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Training de transfer a cunoștințelor la Universitatea de Științele 

Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași 

 

Universitatea de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) a organizat primul training de transfer a 

cunoștințelor din cadrul proiectului transfrontalier 2 SOFT/1.2/47 ”Unirea eforturilor pentru creșterea peștilor 

sănătoși în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut” – TeamUp HealthyFish.  

Pentru a asigura o mai bună participare a grupurilor-țintă, trainingul a fost organizat în două părți. Astfel, la 15 

noiembrie 2021, în Sala Roșie de Conferințe a universității a avut loc un exercițiu de formare întitulat “How to 

diagnose fish diseases”, la care au participat 20 de studenți ai Facultății de Medicină Veterinară de la programul de 

studii în limba engleză.  

Ulterior, la 17 noiembrie 2021, în Amfiteatrul A1MV a avut loc partea a doua a trainingului, cu tema ”Steps for 

environmental health diagnose and fish diseases”,  cu participarea în format fizic a experților USV Iași și a 

studenților Facultății de Medicină Veterinară (38 persoane) și în format online, pe platforma ZOOM – a echipei 

Institutului de Zoologie din Republica Moldova, beneficiar lider al proiectului (12 persoane). La eveniment au fost 

abordate aspecte de diagnoză ecologică a mediului acvatic, analiza parametrilor fizico-chimici ai apei și pașii 

necesari pentru diagnosticul, profilaxia și terapia bolilor peștilor. La buna desfășurare a trainingului au contribuit: 

 Conf. univ. Dr. Mircea Lazăr, cercetător - metode de diagnostic histopatologic la peștii de apă dulce;  

 Prof. univ. Dr. Mihai Mareș, cercetător - microbiologia peștilor și a produselor; 

 Șef lucr. Dr. Dumitru Acatrinei, cercetător - fiziopatologia țesutului sangvin la ciprinide în condiții de 

acvacultură; 
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 Prof. univ. Dr. Vasile Vulpe, cercetător - metode de diagnostic în bolile peștilor de apă dulce; 

 Dr. med. vet. Ramona Ghiorghiasa, cercetător - diagnostic de laborator în patologia peștilor; 

 Conf. univ. Dr. Valentin Năstasă, cercetător - imunostimulatoare pentru peștii de cultură. 

Ambele evenimente au fost moderate de Prof. univ. Dr. Liviu-Dan Miron, manager de proiect USV Iași. 

 

Iași, 

06.12.2021 
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