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Universitatea Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară a 
Banatului ”Regele Mihai I al Romaniei” din Timișoara

Facultatea Facultatea de Medicină Veterinară 
Departamentul Departamentul II - Învӑţӑmânt clinic I Funcţie Asistent 

universitar pe perioadă determinată (3 ani)
Poziție în statul de funcții 4/II
Disciplinele din planul de 
învățământ 

Anestesthesiology (limba engleză), Propedeuticӑ – Tehnici 
chirurgicale, Radiologie şi imagisticӑ, Ortopedia animalelor de 
companie, Clinicӑ chirurgicalӑ şi prelegeri clinice pe specii 1, 
Clinică chirurgicală  şi prelegeri clinice pe specii 2, Prelegeri 
clinice pe specii - chirurgie

Domeniul științific Ştiinţe medicale
Descriere post Postul de asistent nr. 4/II, aferent Statului de functii si de 

personal didactic aprobat pentru anul universitar 2016-2017 al 
Departamentului II Invatamant Clinic I din cadrul Facultatii de 
Medicina Vetrinara, vacant concurs, are o norma didactica de 
14,76 ore conventionale media pe saptamana asigurate cu 
activitati de clinica in urmatoarea distributie semestriala pe 
discipline: 
Anestesthesiology - limba engleză an III 56 ore/semestrul II, cu 
studenţii anului III, specializarea medicinӑ veterinarӑ, 2 ore de 
lucrӑri practice/sӑptӑmânӑ x 14 sӑptӑmâni x 2 grupe, total ore 
conveţionale 56;
Radiologie şi imagistică an IV 42 ore/ semestrul II, cu studenții 
anului IV, specializarea medicină veterinară, 3 ore de lucrări
practice/săptămână x 14 săptămâni x 1 grupă, total ore
convenționale 42 ore;
Propedeutică – Tehnici chirurgicale an IV 56 ore / semestrul I, 
cu studenții anului IV, specializarea medicină veterinară, 2 ore 
de lucrări practice/săptămână x14 săptămâni x 2 grupe, total 56 
ore convenționale;
Clinicӑ chirurgicalӑ şi prelegeri clinice pe specii 1 an IV 28 
ore /semestrul II, cu studenții
anului IV, specializarea medicină veterinară, 2 ore de lucrări
practice/săptămână x14 săptămâni x 1 grupă, total 28 de ore 
convenționale
Ortopedie animale de companie an IV 28 ore / semestrul II, cu 
studenții anului IV, specializarea medicină veterinară, 2 ore de 
lucrări practice/săptămână x 14 săptămâni x 1 grupӑ, total 28 de 
ore convenționale; 
Clinicӑ chirurgicalӑ şi prelegeri clinice pe specii 2 anul V 42 
ore/ semestrul II, cu studenții anului V, specializarea medicină 
veterinară, 3 ore de lucrări practice/săptămână x 14 săptămâni x 
1 grupӑ, total 42 de ore convenționale;
Prelegeri clinice pe specii - chirurgie an VI 168 ore – Semestrul 
I, cu studenții anului VI, specializarea medicină veterinară, 3 ore 
de lucrări practice/săptămână x 14 săptămâni x 4 grupe, total 168 
de ore convenţionale;
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Atribuții/activitățile
aferente

Norma didactica a postului are in componenta ore de activitate 
clinică dupa cum urmeaza:  şi Clinicӑ chirurgicalӑ şi prelegeri 
clinice pe specii 2 anul V 42 ore/ semestrul II; Prelegeri clinice 
pe specii - chirurgie an VI 168 ore – Semestrul I. Activităţi de 
lucrări practice dupa cum urmeaza:  Anestesthesiology - limba 
engleză an III 56 ore/semestrul II; Radiologie şi imagistică an IV 
42 ore/ semestrul II; Propedeutică – Tehnici chirurgicale an IV 
56 ore / semestrul I; Ortopedie animale de companie an IV 28 
ore / semestrul II; Clinicӑ chirurgicalӑ şi prelegeri clinice pe 
specii 1 an IV 28 ore /semestrul II.
Pregătirea activităţii didactice specifice disciplinei şi 
învăţământului superior medical veterinar la standarde ridicate. 
Documentarea pentru activitatea didactică şi de cercetare 
ştiinţifică în domeniul postului.
Participarea şi elaborarea de material didactic conform fişei 
disciplinei. Asistenţă la cursuri şi examene. Activități de 
evaluare. Verificare lucrӑri şi teste. . Îndrumare proiecte de 
licenţӑ. 
Elaborarea de materiale didactice.
Activitate de consiliere, tutoriat şi consultanţă pentru studenţi. 
Îndrumarea practică a studenţilor. Alte activităţi specifice care 
vin în sprijinul instruirii studenţilor, pentru pregӑtirea teoreticӑ 
şi practicӑ a acestora.
Cercetarea ştiinţifică în domeniul postului şi interdisciplinară. 
Consultaţii, îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti.
Participarea la sesiuni ştiinţifice, simpozioane şi alte manifestări 
academice.
Activităţi de promovare şi stabilirea de contacte cu agenţii 
economici din domeniul medicinei veterinare.
Participarea şi promovarea unor activităţi civice, culturale, 
administrative şi evaluare iniţiate de facultate.

