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Curriculum vitae 

 
  

VIŢĂLARU BOGDAN-ALEXANDRU 

Str. Lunca Ozunului 11, sector 3, București, România 

0040723394731 

- 

alexandrumv@yahoo.com 

 

română 

 

26.04.1980 

Experiența profesională - 17 ani experienţă în învăţământul superior 

  

Perioada 02.2020 - prezent 

Functia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Numele si    adresa angajatorului USAMV Bucureşti, Mărăşti 57. Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti 

(www.usamv.ro) 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ superior  

  

Perioada 03.2016 – 02.2020 

Functia sau postul ocupat Șef de Lucrări 

Numele si    adresa angajatorului USAMV Bucureşti, Mărăşti 57. Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti 

(www.usamv.ro) 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ superior  

  

Perioada 03.2008 – 02.2016 

Functia sau postul ocupat Asistent universitar 

Numele si    adresa angajatorului USAMV Bucureşti, Mărăşti 57. Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti 

(www.usamv.ro) 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ superior  

  

Perioada 10.2004 – 03.2008 

Funcția sau postul ocupat Doctorand/Preparator universitar 

Numele si    adresa angajatorului USAMV Bucureşti, Mărăşti 57. Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti 

(www.usamv.ro) 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ superior  

  

Educație și formare  

Perioada 2014-2015 

Calificarea / diploma obținută Atestat de studii postdoctorale 

Disciplinele principale studiate / 

competente profesionale dobândite 

Biotehnologii de reproducție, Transfer de embrioni bovine 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Şcoala postdoctorală pentru biodiversitate zootehnică şi biotehnologii alimentare pe baza 

economiei şi bioeconomiei necesare ecosanogenezei, POSDRU/89/1.5/S/63258; fără bursă 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Studii postdoctorale  

  

Perioada 2004-2009 
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Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe medicale 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Biotehnologii de reproducţie, Transfer de embrioni bovine 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

USAMV Bucureşti, Mărăşti 57. Bucureşti, România 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

studii doctorale  

  

Perioada 2005 - 2007 

Calificarea / diploma obţinută Master of Sciences, Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti, Specializarea „Clinică şi 

Farmacie Veterinară” 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Clinică şi farmacie veterinară 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

USAMV Bucureşti, Mărăşti 57. Bucureşti, România 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

studii superioare universitare  

  

Perioada 12 – 14 octombrie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Doctor medic veterinar 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Medicină veterinară 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

USAMV Bucureşti, Mărăşti 57. Bucureşti, România 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

studii superioare universitare  

  

Formare  

  

Perioada 15-17.11.2019 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Congresul PSAVA 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

PSAVA/FECAVA 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 7.09.2019 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Congresul FECAVA 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

FECAVA 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 3-4.11.2017 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Conferința AMVAC 
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

AMVAC 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 22-23.04.2017 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Urgențe în medicina veterinară 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

ROVECCS 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 25.03.2017 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Importanța repelenței în prevenirea bolilor transmise de vectori 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Bayer 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 17.02.2017 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Canine clinical cases of obesity, diabetes and renal disease 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

AMVAC 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 17.05.2016 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Advanced Surgery 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

CMVR 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 22.06.2016 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Skin Flaps 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Vok/FECAVA 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 
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Perioada 18-18.03.2016 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Congresul Național de Urgențe și Terapie Intensivă 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

ROVECCS 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 28.09.2015 - 02.10.2015 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Lab in practice - Vetrinary Internal Medicine – Bucureşti 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

European School for Advanced Veterinary Studies Luxembourg/ECVIM - ACVIM 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 12.06.2015 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Acute renal failure - Hemodialysis - Lyon 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

EVECCS, Faculty of Veterinary Medicine Lyon 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 21.04.2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Medicină veterinară de urgență și terapie intensivă - Bucureşti 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

FMVB, AMVAC, CMV 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 15.05.2015 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Chirurgie Oncologică 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

CMVR 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 10.04.2014 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Almost everything about fluids and fluidotherapy. Respiratory emergencies in veterinary 

medicine. Emergency cases. Who is first? Who is last? –Bucureşti 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

FMVB, AMVAC, CMV 
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formare 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

Perioada 7-9.04.2014 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Emergeny medicine and intensive care –Bucureşti 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

FMVB, AMVAC, CMV 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 26-28.02.20126-28.02.2014 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Workshop de Chirurgie Laparoscopică Pediatrică „Abordul organelor parenchimatoase şi al 

patologiei gastrointestinale”, Bucureşti 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

SRCLP 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 30.10.2013 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Noutăţi în anestezie şi analgezie la cai, Bucureşti 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

FMVB 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 28-30.10.2013 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Workshop de Chirurgie Laparoscopică Pediatrică „Principii şi tehnici fundamentale”, 

Bucureşti 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

SRCLP 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 28.10.2013 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Primul Workshop de Chirurgie Laparoscopică Veterinară „Principii şi tehnici 

fundamentale”, Bucureşti 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

SRCMIV, FMVB 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 22.07.2013 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire 

