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 This article presents the creation of “East-West 

Veterinary Cooperation and Exchanges” (Coopé-

ration et Échanges Vétérinaires Est-Ouest: CEVEO), as 

well as its structure and members, celebrating now 25 

years of existence (1992-2017). 

 The paper also emphasizes some aspects of the 

role that Romania played as a founding member of 

CEVEO. 	
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 Acest articol prezintă momentul creării asociaţiei 

profesionale întitulată „Cooperare şi Schimburi Vete-

rinare Est-Vest” (Coopération et Échanges Vétéri-

naires Est-Ouest: CEVEO), structura şi membrii săi 

fondatori, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înfiin-

ţare (1992-2017). De asemenea, sunt evidenţiate câ-

teva aspecte privind rolul României ca membru fonda-

tor al CEVEO. 
Cuvinte cheie: CEVEO, CEVEOI,

Cooperare şi Schimburi Veterinare Est-Vest

“EAST-WEST VETERINARY COOPERATION AND EXCHANGES” (CEVEO)

- 25 YEARS OF EXISTENCE (1992-2017) -

“COOPERARE ŞI SCHIMBURI VETERINARE EST-VEST” (CEVEO)

- 25 DE ANI DE EXISTENŢĂ (1992-2017) -

 

1) The General Association of Romanian VeterinariansPresident of 
    Honorary Editor of “Revista ”Română de Medicină Veterinară  
    105, Spl. Independentei, Bucharest, Romania
    E-mail: @ agmvro@gmail.comagmvr yahoo.ro;  

1)H. OLARU  

 After December 1989, the first to come to Roma-

nia were the colleagues from the non-governmental 

organization "Vétérinaires sans Frontières" - which 

beginning with the summer of 1990 sought to esta-

blish contacts with Romanian veterinary physicians. 

 It was, in part, the merit of Professor Emil Şu-

ţeanu, PhD - by that time Dean of the Faculty of Vete-

rinary Medicine in Bucharest - and of Prof. Marin Ma-

rinescu, PhD - the head of Pathology and Medical Cli-

nic Department, as a result of the visits they have 

made at that time in France, when they explained the 

difficulties faced by our profession at that time. 

	 Together with the recently created General Sani-

tary Veterinary Directorate of the Ministry of Agricul-

ture and Food Industry, a Program of actions was set 

up providing, in a first stage, professional exchan-

ges of documentation - for short periods of 3 weeks, 

between groups of veterinary practitioners and tea-

chers. There were two such mutual visits, each with 40 

participants, who were appreciated as beneficial for 

both the Romanian and the French side.

	 Following these actions, it was commonly agreed 

to organize in Romania a French-Romanian Sympo-

sium on Veterinary Medicine, which took place in 

October 1991 in Sibiu, thus constituting a very impor-

tant event in our international professional relation-

După decembrie 1989, primii care au venit în Ro-

mânia au fost colegii din Organizaţia neguvernamen-

tală „Vétérinaires sans Frontieres”, - care începând 

din vara anului 1990 au căutat să stabilească contacte 

cu medicii veterinari români. 

A fost şi meritul Prof. Dr. Emil Şuţeanu - Decanul 

de atunci al Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucu-

reşti şi a Prof. Dr. Marin Marinescu - titularul Catedrei 

de Patologie şi Clinică Medicală, pentru că în cadrul 

vizitelor pe care le-au făcut în acea perioadă în Franţa, 

au explicat care erau în acel moment dificultăţile cu ca-

re se confrunta profesia noastră.

Impreună cu Direcţia Generală Sanitară Veterinară 

din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei - înfiinţată 

recent, s-a stabilit un Program de acţiuni în care într-o 

primă etapă s-au prevăzut schimburi profesionale 

de documentare - pe perioade scurte de câte 3 săp-

tămâni -, a unor grupuri de medici veterinari practici-

eni şi cadre didactice. S-au realizat două astfel de vizi-

te reciproce, fiecare cu câte 40 de participanţi, care au 

fost apreciate ca benefice atât pentru partea română, 

cât şi pentru cea franceză.