Salariul minim de
încadrare
Tematica probelor de
concurs

TEMATICA DE CONCURS pentru Proba practică (1) şi 
Proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor teoretice (2):

1. Clinica si terapeutica afectiunilor capului. 
-  Elemente de stomatologie vetrinară. Afecţiunile cavităţii orale. 
Afecţiunile buzelor (orificiului oral). Atrezia orală.Despicăturile labio-
nazale (buza de iepure).Plăgile buzelor. Retracţia buzei superioare. 
Cheilita. Dermatitele buzelor.Granulomul eozinofil felin. 
- Afecţiunile pereţilor cavităţii orale (buco-maxilo-faciale). Fisura 
palatină (uranoskisis). Fisura stafilină (stafiloskisisul). Fisura palato-
stafilină (stafilouranoskisis). Campilognatia şi campilorinusul. 
Brahignatismul şi prognatismul. Contuzia diastemei. Plăgile obrajilor şi 
ale regiunii maseterice. Luxaţia mandibulei. Fractura mandibulei. 
Fractura procesului condilar mandibular. Fractura procesului coronoid. 
Anchiloza temporomandibulară. Traumatismele nervului facial. Paralizia 
nervului trigemen (paralizia facială masticatorie). Stomatita. Corpurile 
străine în cavitatea orală. Miozita eozinofilică. Periostita supurativă. 
Osteodistrofia fibroasă. Actinomicoza şi actinobaciloza. Tumorile 
gingiei. Hipertrofia gingivală familială. 
- Afecţiunile limbii. Aglosia (absenţa limbii). Anomalii de volum (micro- 
şi macroglosia). Anchiloglosia. Schistoglosia (limba bifidă). Ulcerul 
lingual al taurinelor. Fractura entoglosului. Glosita. Ticul suptului.
- Afecţiunile dinţilor. Edentaţia. Oligodonţia. Pseudooligodonţia. 
Poliodonţia. Pseudopoliodonţia. Dinţii aberanţi. Anomalii dentare de 