Disciplinele principale studiate / Formator 



6 

 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Ministerul educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului, Estudia Consult SRL 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 28-29.03.2013 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Actualităţi în chirurgia miniinvazivă pediatrică 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

UMF Carol Davila, SRCLP, ARTOP FRMMT 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 31.02.2013 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în învăţământul la distanţă, 

POSDRU/86/1.2/S/60720, Bucureşti 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

CFPSH 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 27.03.2013 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Expert achiziţii publice 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Ministerul educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului, Estudia Consult SRL, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 16.11.2012 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Manager proiect 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Ministerul educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului, Estudia Consult SRL,  Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare 

  

Perioada 15.07.2012 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Oncologie veterinară 2 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

CMV, Altius, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 
perfectionare 
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Perioada 14.07.2012 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Oncologie veterinară 1  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

CMV, Altius, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 
perfectionare 

  

Perioada 05-07.05.2009 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Al VII-lea Seminar al Ligii Internaţionale pentru Protecţia Calului, Bucureşti 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

ILPH  

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare  

  

Perioada 15-16.10.2008 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Al VI-lea Seminar al Ligii Internaţionale pentru Protecţia Calului, Bucureşti 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

ILPH  

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare  

  

Perioada 07-08.05.2008 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Al V-lea Seminar al Ligii Internaţionale pentru Protecţia Calului, Bucureşti, 7-8 Mai 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

ILPH  

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare  

  

Perioada 24-24.10.2007 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Actualităţi în patologia animalelor de companie, Sibiu 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

AMVAC, ASMV, CMV, FMBV 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare  

  

Perioada 04.09.2007 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Seminarul de pregătire a Medicilor Veterinari Oficiali al Ligii Internaţionale pentru Protecţia 

Calului, Bucureşti 

Numele şi tipul instituţiei de ILPH 
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învăţământ / furnizorului de 

formare 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare  

  

Perioada 15-16.05.2007 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Al III-lea Seminar al Ligii Internaţionale pentru Protecţia Calului, Bucureşti 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

ILPH 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare  

  

Perioada 5-7.10.2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Al doilea Seminar al Ligii Internaţionale pentru Protecţia Calului, Bucureşti 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

ILPH 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare  

  

Perioada 28-31.05.2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Primul Seminar al Ligii Internaţionale pentru Protecţia Calului, Bucureşti 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

ILPH 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare  

  

Perioada 6-8.05.2005 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Cel de-al XIV-lea Seminar organizat de ESAOTE PIE MEDICAL: „Implementarea tehnicii 

ecografice în medicina animalelor de companie”, Iaşi; 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

ESAOTE PIE MEDICAL 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare  

  

Perioada 12.2004 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Curs de Ecografie Veterinară - Modul Avansaţi 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

LIAMED, D.V.M. Medical, F.V.M. Bucureşti; 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare  

  

Perioada 11.2004 
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Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Curs de Ecografie Veterinară - Modul Începători 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

LIAMED, D.V.M. Medical, F.V.M. Bucureşti; 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

perfectionare  

  

Proiecte  de cercetare Multiplicarea rapidă a genomurilor valoroase prin biotehnologii moderne de reproducţie 

(embriotransfer) la vaci din rasa „Montbeliarde” - Contract CEEX nr:05/07.10.2005. 2005-

2008, UEFISCDI - cercetător 

 Structuri de tip array pentru prevenția, diagnosticul și tratamentul individualizat al unor 

forme de cancer cu incidență și mortalitate majore. 4/2012. Institutul Oncologic Prof. Dr. 

Alex. Trestioreanu Bucureşti – coordonator. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi 

Medicină Veterinară – Institutul de Medicină Comparată Bucureşti – partener 2 

 Sistem bazat pe nanostructuri pentru detecţia în timp real a marginilor tumorilor maligne - 

PN-II-PT-PCCA - 2014-2016 – cercetător/Manager Proiect 

 Medicina veterinară de urgenţă - inovare şi noi competenţe în sistemul universitar medical 

veterinar Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti - Proiect 

POSDRU ID 136748- expert rețea 

 DEEP-LEARNING AND HPC TO BOOST BIOMEDICAL APPLICATIONS FOR 

HEALTH (DEEPHEALTH) - TOPIC -ICT-11-2018-2019 “HPC https://deephealth-

project.eu/   

 Transmissible Venereal Tumour (TVT)  Project – Cambridge University - UK 

 Sănătatea tractului urinar la pisici – produs experimental: Apa pentru pisici. Încurajarea de 

produse locale, românești – Proiect Parteneriat Public-Privat/Manager Proiect 

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Nivel european (*) Vorbire Ascultare Citire Scriere TOTAL 

Engleza (Aptis și Oxford) B2 B2 B2 B1 B2 

Franceza A2 A2 A2 A2 A2 

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Flexibilitate, abilităţi de comunicare (scrisă şi verbală), atenţie la detalii 

Rezistenţă la stres, atitudine pozitivă, orientată spre rezultate 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
 Loialitate, spirit de echipă, dinamism, spirit organizatoric 

 Abilităţi de planificare, coordonare, multitasking 

 Capacitate de analiză şi sinteză 

Competenţe şi aptitudini tehnice  Formator, Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Ministerul educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului 

 Expert Achiziţii publice, Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Ministerul 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 

 Manager proiect, Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Ministerul educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului 

Recunoștere profesională Începând din 2017, Dr. Bogdan Alexandru Vițălaru a devenit profesor asociat la 

Universitatea din Pisa, Universitatea din Perugia, Universitatea din Zagreb și 

Universitatea din Lublin, predând urologie și nefrologie atât pentru studenți, cât și pentru 

postuniversitari. 