In urma acestor acţiuni, s-a hotărât de comun acord 

să se organizeze în România un Simpozion franco-

român de medicină veterinară, care s-a realizat în 

octombrie 1991 la Sibiu, constituind un eveniment deo-

sebit de important în relaţiile noastre profesionale in-

ternaţionale.Dar după încheierea lucrărilor acestui sim-

pozion, a reieşit clar că obiectul de activitate al organi-

zaţiei „ ” (VSF) nu cores-Vétérinaires sans Frontières
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ships. But after the conclusion of the works of this 

symposium, it became clear that the object of activity 

of the „Vétérinaires sans Frontières" (VSF) organiza-

tion  did not correspond to the reality in Romania, VSF 

working more with third world countries, where were 

entirely absent any kinds of professional veterinary 

structures.  And so it was born the idea of creating an 

organization or a professional association called "East 

-West Veterinary Cooperation and Exchanges" 

(Coopération et Échanges Vétérinaires Est-Ouest: 

CEVEO), which was supposed to provide the support 

for the knowledge of the harsh realities of the market 

economy, and especially the logistic support - by pro-

viding information on the French professional struc-

tures that could serve as a model to organize the vete-

rinary profession in the countries that will join this new 

association. The founding members of CEVEO are 

the following seven:

 France - since 1991, including the Rhône Alpes 

Regional Council of the National Order of Veterina-

rians, the Rhône-Alpes Veterinary Association, Merieux 

Foundation, Vétérinaires sans Frontières, the National 

Veterinary School of Lyon, and others.

	 Romania - since 1992, including the public sani-

tary veterinary services and the General Association of 

Romanian Veterinarians.

	 Poland - since 1993, including the Polish National 

Veterinary Chamber.

	 Slovakia - since 1994, with the Chamber of Veteri-

nary Surgeons of Slovakia and public veterinary services

	 Czech Republic - since 1994, with the Veterinary 

Chamber of Czech Republic.

	 Lithuania - since 1995, with the Lithuanian Vete-

rinary Institute, in Kaisiadorys.

	 Hungary - since 1998, with the Hungarian Veteri-

nary Chamber.

	 After 1998, there have also acceded the profe-

ssional organizations of Vietnam, Turkmenistan, 

Kyrgyzstan, Ukraine, the Republic of Moldova, 

Bulgaria and Macedonia, CEVEO comprising coun-

tries from Central and Eastern Europe, Central and 

Southeast Asia, which on the occasion of the World 

Veterinary Congress in Lyon led the representatives of 

the seven founding members meeting on September 

22, 1999 to decide that CEVEO would become 

CEVEOI - meaning "East-West-International Ve-

terinary Cooperation and Exchanges".

 In the Statute drawn up on the basis of the 

French Law of 1 July 1991 and adopted by the founding 

members, it is specified that the CEVEO Association 

has as object of activity:

pundea realităţii din România, VSF lucrând mai mult cu 

ţări din lumea a treia, în care lipseau cu desăvârşire ori-

ce fel de structuri profesionale veterinare.

Şi astfel, s-a născut ideea de a se crea o organiza-

ţie sau o asociaţie profesională denumită „Cooperare 

şi Schimburi Veterinare Est-Vest” (Coopération et 

Echanges Vétérinaires Est-Ouest: CEVEO), care tre-

buia să asigure suportul pentru cunoaşterea realită-

ţilor dure al economiei de piaţă şi mai ales sprijinul pe 

plan logistic - prin oferirea de informaţii în privinţa 

structurilor profesionale franceze, care puteau să ser-

vească drept model pentru organizarea profesiunii ve-

terinare în ţările care vor adera la această asociere. 