3

poziţie (Dinţii ectopici. Diastema. Dinţii tasaţi (înghesuiţi). Devierea 
dinţilor (versiunea). Transpoziţia dentară. Inversiunea dentară. Torsiunea 
dentară). Anomalii de corespondenţă dentară. Abraziunea dentară 
normală. Neregularităţi dentare de tocire. Afecţiunile traumatice ale 
periodontului. Fracturile dentare. Hiperemia pulpară şi pulpita dentară. 
Tartrul dentar.Afecţiunile periodontale: gingivita şi periodontita. Chistul 
rădăcinii dintelui (chistul dentar). Hipoplazia smalţului. Caria dentară. 
Tumorile dentare. 
- Afecţiunile faringelui. Faringita traumatică. Obstrucţiile faringiene. 
Tonsilita. Tumori ale faringelui.
- Afcţiunile esofagului. Obstrucţia esofagiană, corpii străini esofagieni. 
Dilataţia esofagului – megaesofagul. Diverticulul esofagian. Stricturile 
esofagiene. Fistula bronho-esofagiană. 
- Afecţiunile diverticulelor tubelor auditive. Aerocistita (catarul pungilor 
guturale). Empiemul gutural. Timpanismul diverticulelor trompelor 
(tubelor) auditive. 
- Afecţiunile glandelor salivare. Plăgile glandelor salivare. Fistulele 
salivare. Litiaza salivară (calculii salivari). Chiştii glandelor salivare. 
- Afecţiunile  nasului. Plăgile nasului şi nărilor. Fracturile osului nazal. 
Hemoragia nazală. Faldurile nazale. Paralizia diverticulului nazal (al 
muşchiului dilatator apical al nasului). Necroza septului nazal. Necroza 
corneţilor nazali. Tumorile cavităţilor nazale. Aplicarea inelului nazal la 
taur. 
- Afecţiunile sinusurilor. Hidropizia sinusală (Mucocelul). Sinuzita 
(empiemul sinusal). 
- Afecţiunile cranio-cerebrale - Traumatismele cranio-cerebrale. 
Fracturile osului frontal. Fracturile calotei craniene (oasele: parietale, 
temporale, interparietal şi occipital). Fracturile maxilarului. Fracturile 
arcadei zigomatice. Hematomul epicranian. Sindromul compresiv 
posttraumatic. Comoţia cerebrală. Contuzia cerebrală. Revărsatele 
sanguine intracraniene. Cenuroza cerebrală. 
- Afecţiunile coarnelor. Anomalii de creştere a coarnelor. Ecornarea. 
Avulsia tecii de corn. Fracturile coarnelor.
2. Clinica şi terapeutică oftalmologică. 
- Clinica şi terapeutica afecţiunilor pleoapei. Examenul pleoapelor. 
Semiotica şi terapeutica afecţiunilor pleoapelor principale. Agenezia 
pleoapelor. Plăgile pleoapelor. Coloboma palpebrală. Anchiloblefaronul. 
Simblefaronul. Blefarofimoza. Blefarospasmul. Entropionul. Ectropionul. 
Ptoza palpebrală. Lagoftalmia. Trichiazisul. Distichiazisul şi 
districhiazisul. Cilii ectopici. Afecţiunile inflamatorii ale pleoapelor – 
blefaritele. Persistenţa „ochelarilor” la reptile. Afecţiunile neoplazice ale 
pleoapelor. Semiotica şi terapeutica afecţiunilor pleoapei a III-a. 
Prolapsul pleoapei a treia. Eversiunea sau inversiunea cartilajului 
pleoapei a treia. Hipertrofia pleoapei a III-a. Prolapsul glandei anexe 
pleoapei a treia. Inflamaţia hipertrofică a glandei anexe a pleoapei a III-a. 
Infiltraţia plasmocitară a pleoapei a treia. Hipertrofia foliculilor limfoizi. 
Granulomul pleoapei a treia la cal. Hiperplazia datorită iritaţiei solare. 
Neoplaziile pleoapei a treia. 
- Clinica şi terapeutica afecţiunilor aparatului lacrimal. Anatomie şi 
fiziologie. Examen şi metode exploratorii. Semiotica şi terapia 
afecţiunilor aparatului lacrimal. Dacrioadenita. Imperforaţia punctelor 
lacrimale. Atrezia canalelor lacrimale şi a conductului lacrimo-nazal. 
Obstrucţia canalului lacrimo-nazal. Dacriocistita. Encantisul. 
Cheratoconjunctivita sicca (uscată). 
- Clinica şi terapeutica afecţinilor conjunctivei. Examenul conjunctivei. 
Semiotica şi terapeutica afecţiunilor conjunctivale. Dermoidul. 
Extinderea conjunctivei peste cornee. Conjunctivitele. Conjunctivitele 
neonatale ale pisicilor şi căţeilor. Traumatismele: plăgile conjunctivale şi 
hemoragiile subconjunctivale. 
- Clinica şi terapeutica afecţiunilor sclerei. Anomalii congenitale. Ectazia 
sclerală. Episclerita. Fasciita nodulară oculară. Traumatismele sclerei: 
