medicala veterinara", Editura Sitech, 2008
11. Domenii de competenţă:
-patologie și clinică medicală
-management educațional
-biodiversitate agrosilvică
-eco-bio-economie
-ecopatologie-ecosanogeneză
-patologie de adaptare nutrițional metabolică
-trasabilitate
-schimbari climatice
-bunăstarea animalelor.
12. Membru al unor societăţi sau asociații profesionale:
-membru al Asociației Generale a Medicilor Veterinari din România din 1990
-membru al Colegiului Medicilor Veterinari din România din 1999
-membru al Societăţii medicilor veterinari specializaţi în patologia porcină (2004-2007)
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-membru al Societăţii medicilor veterinari specializaţi în patologia rumegătoarelor şi cabalinelor
(2004-2007)
-membru al Societăţii medicilor veterinari specializaţi în patologia animalelor de companie
(2004-2007)
-membru al Societăţii Române de Morfopatologie din 2000
-membru al Asociaţiei parazitologilor din România, din 1999
-Membru fondator al Societăţii Române de Retrovirusuri şi Oncologie comparată, din 1997
-membru al Societăţii Române de Fiziopatologie din 1995
-membru al "Comisiei pentru avizare, testare, înregistrare a produselor de uz veterinar, 20002003, 2005, 2009, 2014).
-membru în colectivul de redacţie al revistei "Prieteni fără grai", (2001-2005).
-secretar de redacţie al Buletinului informativ în patologia rumegătoarelor şi cabalinelor (20032007).
-membru EBTNA (European Biotechnology Thematic Network Association) din 2013
13. Alte funcţii îndeplinite:
-membru în comisiile pentru susținerea tezelor de doctorat din anul 2007
-membru în comisiile de promovare didactică de la FMV București
-membru în Comisie Examen de Licenţă, Medicină Veterinară – 2001, 2003, 2011, 2013, 2015;
-membru în Comisie Examen de Licenţă, Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare – 2011;
-membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină Veterinară Bucureşti 1996-200, 20042008. 2015Membru comisie elaborare subiecte pentru examen de admitere la Master, Facultatea de Medicină
Veterinară, 2008-2011.
-coordonator a peste 100 lucrări de diplomă sau licenţă.
Experienţa didactică:
Cursuri predate:
Etopatologie 1991-1999
Colegiul de Clinică şi Farmacie Veterinară, anul II și III: specializare clinică animale mari, ,
mijlocii și mici 1993-1995;
Colegiul de Clinică şi Farmacie Veterinară, anul III: Clinica veterinară, 1995-1998
Curs facultativ Patologia de adaptare nutrițional metabolică 2012-2014;
Curs facultativ Neuropatologie veterinară 2011-2014
Curs Patologie și clinică medicală, anul IV și anul V: 2001-prezent.
Limbi străine:
Engleză: scriere (bine), citire (bine), conversaţie (bine)
Contact:
e-mail: ionital@yahoo.com
telefon: 0745075320
Declar pe propria răspundere că datele prezentate mai sus sunt conforme cu realitatea.

Data
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6

