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1. DESCRIEREA POSTULUI 

 

 

Postul de Asistent, pe perioadă determinată, vacant nr. 5/I, prevăzut în Statul de funcţii şi de 

personal didactic, aprobat în anul universitar 2017/2018 conţine o normă de 434 ore convenţionale, 

asigurate cu ore de lucrări practice la disciplina de Anatomie: 

  

- activități de lucrări practice la disciplina de Anatomie 3 se desfășoară în semestrul I, cu 

studenţii din anul II – 5 formaţiuni de lucru x 3 ore/sapt. x 14 sapt = 210 ore; 

- activități de lucrări practice la disciplina de Anatomie4 se desfășoară în semestrul II, cu 

studenţii din anul II – 4 formaţiuni de lucru x 4 ore/sapt. x 14 sapt = 224 ore; 

 

 

2. ACTIVITĂŢI AFERENTE POSTULUI 

 

 

• Efectuarea de lucrări practice cu studenţii anului II, Medicină Veterinară în laboratorul 041 al 

disciplinei de Anatomie 3; 

• Efectuarea de lucrări practice cu studenţii anului II, Medicină Veterinară în laboratorul 040 al 

disciplinei de Anatomie 4; 

• Pregătirea activităţii didactice la standardele metodologice şi psihopedagogice specifice 

învăţământului superior, utilizând raţional şi eficient echipamentele şi mijloacele materiale din 

dotarea disciplinei; 

• Efectuarea de disecții la animalele domestice, pregătirea pieselor și a specimenelor anatomice; 

• Activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul postului; 

• Participarea la sesiuni ştiinţifice, simpozioane şi alte manifestări ale comunităţii academice;  

• Elaborarea de materiale didactice pentru buna instruire a studenţilor în vederea dobândirii 

competenţelor stipulate în fişa disciplinei; 

• Examinarea studentilor la lucrări practice la disciplina de Anatomie 3 și Anatomie 4; 

• Îndrumarea proiectelor de licenţă; 

• Consultaţii în problemele specifice disciplinei;  

• Participare la acţiunile civice, culturale, administrative şi de evaluare iniţiate de facultate. 

 
COMISIA DE CONCURS 

Preşedinte 

Prof. Dr. Marius Pentea (FMVT) 

Membri 
Prof. dr. Viorel Herman (FMVT) 

Conf. dr. Adrian Stancu (FMVT) 

Șef lucr. dr. Călin Pop (FMVT) 

Sef lucr. dr. Diana Brezovan (FMVT) 
Membrii supleanţi  

Șef lucr. dr. Adrian Olariu Jurca (FMVT) 

Sef lucr. dr. Alina Ghișe (FMVT) 



 

3. TEMATICA DE CONCURS 

 

 

(1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată constă în trei 

probe: scrisă, prezentarea celor mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de 

dezvoltare al carierei universitare, precum și o probă practică specifică postului. 

(2) Rezultatul probelor de concurs se apreciază prin note de la 10 la 1. 

(3) Fiecare membru al comisiei, inclusive președintele, acordă note întregi, iar aprecierea probei se face 

prin media aritmetică a notelor, cu două zecimale fără rotunjire. Nu se admit diferențe mai mari de 1 

punct între notările individuale ale membrilor comisiei, la aceeași probă. În cazul în care aceste 

diferențe apar se vor elimina extremele, luându-se în considerare notările care nu prezintă diferențe ai 

mari de 1 punct. 

(4) Proba practică constă în susţinerea unui seminar, a unei şedinţe de lucrări practice sau a unui studiu 

de caz în faţa studenţilor, în prezenţa comisiei de concurs sau numai a comisiei de concurs, dacă în 

perioada desfăşurării concursului nu este prevăzută activitate didactică. Poate fi recomandat doar 

candidatul care a obținut cel puțin media 8,00 (opt) și nici o notă sub 7,00 (șapte). 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. Este 

interzisă participarea celorlalţi candidaţi. Proba scrisă are o durată de maxim100 de minute şi este 

aceeaşi pentru toţi candidaţii. 

(5) În situația în care candidații obțin medii egale, comisia va proceda la departajarea acestora pe baza 

analizei documentelor depuse de candidat. 

 

Capitole pentru concurs: 

 

1. Sistemul nervos - generalități. Sistemul nervos central - generalități. Encefalul, măduva spinării 

și meningele.  

2. Nervii cranieni - generalități, enumerare șilasificare.Nervii cranieni: I, II, VIII, III, IV, VI, IX, 

XI, XII. 

3. Nervii cranieni: V, VII, X. 

4. Nervii spinali. Plexul brahial. 

5. Plexul lombo-sacral. Zone cutanate 

6. Sistemul nervos vegetativ. 

7. Sistemul vascular – generalități. Sistemul cardiovascular - generalități. Cordul: morfologie, 

particularități la mamiferele domestice și păsări. Pericardul. Marea și mica circulație. 

Vascularizația  și inervația cordului. Ariile de proiecție și ascultație a cordului. 

8. Vasculariția arterială a trunchiului la ecvine. 

9. Vasculariția arterială a gâtului și capului la ecvine. 

10. Vasculariția arterială a membrului toracic și a membrului pelvin la ecvine. 

11. Vasculariția venoasă la ecvine. 

12. Particularitățile vascularizației arteriale și venoase la rumegătoare, suine și carnivore. 

13. Sistemul limfatic - generalități. Limfocentre și limfonoduri: localizare, vase aferente și vase 

eferente. 

14. Particularitățile limfocentrelor și limfonodurile în seria mamiferelor domestice 

15. Glandele endocrine-descriere, localizare, particularităţi specifice. 

16. Organul văzului, org. auzului. 

17. Organul mirosului, org. vomeronazal, org. gustului, analizatorul cutanat. 

18. Copita, onglonul, ghearele: descriere şi particularităţi specifice. 



19. Anatomia topografică a capului 

20. Anatomia topografică a capului 

21. Anatomia topografică a gâtului 

22. Anatomia topografică a gâtului 

23. Anatomia topografică a toracelui 

24. Anatomia topografică a abdomenului 

25. Anatomia topografică a membrului thoracic 

26. Anatomia topografică a membrului pelvin 

27. Anatomia topografică a cavității pelvine și a cozii 

28. Anatomia topografică a cavității pelvine și a cozii 
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