hemoragia, plăgile, perforaţia, prolapsul ţesutului adipos orbital la vaci. 
- Clinica şi terapeutica afecţiunilor corneei. Examenul corneei. Semiotica 
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şi terapeutica afecţiunilor corneene. Plăgile. Cheratita. 
Cheratoconjunctivitele. 
- patologia camerei anterioare şi a tensiunii oculare. Examenul camerei 
anterioare. Semiotica şi terapia afecţiunilor camerei anterioare. Corpii 
străini. Patologia tensiunii oculare. Glaucomul. 
- Patologia tractului uveal. Anatomia şi examenul tractului uveal. 
Semiotica, diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor tractului uveal. 
Anomalii congenitale. Neoplasmele uveei. Uveitele. Sindromul uveo-
dermatologic (pseudosindromul Vogt-Koyanagi-Harada). 
- Patologia cristalinului. Noţiuni de anatomie şi fiziologie. Examenul 
cristalinului. Semiotica şi terapia afecţiunilor cristalinului. Anomaliile de 
dezvoltare. Cataracta. Dislocaţia cristalinului. 
- Patologia corpului vitros. Examenul corpului vitros. Anomaliile 
corpului vitros. Afecţiuni dobândite ale corpului vitros. 
- Patologia retinei şi nervului optic. Structura şi funcţia retinei şi nervului 
optic. Examenul retinei şi a papilei (discului optic). Aspectul normal al 
fundului de ochi la principalele specii. Semiotica şi terapia afecţiunilor 
retinei şi nervului optic. Anomaliile retinei şi nervului optic. 
Retinopatiile. Afecţiunile nervului optic. Decolarea retinei 
(dezlipirea retinei). 
- Patologia globului ocular şi a zonei orbitare. Clinica şi terapeutica 
afecţiunilor zonei orbitare. Celulita orbitară şi abcesul retrobulbar. 
Panoftalmia. Anomaliile globului ocular. Contuzia şi comoţia globului 
ocular. Dislocaţiile globului ocular. Procedurile chirurgicale implicând 
orbita şi globul ocular. Tulburările de poziţie şi de mişcare a 
globului ocular. 
- Tulburările de vedere. Diagnosticul tulburărilor de vedere. Examenul 
funcţiei vizuale. Determinarea refracţiei. Determinarea astigmatismului 
prin oftalmoscopie.
3. Clinica şi terapeutica afecţiunilor urechii. Anomaliile. Afecţiunile 
traumatice (Othematomul. Plăgile. Corpii în conductul auditiv extern). 
Otita externă. Defecte de poziţie ale pavilionului urechii. Semiotica şi 
terapia urechii medii şi interne. Otita medie. Otomastoidita. Otita internă
4, Patologia toracelui şi aparatului respirator. Patologia epiglotei (chistul 
şi abcesul epiglotei, anomalii şi tulburări de poziţie şi de mişcare, 
deformarea şi hipoplazia epiglotei). Patologia laringelui (hemiplegia şi 
pareza idiopatică, condropatia aritenoidului, necroza, colapsul, 
traumatismul, stenoza, neoplasmele). Patologia traheei (colapsul, stenoza, 
traumatisme şi corpi străini). Patologia viscerelor şi peretelui toracal. 
Patologia grebănului (contuzia, bursita, flegmonul, fistula). Patologia 
pectorală (contuzia, plaga, abcesul, bursita sternală). Patologia cutiei 
toracale (plăgi, fractura coastelor, pneumo-, hemo- şi chilotoraxul). 
Patologia cordului şi pulmonului. Anomalii ale arcului aortic, abcesul 
pulmonar, corpii străini bronhiali, plăgile pulmonare, torsiunea lobulară, 
neoplasme. 
5. Patologia cefei şi gâtului. Contuzia cefei. Bursita cefei. Flegmonul 
cefei. Bătătura de jug. Abcesul bazei gâtului. Flebita şi tromboflebita 
jugularei.
6. Patologia tubului digestiv, viscerelor şi peretelui abdominal. 
- Patologia compartimentelor gastrice (tratamentul chirurgical în 
reticulita şi reticuloperitonita traumatică la bovine, gastropatia prin corpi 
străini, cardiospasmul, refluxul gastro-esofagian, hemoragia gastrică, 
spasmul, stenoza şi obstrucţia pilorică, sindromul de dilatare şi torsiune 
gastrică, dislocaţiile, dilataţia şi torsiunea abomasală, ulcerul gastric). 
- Patologia intestinului (anomalii congenitale: diverticulul Meckel, 
megacolonul, retenţia de meconiu, sindromul de ocluzie intestinală, 
enteropatii topografice: hernii interne, invaginaţia, volvulusul, torsiunea, 