De-a lungul anilor a scris peste 150 de lucrări științifice pe teme legate de chirurgia 

oncologică, dializă, hemodializă și urgențe. Cele 4 cărți ale sale au fost vândute în peste 

3000 de exemplare în România în ultimii 4 ani. Ultima sa carte este dedicată complet 

dializei peritoneale la animalele de companie și a fost lansată și în limba engleză în Italia, 

Bulgaria, Turcia, Grecia, Croația, Ucraina și Polonia începând cu februarie 2018. 
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Dializa peritoneală pentru animale de companie a primit premiul Academiei Române, 

„Traian Săvulescu”, în decembrie 2019. 

În ianuarie 2014, a deschis prima clinică de hemodializă veterinară din România, în 

colaborare cu BBraun România, în cadrul Facultății de Medicină Veterinară și una dintre 

puținele din Europa de Est. 

Hemodialivet este un concept total nou, care oferă servicii de nefrologie și urologie la 

standarde înalte, cu aparatură de top și o echipă de profesioniști. 

Începând cu 2013, a înființat Societatea Română de Nefrologie Veterinară Hemodialivet, 

al cărei Președinte este. 

În ultimii 10 ani, Dr. Vițălaru a fost lector pentru Hills România și KTL în România și 

Europa în ceea ce privește urologia, nefrologia și terapiile de substituție renală. De 

asemenea, predă Urgențele medicale veterinare la Facultatea de Medicină Veterinară din 

București. 

Începând cu 2014, Dr. Vițălaru a inițiat un program training privind pacienții renali în 

România (București, Iași, Cluj, Timișoara, Brașov, Constanța), Bulgaria (Varna, Stara 

Zagora), Polonia (Cracovia, Varșovia, Lublin), Croația (Zagreb), Italia (Perugia, Pisa), 

Ucraina, Republica Moldova, Slovenia, Serbia și în Turcia (Istanbul, Ankara, Antalya). A 

fost distins cu premiul pentru educație medicală continuă - AMVAC / RoSAVA, Sinaia 

12-14 noiembrie 2015 și Speakerul Anului - Colegiul Medicilor Veterinari din România, 

București, 17 decembrie 2015. Este membru în consiliul de administrație al unora dintre 

cele mai prestigioase publicații în România: Viața pisicii, 2015, Revista Română de 

Ortopedie și Imagistică Veterinară, 2015, Revista Română de Medicină Veterinară și 

Farmacologie, 2016, Revista Cardiologiei Române. În 2016, Dr. Vițălaru a primit Premiul 

special pentru cea mai bună inițiativă veterinară a anului din România – Innovation in 

Health. 

Din iunie 2022 este Președinte al AMVAC, Director FECAVA pentru România și din 

martie 2019, Dr. Vițălaru este ambasador FECAVA și ambasador ROVECCS (partener 

român EVECCS). 

În septembrie 2019, Dr. Vițălaru a primit Premiul Didier-Noël Carlotti (DCA), numit 

după un medic veterinar care a inițiat, a planificat și a inspirat FECAVA și care a fost 

primul său președinte timp de patru ani. DCA urmează să fie acordat anual unuia dintre 

membrii FECAVA care a oferit un serviciu remarcabil în domeniile comunicării inter 

profesionale și/sau educației continue pentru medicii veterinari de companie din Europa. 

În noiembrie 2019, la Congresul AMVAC, primește Premiul „Ion Alin Bîrțoiu” pentru cel 

mai bun medic din România, iar Societatea Română de Nefrologie Veterinară 

Hemodialivet primește Premiul pentru cea mai bună Societate medicală veterinară din 

anul 2019. 

În decembrie 2022, dr. Vițălaru a fost premiat cu Premiul ”Omul Anului”, de către 

Organizația Internațională pentru Relații Diplomatice, pentru prima clinică veterinară de 

hemodializă din Europa de Est. 

Brevete Metodã de evaluare a marginilor tumorilor mamare ex vivo direct in timp real - 

A/00273/19.04.2018; 

Aparat portabil cu laser pentru detectarea in timp real a unor markeri moleculari - 

A/00279/19.04.2018; 

Procedeu de acoperire cu nanostructuri din Au și Ag a suprafețelor utile ale unui 

instrument chirurgical utilizat pentru evaluarea intraoperatorie a marginilor tumorilor și  

instrumetul chirurgical astfel obținut - 133658/21.11.2022. 

   

Nivel cunoștințe operare PC  Avansat 

  

 

 

        Data,                                                    Semnătura, 

17.01.2023                                Conf.  Dr. Vițălaru Bogdan Alexandru 


