
Congresul Asociaţiei Veterinare Ecvine din România,ediţia a III-a, la USAMV Cluj-Napoca
Facultatea de Medicină Veterinară a Universităţii de Ştiinţe Agricole şiMedicină Veterinară Cluj-Napoca, împreună cu “Asociaţia veterinară ecvină dinRomânia – AVER”, au organizat sâmbătă, 13 aprilie 2013, al 3-lea Congres AVER.Cuvântul de deschidere l-a avut  Rectorul USAMV CN,  prof. dr. Doru Pamfil.Au fost transmise mesaje ale Decanului Facultă -Napoca, prof. dr. Cornel Cătoi, dr. Joseph Blethon de la Facultatea de MedicinăVeterinară, Lyon, FranDe asemenea, Prof. dr. Virgil Salan a sustinut prelegerea cu titlul „Omul șicalul – pas în doi”. Au urmat sus ineri în plen ale prof. dr. Jean-Luc Cadoré şi prof.dr. Olivier Lepage, de la Facultatea de Medicină Veterinară, Lyon, Fran precum şiale unor cadre didactice din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca: conf. dr. Mircea Mircean, șef lucr. dr. Iuliu Scurtu, conf. dr. Iancu Morar, dr.Alexandra Păvăloiu, dr. Cristi Crecan, dr. Vadim Vîrgolici, prof. dr. Vasile Cozma, șeflucr. dr. Adrian Macri, prof. dr. Laurenţ Ognean, prof. dr. Marina Spînu, dr. DanIgnătescu, dr. Cosmin Peștean, dr. Ciprian Ober.Membrii AVER, proprietari de ecvine, au dezbătut probleme legate decomportamentul și bunăstarea la cabaline cu prof. dr. Mihai Decun FMV Timișoara,împreună cu conf. dr. Iancu Morar, FMV Cluj-Napoca, au răspuns problemelor legatede igiena montei la cabaline, șef lucr. dr. Adrian Macri a subliniat importanrespectării unor principii pentru alimentaEva Diugan și dr. Cristian Molnar au subliniat importan recunoașterii unor stărimentale negative: durerea, frica și stresul și evitarea acestora la cai.Evenimentul a fost marcat de sărbatoarea aniversară a profesorului VirgilSalan mplinirii vârstei de 80 de ani, sărbătoare care a avut loc într-uncadru festiv, în Aula Magna a USAMV CN, vineri 12 aprilie.Profesorul Virgil Salan îndomeniul medical veterinar românesc. De numele Domniei sale se leagă actul dena nă Veterinară din Cluj-Napoca, şi anume  Semiologia medical veterinară (1973), Radiologia clinicăveterinară (1974) şi Etologia (1999). Activitatea de cercetare a profesorului s-aconcretizat printr-un număr de 150 de lucrăriactivitatea a peste 25 de doctoranzi. A ocupat funcMedicină Veterinară între 1990-1992, când introduce în premieră pentru



învă -se normeloreuropene, împreună cu un nou plan de învă toateadaptate la nivelul învă interna
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