gastroenteropatiile neoplazice). 
- Patologia recto-anală (anomalii congenitale: agenezia, atrezia, fistula 
recto-vaginală şi recto-uretrală, imperforarea anusului, imperforarea ano-
rectală, traumatismul rectal; plăgile şi rupturile rectului, prolapsul rectal, 
fistula, stenoza şi diverticulul rectal, paralizia recto-anală, neoplasme 
recto-anale, inflamaţia glandelor şi burselor anale). 
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- Patologia peretelui abdominal. Patologia ombilicului (omfaloragia, 
omfaluria, omfalita, omfalovasculita, ulcerul ombilical, traumatismele 
peretelui abdominal, plăgile abdominale, peritonita posttraumatică. Uro- 
şi chiloperitoneul. Hemo- şi pneumoperitoneul. Herniile abdominale: 
ombilicale şi ventrale, ingvinale intravaginale şi scrotale, diafragmatică, 
perineală.
7. Principii şi tehnici de tratament ortopedic a fracturilor: metode 
conservatoare de fixare – bandajele şi fixatorii externi. 
8. Principii şi tehnici de tratament ortopedic a fracturilor: mijloace de 
fixarea internă: sutura osoasă, ligaturile metalice şi cerclajele, tijele şi 
broşele, şuruburile, plăcile. 
 9. Abordul chirurgical al oaselor scheletului apendicular, coloanei   
vertebrale şi a articulaţiilor la carnasiere
10. Propedeutică şi tehnici chirurgicale - Manopere chirurgicale de bază; 
Tehnici operatorii - regiunile capului (glob ocular, cavitate nazală, 
sinusuri, coarne, urechi, cavitate orală, glande salivare); Tehnici 
operatorii - regiunile gâtului, cefei, grebănului, toracelui; Tehnici 
operatorii - peretele şi viscerele abdominale (celiotomii, organe 
parenchimatoase, intestine, organe cavitare); Tehnici operatorii - organele 
genitale şi urinare la masculi; Tehnici operatorii - organele genitale şi 
urinare la femele.
11. Anesteziologie. Anestezia loco-regională; Anestezia pe cale 
injectabilӑ; Anestezia inhalatorie; Anestezia pe specii şi în situaţii 
speciale. Monitorizarea sub anestezie. Terapia intensivӑ – reechilibrare 
hidroelectroliticӑ şi resuscitarea cardio-circulatorie şi pulmonarӑ. Terapia 
în SIRS şi stările de şoc
12. Diagnostic imagistic - Diagnosticul imagistic în afecţiuni ale coloanei 
vertebrale: anomalii vertebrale de dezvoltare (Subluxaţia atlantoaxială 
sau instabilitatea atlantoaxială; sindromul Wobbler); Anomalii vertebrale 
de degenerative: Spondiloza deformantă, Spondilita, Discospondilita, 
Neoplasmele vertebrale, Stenoza lombosacrală degenerativă; Boala 
discului intervertebral la câine şi pisică: Consideraţii anatomice şi 
fiziologice, Aspecte fiziopatologice, Diagnosticul bolii discului 
intervertebral; Diagnosticul imagistic în afecţiuni ale stomacului şi 
intestinului subţire: Corpii străini intragastrici, Torsiunea (volvulusul) / 
dilataţia gastrică, Neoplasmele gastrice, Ileusul, invaginaţia intestinală; 
Diagnosticul imagistic în afecţiuni ale vezicii urinare: calculii urinari, 
ruptura vezicii urinare, cistitele, neoplasmele vezicii urinare;  
Diagnosticul imagistic a afecţiunilor ortopedice întâlnite la animalele 
tinere în creştere: osteocondrita /osteocondroza disecantă (ocd), displazia 
cotului, închiderea prematură a plăcilor de creştere, necroza aseptică a 
capului femural; Diagnosticul imagistic al fracturilor, tumorilor, chiştiilor 
şi infecţiilor osoase; Diagnosticul imagistic al displaziei coxofemurale.
13. Traumatologie: traumatismele închise (contuzia, hematomul, chistul 
traumatic). Traumatismele deschise: plăgile - clasificarea plăgilor, 
diagnosticul general în plăgi, vindecarea plăgilor, tratamentul diferitelor 
tipuri de plăgi ( recente, sub crustă, infectate, prin muşcătură, 
hipergranulomatoase, produse de insecte, veninoase).Patologia vindecării 
şi cicatrizării primare (dehiscenţa, necroza marginilor plăgii, infecţia 
plăgii suturate), secundare (hiperplazia ţesutului de granulaţie, hipoplazia 
ţesutului de granulaţie, epidermizarea defectuoasă) şi a cicatrizării 
