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 Temelia unei instituŃii de învăŃământ superior, de orice tip şi din oricare parte a lumii, 
se constituie, în majoritatea cazurilor, ca rezultat al unei îmbinări armonioase (şi fericite, pe 
alocuri) dintre o anumită geografie a locului şi relieful spiritual al contextului în care aceasta 
se naşte. Privită din această perspectivă, instituirea învăŃământului medical veterinar din 
Transilvania, în urmă cu peste 200 de ani, prin înfiinŃarea în 1785 la Cluj, sub auspiciile 
împărătesei Maria Tereza, a Institutului Medical Chirurgical, în cadrul căruia va funcŃiona 
din 1787 şi o Catedră de Terapie Veterinară, marchează un moment crucial pentru evoluŃia 
ulterioară a medicinei veterinare în acest spaŃiu geografic. A fost nevoie să treacă, însă, 
aproape două secole până când să se pună, în 1962, temelia unei FacultăŃi de Medicină 
Veterinară la Cluj. Practic, întreg procesul de constituire şi dezvoltare a unui învăŃământ 
medical veterinar transilvănean are loc pe fundalul creat de lipsa cadrelor de specialitate, 
precum şi de necesitatea unui învăŃământ medical veterinar naŃional, care să răspundă 
cerinŃelor şi imperativelor solicitate de tehnologia creşterii şi asigurării sănătăŃii animalelor 
şi respectiv de necesitatea implementării unor măsuri de combatere a îmbolnăvirilor. 
Fondat ă în condi Ńii destul de dificile, Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj, 
avându-l ca decan pe Prof. Dr. Eugen MUREŞAN, s-a bucurat de la început de 
sprijinul şi colaborarea unor reprezentan Ńi de marc ă ai învăŃământului medical 
veterinar românesc, forma Ńi în perioada de intens ă fervoare cultural ă şi ştiin Ńific ă 
interbelic ă, contribuind în mod esen Ńial la instituirea unui climat de lucru favorabil 
spiritului de competitivitate, ob Ńinerii de performan Ńe şi implement ării unei conduite 
civice şi morale exemplare. Baza tehnico-material ă, asigurat ă încă din primii ani de 
func Ńionare, a creat treptat posibilitatea ob Ńinerii unor rezultate de excep Ńie, atât în 
ce prive şte activitatea didactic ă, prin elaborarea de cursuri, tratate de specialita te, 
caiete de lucr ări practice şi experimentale etc., cât şi activitatea de cercetare 
ştiin Ńific ă, prin ob Ńinerea de rezultate a c ăror valoare este recunoscut ă pe plan 
naŃional şi interna Ńional. Nume de prestigiu, cum sunt Ion şi Constan Ńa 
Adameşteanu, Ioan şi Angela B ăieşu, Vladimir C ăpăŃână etc. sau, mai aproape de 
noi, Sabin Ghergariu, Ironim Şuteu, Alecsandru Ioan Baba, ca s ă amintim doar câ Ńiva 
dintre ei, au impus şi continu ă să impun ă Facultatea de Medicin ă Veterinar ă din Cluj 
ca fiind unul dintre centrele universitare cele mai  performante şi mai bine cotate ale 
învăŃământului medical veterinar românesc. 
 Durata studiilor universitare la Facultatea de Medicină Veterinară a fost de la 
înfiinŃare până în 1990 de 5 ani, iar după 1990 programa analitică a fost structurată pe 6 
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ani de studiu, absolvenŃii primind titlul de doctor medic veterinar în urma susŃinerii 
examenului de licenŃă (constând în susŃinerea unor probe teoretice şi practice, precum şi în 
prepararea şi susŃinerea unor lucrări de licenŃă cu caracter de cercetare clinică şi/sau 
fundamentală). Practic, în toată această perioadă de când a luat fiinŃă, facultatea a instruit 
şi format peste 2700 de medici veterinari, din care peste 100 au fost studenŃi străini, oferind 
în acelaşi timp condiŃii de pregătire postuniversitară şi de doctorantură pentru încă 
aproximativ 600 de medici veterinari. Din anul universitar 2001-2002 s-a iniŃiat 
specializarea Biotehnologii medical veterinare, cu o durată de 5 ani, care pregăteşte 
biotehnologi în domenii diverse ale medicinei necuvântătoarelor, în sănătatea publică, 
industria produselor alimentare şi nu în ultimul rând în cercetarea şi învăŃământul de profil 
biologic. 