Membrii fondatori ai CEVEO sunt următorii şapte: 

Franţa - din 1991, cu Consiliul Regional Rhone 

Alpes al Ordinului Veterinarilor, Asociaţia Veterinarilor 

din Rhône-Alpes, Fundaţia Merieux, Vétérinaires Sans 

Frontieres, Şcoala Naţională Veterinară din Lyon ş.a.

România - din 1992, cu serviciile sanitare veteri-

nare de stat şi Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari.

Polonia - din 1993, cu Camera Naţională a Veteri-

narilor.

Slovacia - din 1994, cu Camera Naţională a Vete-

rinarilor şi serviciile veterinare de stat.

Republica Cehă - din 1994, cu Camera Naţională 

a Veterinarilor.

Lituania - din 1995, cu Institutul Naţional de Cer-

cetări Veterinare din .Kaisiadorys

Ungaria - din 1998, cu Camera Naţională a Veteri-

narilor.

După 1998, au mai aderat organizaţiile profesionale 

din Vietnam, Turkmenistan, Kirghistan, Ucraina, 

Republica Moldova, Bulgaria şi Macedonia, CEVEO 

cuprinzând ţări din Europa Centrală şi de Est, Asia Cen-

trală şi de Sud-Est, ceea ce a făcut ca la Congresul Mon-

dial Veterinar de la Lyon, reprezentanţii celor 7 membri 

fondatori întruniţi în ziua de 22 septembrie 1999 să de-

cidă ca CEVEO să devină CEVEOI - adică „Cooperare 

şi Schimburi Veterinare Est-Vest-Internaţional”.

In Statutul întocmit pe baza Legii franceze din 1 

iulie 1991 şi adoptat de membrii fondatori, se precizea-

ză că Asociaţia CEVEO are ca obiect de activitate:

 favorizarea cooperării între medicii veterinari, 

structurile serviciilor veterinare, asociaţiile profesio-

nale, profesioniştii în creşterea animaleloe şi ligile stu-

denţeşti veterinare - din ţările membre;

 promovarea apropierilor între instituţiile de în-

văţământ veterinar, serviciile şi laboratoarele de diag-

nostic veterinar;

 încurajarea, dezvoltarea şi organizarea profesi-

unii veterinare în aceste ţări;



 	  fostering cooperation between veterinarians, 

structures of veterinary services, professional associ-

ations, livestock professionals and veterinary student 

leagues - from member countries;

	  promoting bridges between veterinary educa-

tion institutions, services and veterinary diagnostic labs;

 	  encouraging, developing and organizing the 

veterinary profession in these countries;

	  promoting the diffusion of French language and 

culture at professional and university level. 

	 The duration of the Association is unlimited.

	 Besides the founding members, the Association is 

equally composed of: active members, honorary mem-

bers and benefactors, "physical or moral" persons who 

may be: veterinary structures, veterinary services or 

laboratories - public and private - from countries that 

are part of CEVEO.  

 The Association has a Council of Administration 

composed of 1 to 4 members per country, appointed for 

a 3-year period by the founding members, with a total of 

12 to 30 members. Any administrator, upon expiration of 

his term, may be re-elected. 

 The Council of Administration meets as often as 

needed. It is invested with the greatest powers to act 

on behalf of the Association and to perform or authorize 

acts and operations reserved to the Association, and 

which are not reserved to the General Assembly. 

 The Council of Administration constitutes the 

Council Bureau, appointing a President, a Secre-

tary and a Treasurer - who are eligible for reappoint-

ment. The positions held within the Council of Ad-

 promovarea difuzării limbii şi culturii franceze la 

nivel profesional şi universitar.

Durata Asociaţiei este nelimitată.

Pe lângă membrii fondatori, Asociaţia se compune în 

egală măsură din: membri activi, membri onorifici şi 

membri binefăcători, persoane „fizice sau morale” care 

vor putea fi: structuri veterinare, servicii veterinare sau 

laboratoare - publice şi private -, din ţările care fac parte 

din CEVEO.