(ulcerul cicatriceal, cicatricea atrofică, hipertrofică, retractilă, dureroasă, 
metaplazia cicatriceală, cheloidul). Complicaţii septice posttraumatice şi 
polifactoriale posttraumatice (infecţia focarului traumatic accidental şi 
chirurgical, abcesul, flegmonul, erizipelul, limfangitele, gangrenele, 
septicemia, piemia).Corpii străini, ulcerul, fistula.
13. Noţiuni generale de oncologie. Definirea şi clasificarea tumorilor. 
Epidemiologia şi etiologia proceselor neoplazice. Tabloul morfoclinic 
general şi dinamica dezvoltării tumorale. Expansiunea şi metastazarea. 
Simptomatologia generală şi locală. Diagnosticul, stadializarea şi 
prognosticul. Terapeutica oncologică (chirurgia oncologică, crioterapia, 
terapia prin hipertermie, terapia cu laser, chimioterapia, imunoterapia).
14. Patologie chirurgicala generală (pe ţesuturi): Patologia pielii şi 
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tesutului subcutanat. Tumorile pielii. Bursitele acute şi cronice. Patologia 
vaselor sanguine. Arteropatiile traumatice. Anevrismele. Obliteraţiile 
arteriale. Flebita. Flebopatia varicoasă.Patologia sistemului limfatic. 
Limfangitele. Limfopatiile obstructive (edemul posttraumatic, edemul 
elefantiazic). Nodulopatiile inflamatorii şi neoplazice. Patologia nervilor 
periferici. Categoriile lezionale (neuropraxia, axonotmesis, neurotmesis, 
tulburările motorii, senzitive şi trofice). Neuropatiile traumatice (plaga, 
contuzia, elongaţia, ruptura), inflamatorii şi neoplazice. Nevrita 
periferică şi nevralgia traumatică.  Paraliziile periferice. Neoplazii ale 
nervilor periferici. Patologia muşchilor şi tendoanelor. Miopatiile 
traumatice (contuzia, plaga, ruptura, luxaţia, hernia). Miozitele 
traumatice. Miopatiile neoplazice. Patologia tendoanelor (contuzia, 
plaga, ruptura, luxaţia, tendinita, tenosinovita, tenosinovita). Patologia 
oaselor. Osteopatiile traumatice – aspecte generale. Osteopatiile 
inflamatorii (periostita, forme particulare de periostite, osteita, 
osteomielita, forme particulare de osteite). Osteopatiile neoplazice. 
Patologia articulară. Afecţiunile degenerative şi de dezvoltare – 
osteocondroza-osteocondrita. Afecţiunile traumatice (contuzia, plaga, 
entorsa, luxaţia). Afecţiunile inflamatorii (artrita acută şi cronică). 
Afecţiunile degenerative (artroza senilă, anchiloza). Patologia aparatului 
uro-genital. Afecţiunile rinichilor (anomaliile congenitale, plăgile, 
calculii, tumorile), afecţiunile vezicii (păgile, ruptura, calculii, 
prolapsul,inversiunea, tumorile), afecţiunile uretrei (amaliile, 
hipospadiasul, epispadiasul, rupturile uretrei, strictura uretrei, calculii 
uretreali), tumorile prostatei, aecţiunile traumatice ale testiculului, 
tumorile testiculului, paralizia penisului, tumorile penisului şi ale 
prepuţului. Patologia coloanei vertebrale. Anomalii de conformaţie şi 
dezvoltare (malformaţia occipitoatlantoaxială, instabilitatea 
atlantoaxială, subluxaţia atlantoaxială, subluxaţia vetrebrelor cervicale, 
spondilopatiile cervicale caudale). Traumatismele coloanei vertebrale 
(subluxaţia, luxaţia, fractura). Discopatiile intervertebrale, 
discospondilita. Sindromul cauda equina. Patologia aparatului locomotor. 
Contractura  muşchiului infraspinos. Necroza aseptică de cap femural. 
Displazia coxofemurală. Luxaţia coxo-femurală. Ruptura ligamentelor 
cruciate. Patologia copitei şi ongloanelor. Bolile coroanei (călcătura, 
flegmonul). Luxaţia şi rotulei. Agăţarea patelei la cal. Dermatita 
interdigitală. Dermatita digitală. Ulcerul solei. Flegmonul 
interdigital/digital. Hiperplazia interdigitală. Pododermatitele aseptice şi 
septice. Forme particulare de pododermatite.. Afecţiunile cutiei de corn 
(incastelura, crapodul, seimele). Sindromul navicular. Javartul şi 
osificarea fibrocartilajelor complementare.
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Descrierea procedurii de
concurs

