
Departamentul II – Învățământ clinic I 
Asistent pe perioadă determinată, poziția 8 /II 

 

 

1. DESCRIEREA POSTULUI 

 

 

Postul de Asistent, pe perioadă determinată, poziția.8 /II vacant, prevăzut în Statul de funcţii şi de 

personal didactic, aprobat în anul universitar 2017/2018 conţine o normă de 328 ore convenţionale, 

asigurate cu ore de lucrări practice repartizate astfel: 

  

- activități de lucrări practice la disciplina de Reproducere, tuburări de reproducere şi 

prelegeri clinice pe specii 1, care se desfășoară în semestrul I, cu studenţii din anul VI – 2 formații 

de lucru x 2 ore/sapt. x 14 sapt = 56 ore; 

- activități de lucrări practice la disciplina de  Obstetrică care se desfășoară în semestrul I, cu 

studenţii din anul V – 2 formaţii de lucru x 3 ore/sapt. x 14 sapt = 84 ore; 

- activități de lucrări practice la disciplina de  Reproducere, tulburări de reproducere şi 

prelegeri clinice pe specii 3, care se desfășoară în semestrul II, cu studenţii din anul V – 3 formaţii 

de lucru x 3 ore/sapt. x 14 sapt = 126 ore; 

- activități de lucrări practice la disciplina  Modul animale rentă, care se desfășoară în 

semestrul II, cu studenţii din anul VI – 2 formaţii de lucru x 1 oră/sapt. x 10 sapt = 20 ore; 

- activități de lucrări practice la disciplina   Prelegeri clinice pe specii - Reproducere, care se 

desfășoară în semestrul I, cu studenţii din anul VI – 1 formaţie de lucru x 3 oră/sapt. x 14 sapt = 42 

ore. 

 

2. ACTIVITĂŢI AFERENTE POSTULUI 

 

 

• Efectuarea de lucrări practice cu studenţii anului IV, Medicină Veterinară. 

• Efectuarea de lucrări practice (clinică) cu studenţii din anii V și VI, Medicină Veterinară; 

• Pregătirea activităţii didactice la standardele metodologice şi psihopedagogice specifice 

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

dotarea disciplinei. 

• Întocmirea fișelor de examinare clinică pentru animalele prezentate la consultație și completarea 

datelor în registrul de consultație. 

• 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 disciplinele: Obstetrică; Reproducere, tulburări de 

reproducere și prelegeri clinice pe specii 3; Modul animale rentă**; Prelegeri clinice pe specii – 

Reproducere. 

• 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 

Șef lucr. dr. Morar Doru (FMVT) 

Membri 
Prof. dr. Viorel Herman (FMVT) 

Prof dr. Ardelean Vasile (FMVT) 

Prof. dr. Bonca Gheorghe (FMVT) 

Conf. dr. Mircu Călin (FMVT) 
Membrii supleanţi  

Conf. dr Igna Violeta (FMVT)  
Șef lucr. dr. Otavă Gabriel (FMVT) 
 

3. TEMATICA DE CONCURS 

 

(1) 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. 

(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. Particularități ale aparatului genital femel 

2. Particularități ale aparatului genital mascul 

3. Metode de recoltare a spermei la masculii animalelor domestice  

4. Evaluarea calității spermei 

5. Metode de detectare a femelelor în călduri și stabilirea momentului optim pentru montă sau 

însămânțare artificială. 

6. Depunerea spermei în căile genitale ale femelei (Inseminarea artificială). 
7. Patologia perioadei puerperale la animalele de rentă și companie. 

8. Hemoragiile vaginale. 

9. Ruptura vulvo-vaginală, a cervixului și uterului. 

10. Prolapsul uterin. 



11. Retenția învelitorilor fetale (retenția placentară). 

12. Subinvoluția uterină (atonia uterină). 

13. Paraplegia postpartum. 

14. Pareza de parturiție. 

15. Endometrita puerperală catarală (lohiometrita). 

16. Septicemia puerperală. 

17. Piemia puerperală. 

18. Febra vituleră (coma puerperală). 

19. Fistula recto-vestibulară și recto-vaginală la iapă. 

20. Endometritele acute la iapă. 

21. Ovarita la iapă. 

22. Boala chistică ovariană (chiștii ovarieni) la iapă. 

23. Nimfomania la iapă. 

24. Sindromul de anestru la vacă și iapă. 

25. Sindromul repetării căldurilor la vacă și iapă. 

26. Maturarea ovocitară in vitro 

27. Fecundația in vitro / IVF 

28. Clonarea 

29. Transferul nuclear 

30. Totipotența 

31. Sincronizarea ciclurilor celulare 

32. Reprogramarea nucleară 

33. Riscurile clonării 

34. Telomerii și telomeraza 

35. Transgeneza și tehnologia transgenică 

36. Xeno-transplantul 

37. Gestaţia nedorită (mezalianţa) 
38. Controlul estrului la căţea 
39. Metrita acută la animalele de companie 
40. Piometrul la căţea şi pisică 
41. Vaginita la căţea 
42. Hiperplazia vaginală 
43. Hipertrofia (hiperplazia) mamară la pisică 
44. Mastita la căţea şi pisică 
45. Tumoriele venerice (din grupa STD) la carnivorele domestice 
46. Sindromul ovarului unic 
47. Tumorile mamare la căţea şi pisică 
48. Tumorile ovariene la căţea şi pisică 
49. Infertilitatea la animalele de companie – vaginite, bruceloze, hipotiroidismul, anestul prelungit, căldurile 

prelungite, defecte anatomice, strictura vaginului sau vestibulului vaginal, fibroza oviductelor 
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