Asociaţia are un Consiliu de Administraţie com-

pus din 1 până la 4 membri pentru fiecare ţară, de-

semnaţi pe o durată de 3 ani de către membrii fondatori, 

având în total 12 până la 30 de membri. Orice adminis-

trator, la expirarea mandatului său poate fi reales.

Consiliul de Administraţie se reuneşte de câte ori 

este nevoie. Este investit cu cele mai mari puteri pen-

tru a acţiona în numele Asociaţiei şi a efectua sau auto-

riza acte şi operaţiuni ce revin Asociaţiei, care nu sunt 

rezervate Adunării Generale.

Consiliul de Administraţie constituie Biroul Consi-

liului dintre membrii săi, numind un Preşedinte, un 

Secretar şi un Trezorier - care sunt reeligibili. 

Funcţiile din cadrul Consiliului de Administraţie şi 

din Biroul Consiliului nu sunt remunerate.

Pentru a deveni membru al Asociaţiei, trebuie să fii 

recomandat de un membru al Asociaţiei şi să fii agreat 

de Consiliul de Administraţie. Titlul de „membru bine-

făcător” poate fi decernat de Consiliul de Administraţie 

oricărei persoane care a adus servicii Asociaţiei.

Adunarea Generală se compune din toţi membrii 

Asociaţiei şi se reuneşte în fiecare an. 
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Founding members of CEVEO at the Rhône-Alpes Regional Council 

Membrii fondatori ai CEVEO la Consiliul Regional Rhône-Alpes 

(Lyon, 10 octombrie 2001)
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ministration and in the Council Bureau are not paid. 

	 In order to become a member of the Association, 

you must be recommended by a member of the Asso-

ciation and approved by the Council of Administration.

	 The title of "benefactor member" may be given by 

the Council of Administration to any person who has 

brought services to the Association.

	 The General Assembly is made up of all mem-

bers of the Association and meets every year: the De-

cisions are taken by a majority of the present or repre-

sented members vote.	

 The financial resources of the Association are 

made from: enrollment amounts and some contribu-

tions, European Union, countries, regions, depart-

mental, municipalities' subsidies, from the aids of ve-

terinary laboratories and some foundations, from the 

exceptional events organized in the Association's pro-

fit, and from any other legal resources obtained from 

different countries. Expenditure on travel, accommo-

dation and telecommunication of the Council Bureau 

and the Management Board of the Council of Adminis-

tration is bound by the Association, with the approval 

of the General Assembly.

***

	 On October 10, 2002 - I participated in Lyon to-

gether with Dr. Alexandru Diaconescu - from the 

Faculty of Veterinary Medicine in Bucharest, on the 

occasion of the 10th anniversary of the establish-

ment of CEVEO. 

 Goals set at the beginning of this special coopera-

tion were carried out, during the 10 years, several 

conferences were held on topical subjects relating to: 

regulations on the circulation of veterinary medicines, 

milk quality, organization of the veterinary profession 

in France, bone surgery in pets, the management of 

mare breeding, pig pathology problems, and others. 

An important number of videotapes on surgery, clinical 

pathology and pharmacology matters, as well as a col-

lection of bulletins of the Veterinary Technical Group 

(VTG), were donated to veterinary medicine faculties 

from Romania. Also, in a relatively small number of 

copies, a bilingual (French - Romanian) journal named  

"Veterinary contacts" was printed.

	 I have participated in the same formation, at 

CEVEO's next anniversaries - also held in Lyon: after 

15 years  (December 13, 2007), and after 20 years 

(September 22, 2012), during which the mutual pro-

fessional documentation was continued, regarding the 

actions carried out and the achievements, through the 

representatives of the member countries.

Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor membri-

lor prezenţi sau reprezentaţi. 