Art. 15. Concursurile se derulează în cel mult 45 de zile de la 
încheierea perioadei de înscriere. 
Art. 16. Concursul pentru ocuparea postului de asistent 
universitar şi asistent de cercetare pe perioadă determinată constă 
în două probe: (1) Proba practică de susţinerea unui seminar, sau 
a unei şedinţe de lucrări practice sau a unui studiu de caz; (2) 
Proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor teoretice pentru 
disciplina sau disciplinele postului scos la concurs.
Art. 17. Tema pentru proba practică este aceeaşi pentru toţi 
candidaţii, se stabileşte de către comisia de concurs şi se 
comunică tuturor candidaţilor de către preşedintele comisiei de 
concurs, cu 48 de ore înainte de susţinere. 
Art. 18. Proba practică are o durată de 50 de minute şi constă în 
susţinerea de către candidat a unui seminar sau a unei şedinţe de 
lucrări practice sau a unui studiu de caz, în faţa studenţilor şi în 
prezenţa comisiei de concurs sau numai a comisiei de concurs, 
dacă în perioada desfăşurării concursului nu este prevăzută 
activitate didactică. Este interzisă participarea celorlalţi
candidaţi. 
Art. 19. Proba scrisă are o durată de maxim100 de minute şi este 
aceeaşi pentru toţi candidaţii. 
Art. 20. Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva 
următoarelor aspecte: 
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a) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri 
cercetători;
b)competenţele didactice ale candidatului, pentru posturile care
prevăd activităţi didactice; 
c) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi 
rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a 
populariza propriile rezultate ştiinţifice; 
d) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa 
colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul 
domeniului candidatului; 
e) răspunsul candidatului la întrebările comisiei şi/sau ale 
publicului (studenţilor). 
Art. 21. (1) Fiecare probă de concurs a fiecărui candidat este 
evaluată de fiecare membru al comisiei, inclusiv preşedintele şi 
este apreciată prin note de la 1 (minim) la 10 (maxim). 
(2) Fiecare membru al comisiei, inclusiv preşedintele, acordă 
note întregi, iar aprecierea probei se face prin media aritmetică a 
notelor, cu două zecimale fără rotunjire. Nu se admit diferenţe 
mai mari de 1 punct între notările individuale ale componenţilor 
comisiei, la aceeaşi probă. În cazul în care aceste diferenţe apar, 
se vor elimina extremele, luându-se în considerare notările care 
nu prezintă diferenţe mai mari de 1 punct. 
Art. 22. (1) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide 
ierarhia candidaţilor şi nominalizează candidatul care a întrunit 
cele mai bune rezultate. Poate fi recomandat doar candidatul care 
a obţinut cel puţin media 8,00 (opt) şi nici o notă sub 7,00 
(şapte). 
(2) În situaţia în care candidaţii obţin medii egale comisia va 
proceda la departajarea acestora pe baza analizei documentelor 
depuse de candidat. 
(3) Preşedintele comisiei de concurs întocmeşte un raport asupra
concursului, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare
membru al comisiei de concurs şi cu respectarea ierarhiei
candidaţilor decisă de comisie. 
(4) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a 
comisiei de concurs şi este semnat de fiecare dintre membrii 
comisiei de concurs, inclusiv de preşedinte şi este prezentat de 
acesta în şedinţa Consiliului facultăţii. 
(5) Consiliul facultăţii analizează respectarea procedurilor 
stabilite prin metodologia proprie şi acordă sau nu avizul său 
raportului asupra concursului. 
(6) Consiliul facultăţii, cu cel puţin 2/3 din numărul total de 
cadre didactice membre prezente, aprobă cu majoritate simplă 
rezultatul concursului, prin vot nominal deschis. La dosarul de 
concurs se anexează un extras din procesul verbal al şedinţei
Consiliului şi lista membrilor prezenţi. 
(7) Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu poate 
fi modificată de consiliul facultăţii. Raportul concursului, cu 
avizul consiliului facultăţii, va fi prezentat de decan în şedinţa 
senatului. 
(8) Senatul universitar analizează respectarea procedurilor 
stabilite prin metodologia proprie şi aprobă sau nu raportul 
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asupra concursului. 
(9) Senatul universităţii, cu cel puţin 2/3 din numărul total de 
cadre didactice membre prezente, aprobă cu majoritate simplă 
rezultatul concursului, prin vot nominal deschis. La dosarul de 
concurs se anexează un extras din procesul verbal al şedinţei 
senatului şi lista membrilor prezenţi. 
(10) Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu 
poate fi modificată de senatul universitar. 
Art. 23. Numirea pe post şi acordarea titlului universitar aferent 
de către universitate,în urma aprobării rezultatului concursului de 
către Senatul universitar, se face prin decizia rectorului 
USAMVBT, începând cu semestrul următor desfăşurării 
concursului.

