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INFORMAŢII PERSONALE
Nume / Prenume
Address Office
Telefon
Mobil
E-mail

Elena-Luiza Bădic
Facultatea de Medicina Veterinara, Universitatea Spiru Haret Bucuresti, B-dul Basarabia nr. 256, sector 3
(+4) 021 2421576; (+4) 021 2421575
(+4) 074 5134948
ushmv_luiza.badic@spiruharet.ro; germius@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

21.10.1968

Gen

Feminin

Postul vizat / Formator
Domeniul ocupaţional Formare profesională continuă (diploma de formator)
Invatamant superior

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Perioada 2011 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar dr.
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare la disciplinele : Boli infecţioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii şi
Medicină legală veterinară-Diagnostic necropsic
Coordonator al Laboratorului de Bacteriologie şi Micologie al Clinicii veterinare a FMV-USH (2002-martie 2017)
Instruirea teoretică şi practică a participanţilor la programul de formare profesională - tehnician veterinar (2017)
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Spiru Haret”, Str.Ion Ghica, nr.13 sector 3, Bucureşti, website: http://www.spiruharet.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2000 - 2011
Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare lucrări practice la disciplina “Boli infecţioase ale animalelor şi medicină preventivă” anul IV, V şi VI de studiu
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Spiru Haret”, Str.Ion Ghica, nr.13 sector 3, Bucureşti, website: http://www.spiruharet.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate didactică şi de cercetare, deplasări la ferme cu studenţii

Perioada

1993-2000

Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar grad II
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de control a produselor biologice şi a medicamentelor de uz veterinar
Numele şi adresa angajatorului ICPBMV, Bucureşti, str. Dudului, sector 6
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de laborator/control produse injectabile veterinare şi raticide în cadrul Laboratorului de Control pirogenitate şi
toxicitate medicamente de uz veterinar

Curriculum vitae Bădic Elena-Luiza ctombrie 2017
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada

2000 – 2010

Diploma obţinută Doctor în Medicină Veterinară / Diploma seria H nr. 0000731
Disciplinele principale studiate Igiena animalelor şi protecţia mediului; Zooigienă; Microbiologie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucuresti, Facultatea de Medicină Veterinară
Nivelul în clasificarea naţională Pregătire doctorală

Perioada 1987
2004
- 1993
Calificarea / diploma obţinută Doctor
Consultanta
Medic Veterinar/ Diploma seria J nr. 629
Disciplinele principale studiate Curricula
Aplicarea
universitară
aquis-ului (conform
comunitarfoii
în matricole)
domeniul protecţiei mediului, proiect finanţat de Programul Phare al Uniunii
Numele furnizorului de formare Institutul
Europene,
Agronomic
componenta
Nicolae
ACCESS
Balcescu, Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară
Nivelul în clasificarea naţională Pregătire universitară – nivel licenţă
Asociaţia Naţională a Consultanţilor Agribusiness
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
Limba maternă Precizaţi limba(ile) maternă(e) – limba română
perfectionare
Limba străină cunoscută Franceza -nivel mediu
Engleza –B2 (certificat lingvistic 2017)
Competenţe şi abilităţi sociale

Persoană sociabilă, comunicativă, obiectivă; bun organizator, dar în acelaşi timp şi un bun executant, calităţi
dobândite ca urmare a colaborării în echipă; am participat ca membru în 3 proiecte de cercetare cu parteneri din
afara USH (ICDA, USAMV etc), precum şi în colective de cercetare ale facultăţii

Competenţe şi aptitudini organizatorice

În cursul carierei profesionale am organizat şi coordonat activităţi de control a produselor de uz veterinar (la ICBMV),
precum şi activităţi de laborator clinic (bacteriologie şi micologie) în cadrul Clinicii veterinare a FMV-USH
În prezent coordonez activitatea laboratorului de Boli infecţioase şi Medicină legală veterinară-Diagnostic necropsic
din cadrul facultăţii, lucrările practice cu studenţii, îndrum efectuarea lucrărilor de diplomă (peste 12 lucrări de
diplomă din 2011 până în prezent), coordonez practica de specialitate a studenţilor, am activitate de îndrumătortutore de an
Coordonez- responsabil cu activitatea lectorilor din partea FMV-USH în cadrul sistemului naţional de educaţie continuă
SNEC în parteneriat cu Asociaţia Generală a Medcilor Veterinari din România AGMVR (2014 până în prezent)

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe laborator bacteriologie şi micologie
Competenţe dobândite în cursul pregătirii doctorale în ceea ce priveşte prelevarea şi prelucrarea probelor de aer din
adăposturi pentru animale sau alte habitate

Competenţe şi aptitudini de utilizare a Bună stăpânire a sistemului de operare Microsoft Office™ si a programelor Word™, Excel™, PowerPoint™, Adobe
calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice Literatură -proză, poezie, eseuri
Colaborare la numeroase emisiuni cu profil veterinar din cadrul TVRM sau la alte televiziuni, la solicitarea acestora
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Organisme profesionale
Activitate de cercetare