Resursele financiare ale Asociaţiei se realizează 

din: sumele de înscriere şi unele cotizaţii, subvenţiile 

Uniunii Europene, a statelor şi structurilor regionale, 

departamentale şi comunale, din ajutoarele labora-

toarelor veterinare şi ale unor fundaţii, din manifes-

tările excepţionale organizate în profitul Asociaţiei şi 

din orice alte resurse legale obţinute din diferite ţări. 

Cheltuielile de deplasare, cazare şi telecomunicaţii ale 

celor din Biroul Consiliului şi Conducerea Consiliului de 

Administraţie se suportă de Asociaţie, cu aprobarea 

Adunării Generale.  

***

La 10 octombrie 2002 - am participat la Lyon îm-

preună cu Dr. Alexandru Diaconescu - de la Facul-

tatea de Medicină Veterinară din Bucureşti, la Aniver-

sarea a 10 ani de la constituirea CEVEO.

Obiectivele stabilite la începutul acestei cooperări 

deosebite au fost îndeplinite, în cei 10 ani fiind organi-

zate mai multe conferinţe cu teme de actualitate, pri-

vind: reglementări asupra circulaţiei medicamentelor 

veterinare, calitatea laptelui, organizarea profesiei ve-

terinare în Franţa, chirurgia osoasă la animalele de 

companie, managementul reproducţiei la iapă, pro-

bleme de patologie porcină ş.a. Un număr important 

de casete video cu subiecte de chirurgie, patologie 

medicală şi farmacologie, precum şi o colecţie de bule-

tine al Grupării Tehnice Veterinare (GTV), au fost do-

nate facultăţilor de medicină veterinară din România. 

De asemenea, a fost editat într-un număr relativ mic 

de exemplare, un Jurnal bilingv (francez - român) de-

numit „Contacte veterinare”.

Am participat în aceeaşi formaţie, la următoarele 

aniversări ale CEVEO - organizate tot la Lyon: la 15 ani 

(13 decembrie 2007) şi la 20 de ani (22 septembrie 

2012), în cadrul cărora s-a continuat informarea pro-

fesională reciprocă cu privire la acţiunile întreprinse şi 

realizările obţinute - de reprezentanţii ţărilor membre.

Trebuie să remarc faptul că de la constituirea 

Asociaţiei şi până în prezent, conducerea CEVEO 

a fost asigurată de Franţa, în mod excepţional de 

către Preşedintele - Dr. Bernard Lobietti, ajutat în 

timp, de colaboratori deosebiţi precum: Dr. Marc 

Helfre, Dr. Pierre Brouillet, Dr. Gérard Berlier, 

Prof. Dr. Gérard Keck  ş.a.

Urmează ca Aniversarea de 25 de ani a CEVEO 

să fie organizată în România, în cadrul celui de al 

XII-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară 

- care va avea loc în zilele de 20-23 septembrie 



	 I have to remark that since the establishment 

of the Association until now, the CEVEO manage-

ment has been assured by France, exceptionally 

by Dr. Bernard Lobietti, as President, helped, over 

time, by distinguished collaborators: Dr. Marc Helfre, 

Dr. Pierre Brouillet, Dr Gérard Berlier, Prof. Dr. 

Gérard Keck, and others.

	 It is the CEVEO's 25th anniversary to be or-

ganized in Romania, during the 12-th National 

Congress of Veterinary Medicine - to be held on 

20-23 September 2017 in Cluj-Napoca, Romania.

	 I think CEVEO is a model of professional colla-

boration in our field of activity, both in terms of major 

anti-epizootic actions, and especially of developing 

and improving clinical veterinary care.

2017 la Cluj-Napoca, România.

Cred că CEVEO reprezintă un model de colaborare 

profesională în domeniul nostru de activitate, atât în 

privinţa unor acţiuni anti-epizootice majore, cât mai 

ales în privinţa dezvoltării şi perfecţionării asistenţei 

medicale veterinare clinice.
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