Listă documente Lista documentelor necesare la înscrierea pentru concursul de
ocupare a posturilor vacante pe perioadă determinată: 
1. Cererea tip de înscriere la concurs înregistrată , semnată de 
candidat (anexa 1);
2. Declaraţie olografă pe propria răspundere privind veridicitatea
informaţiilor prezentate în dosar – semnată şi înregistrată la
registratura USAMVBT (anexa 2); 
3. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de 
prezentare la concurs în format tipărit şi electronic. Fişa de 
verificare este completată de către candidat şi este semnată de 
acesta, de directorul de departament şi prodecanul facultăţii 
responsabil cu cercetarea ştiinţifică (anexa 3); 
4. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică 
situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării 
concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate –
semnată şi înregistrată (anexa 4); 
5. Certificat/Adeverinţă de absolvire a programului de formare 
psihopedagogică pentru nivelul I şi II, sau să fie înscrişi la 
cursurile acestuia, fiind obligaţi să finalizeze cursurile în primii 
doi ani de la angajare, dovedit prin adeverinţa de la DPPD; 
6. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi electronic, 
semnat de către candidat;
7. Lista completă a lucrărilor publicate de candidat semnată de 
acesta, şi directorul de departament în format tipărit şi electronic; 
8. Copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care 
diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, 
atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia/ Adeverinţă de 
student doctorand, care să certifice statutul de student doctorand 
(doctorand cu frecvenţă); 
9. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru
fiecare limbă, pentru postul de asistent cu titlu de doctor; 
10. Copie conform cu originalul ale diplomei de bacalaureat sau 
echivalentă, diplomei de licenţă sau echivalentă, foii matricole 
sau suplimentului la diplomă, după caz; 
11. Copii conform cu originalul ale altor diplome care atestă 
studiile candidatului; 
12. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu 
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are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document 
de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de
identitate ori paşaportului; 
13. Copia conform cu originalul a certificatului de naştere; 
14. Copii conform cu originalul de pe documente care atestă 
schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada 
schimbării numelui, în cazul în care candidatul şi-a schimbat 
numele; 
15. Acordul scris al conducătorului de doctorat pentru ca 
studentul-doctorand să candideze pe un anumit post de asistent, 
acord din care trebuie sa reiasă că activitatea didactică ce 
urmează a fi prestată nu afectează în mod negativ timpul 
disponibil al studentului-doctorand pentru programul individual 
de cercetare ştiinţifică – semnat şi înregistrat;
16. Maximum 5 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale 
candidatului, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai 
relevante pentru realizările profesionale proprii, apărute până la 
data depunerii dosarului, în copie şi format electronic.

Adresa unde se transmite
dosarul de concurs

Secretariatul Facultății de Medicină Veterinară, Calea Aradului 
nr. 119, cod postal Calea Aradului nr. 119, cod postal 300645, 
Timișoara, jud. Timiș