2000 – prezent - Colegiului Medicilor Veterinari din România CMVR
1999 – prezent - Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România AGMVR
Grant tip CEEX nr. 087/2007 : ,,Supravegherea sănătăţii familiilor de albine prin examene complexe de diagnostic
din probe de hemolimfă şi optimizarea dietei şi a profilului metabolic, corelate cu creşterea statusului imun al
albinei Apis mellifera,,; Titular de contract: ICDA; Colectiv : Condur Dan, Velicu Nicolae, Petruţ Tănase, Călin Victor,
Bădic Elena- Luiza, Savu Vasilică; Valoare totală USH : 315.000 Ron;
PCCA Tip2 : ,,Studii privind elaborarea şi testarea unui produs apifitoterapeutic de uz veterinar Nosema-api
destinat tratamentului şi profilaxiei nosemozei la familiile de albine,, (NOSEApis), valoare: 2.867.666 ron;
Grant 0081/ 1.07.2014 Program PN II : ,,Studii complexe privind obţinerea şi testarea de noi formule
apifitoterapeutice în profilaxia şi controlul bolilor bacteriene majore la albino Apis mellifera carpatica,, valoare
totală 1.562.500,00 ron, durata 24 luni, poziţia cercetător post-doctorand microbiologie;
1 brevet de invenţie aprobat /RO-BOPI aug. 2012, pag.33;

Curriculum vitae Bădic Elena-Luiza ctombrie 2017
ACTIVITATE EDITORIALĂ



Două (2) manuale de lucrări practice publicate în colaborare.
Peste 50 de articole ştiinţifice publicate ca prim autor sau în colaborare.

CĂRŢI PUBLICATE:
(2004) Potecea Elena, Elena-Luiza Bădic, Boli infecţioase la animale. Ghid de lucrări practice. Partea a I-a, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, ISBN 973-725-021-4 general; 973-725-022-2 partea I (COLABORATOR); pentru anul IV de studiu;
(2007) Potecea Elena, Elena-Luiza Bădic, Boli infecţioase la animale. Ghid de lucrări practice. Partea a II-a, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, ISBN 978-973-725-903-5 (COAUTOR); pentru anul V de studiu;
LUCRĂRI STIINŢIFICE REPREZENTATIVE PUBLICATE IN ULTIMII 10 ANI












(2017) Elena-Luiza Bădic, Teodora Enachioiu (studenta), Aspecte privind etiologia mamitelor la animale, Sesiunea stiintifica FMV-USH a
cadrelor didactice si studentilor, mai 2017, volum de rezumate cu recenzori, ISSN
(2017) Elena-Luiza Bădic, Mirela Ionicel Socol (studenta), Tuberculoza bovinelor. Modalitati de transmitere de la animale la om, Sesiunea
stiintifica FMV-USH a cadrelor didactice si studentilor, mai 2017, volum de rezumate cu recenzori, ISSN
(2016) Elena-Luiza Bădic, A. Sallay, Specii microbiene implicate clinic la animale de companie, Sesiunea stiintifica FMV-USH a cadrelor
didactice si studentilor 12-13 mai 2016, volum de rezumate cu recenzori, ISSN
(2015) Elena-Luiza Bădic, Research on some aspects of pathology in pigeon fanciers, Analele USH, Seria Medicină Veterinară 2015
(2014) Elena-Luiza Bădic, Cuantificarea endotoxinelor bacterine din aerul adaposturilor pentru suine exploatate in system intensive,
Revista Română de Medicină Veterinară, vol. 24, nr. 1, pag. 24-28, cod 239 B+, ISSN 1220-3173
(2012) Elena-Luiza Bădic, Băcescu Bogdan, Dumitru Florin (student), Cercetări privind bolile infecţioase şi parazitare prezente în efectivele de porumbei
domestici, Analele USH, Seria Medicină Veterinară
(2012) Elena-Luiza Bădic, Bogdana Drăguţa Lupaşcu (studentă), Aspecte privind unele boli infecţioase cu potenţial zoonotic diagnosticate la câini,
Analele USH, Seria Medicină Veterinară, 2012
(2011) Elena-Luiza Bădic, Elena Potecea, B. Băcescu, A. Sallay, Specii bacteriene şi micotice izolate de la animale de companie cu diferite afecţiuni,
Revista Română de Medicină Veterinară, vol.21, nr. 2/2011, pag. 91-96, ISSN 1220-3173
(2010) Elena-Luiza Bădic, N. Avram, A. Sallay, Influenţa endotoxinelor bacteriene şi a aeromicroflorei asupra unor parametri biochimici serici la suinele
exploatate în sistem intensive, Revista Română de Medicină Veterinară, vol. 20, nr. 3/2010, pag. 87-94, ISSN 1220-3173
(2009) Mitrănescu E., Bădic E., Furnaris F., Tudor L.Tăpăloagă D., Rotaru E., Potecea E., Simion V., Research concerning the welfare of pigs in a farm
with computer-controled systems, XIV ISAH Congress Proceedings of the 14th International Congress of the International Society for the Animal Hygiene,
vol. II, ISBN 978-80-7399-801-1
(2009) Elena-Luiza Bădic, Aurora Salageanu, L. Lerescu, C. Tucureanu, Iuliana Caras, Elena Potecea, Elena Mitranescu, Cercetari privind nivelurile
endotoxinelor bacteriene din aerul adaposturilor pentru suine, Revista Română de Medicină Veterinară, vol. 19, nr. 4/2009, pag. 47-52, ISSN 1220-3173
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