Începând cu anul 1993, în cadrul facultăŃii a fost organizat un învăŃământ de scurtă 
durată de 3 ani, sub forma Colegiului de Tehnică Veterinară, iar din anul 1998 funcŃionează 
Colegiul de Clinică şi Farmacie Veterinară, iar din 2001, Colegiul de Igienă şi Laborator 
Veterinar, toate trei acordând absolvenŃilor diplome de specialitate şi respectiv titlul de 
asistenŃi veterinari în cele 3 domenii de pregătire. 

Cât priveşte învăŃământul postuniversitar, acesta a funcŃionat de mai mulŃi ani, 
pregătind specialişti în domenii cum sunt: 1. controlul sanitar veterinar al produselor de 
origine animală; 2. asistenŃă sanitar veterinară; 3. epidemiologie şi diagnostic de laborator; 
4. management în medicina veterinară, iar din anul universitar 2000/2001 au fost iniŃiate 
Cursuri de Masterat cu durata de 3 semestre, având la rândul lor diferite ramuri de 
specializare: Patologie generală şi sănătate publică; Diagnostic morfopatologic şi de 
laborator în medicina veterinară; Controlul şi expertiza produselor de origine animală; 
Clinică şi radiologie medicală veterinară; NutriŃie animală şi patologie nutriŃională; 
Epidemiologie veterinară aplicată; Medicină stomatologică veterinară; Farmacie veterinară. 

În anul universitar 2001/2002 toate cele 8 forme de masterat au fost autorizate 
provizoriu. În prezent se află în lucru diferite proiecte de restructurare a programei 
curriculare în vederea racordării programei analitice la cerinŃele învăŃământului medical 
veterinar european, care vizează în primul rând introducerea sistemului de credite 
transferabile pentru aprecierea nivelului şi a calităŃii pregătirii studenŃilor, dar şi pentru 
diversificarea ponderii disciplinelor fundamentale şi a celor opŃionale/facultative în 
ansamblul programei analitice din cursul celor 6 ani de studiu. Se are în vedere, de 
asemenea, organizarea şi structurarea procesului de învăŃământ pe cicluri de studiu, care 
să permită, pe de o parte, atragerea de studenŃi şi din alte domenii decât cele de strictă 
specialitate, iar pe de altă parte dinamizarea activităŃilor didactice şi respectiv diversificarea 
posibilităŃilor de specializare ale absolvenŃilor. 
 În facultate, după 1990, au funcŃionat două edituri: "Genesis" (fondator Prof. Dr. I. 
Boitor) şi "Genesis Tipo" (fondată de mai multe cadre didactice din facultate), sub auspiciile 
cărora s-au editat numeroase cărŃi, cursuri universitare, broşuri. Profesorul I. Boitor a iniŃiat 
şi revista "Clujul Medical Veterinar", cu conŃinut ştiinŃific şi cultural. Pe traiectorii culturale, 
filozofice se încadrează o altă revistă, "Coloana a cincea", coordonată de Conf. Dr. I. 
Marcus. În sfera ştiinŃifică s-a impus revista "Scientia Parasitologica", iniŃiată de FundaŃia 
"Scientia Parasitologica Pro Vita", cu primul număr în 2000, ce abordează problematica 
cercetării ştiinŃifice parazitologice româneşti şi internaŃionale. 
 Sigur că orice prezentare de acest gen este lacunară, prin însuşi faptul că este 
limitată la aspectele majore care punctează un proces îndelungat, reprezentat de 
constituirea şi dezvoltarea învăŃământului medical veterinar naŃional şi transilvănean. Avem 
însă certitudinea că, din această scurtă prezentare, rezultă evoluŃia ascendentă şi 
încărcată de promisiuni a ceea ce este şi, mai ales, a ceea ce va fi Facultatea de Medicină 
Veterinară din Cluj, şi prin ea învăŃământul veterinar românesc în mileniul al treilea. 

  
  


