
 

 

 

      ANUNȚ 

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timișoara  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului: MEDIC 

VETERINAR din cadrul Clinicilor Veterinare Universitare ale Facultății de Medicină Veterinară. 

I.  Condiţii de participare la concurs: 

Condiţiile de participare la concurs sunt  conf.H.G. nr.286/23.03.2011 actualizată. 

Îndeplinirea condițiilor de participare este obligatorie pentru înscrierea la concurs. 

1. Condiţii generale de participare la concurs: 

a)  cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşterea  limbii române, scris şi vorbit; 

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d)  capacitate deplină de exerciţiu; 

e)  stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 

a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 2. Condiţii specifice participare la concurs:  

- Studii superioare: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, 

COR 225002; 

- Vechime în domeniul postului: - minim 1 an și 6 luni pe post de medic veterinar  

- Limbi străine:  engleză - nivel mediu;  

- Cunoștințe de operare pe calculator- nivel mediu; 

II. Dosarul de concurs  

1- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare; 

2- copia actului de identitate, certificat de naștere sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor); 

3- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 

postului (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor); 

4- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau 

în specialitatea studiilor, în copie (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor); 

5- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia 

 

 



dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 

târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului); 

6- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unitățile sanitare abilitate; 

7- curriculum vitae. 

8- alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului(prezentate şi în original în vederea 

verificării conformităţii copiilor cu acestea). 

9- copie certificat căsătorie – pt femei 

Dosarele se depun până în:  18.05.2022 ora 14.00, la Directia Resurse Umane     

 

III.  Concursul constă în următoarele etape:   

-Analiza dosarelor   

-26.05.2022, ora 12.00-15.00 -proba scrisă; 

-31.05.2022, ora 12.00  - proba practică; 

-06.06.2022, ora 12.00   -interviu. 

Fiecare probă este eliminatorie, punctajul minim ce trebuie obținut la fiecare probă este de 50 de 

puncte. 

 

IV.  DESCRIERE  POST  

A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI:  
A.1. Denumire post, grad, nivelul studiilor: medic veterinar, cu studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, COR 225002. 

A.2. Vechime: în domeniul  postului:- minim 1 an și 6 luni pe post de medic veterinar  

A.3. Scopul principal al postului: -activități medicale-veterinare specifice serviciilor de recepție 

pacienți, triaj, gardă și spitalizare animale din cadrul clinicii veterinare universitare, activităti de 

management date pacienți, activități specifice unui centru de practică studenți, activități administrative, 

activități de asigurare a biosecurității în spațiile de desfășurare a activității. 

.  

B. CERINŢE POST:  
B.1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență (sau 

echivalentă), în domeniul de licență Medicină veterinară; 

B.2. Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu 

B.3. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): engleză -nivel mediu; 

B.4. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacități de comunicare, rezolvarea unor situații 

profesionale uzuale, soluționarea eficientă și operativă a acestora; spirit de echipă dezvoltat; dorința 

de formare profesională continuă; flexibilitate în muncă și disponibilitate la timp de muncă prelungit. 

 

CERINȚE SPECIFICE: 

-  vechime în muncă - minim 5 ani în domeniul creșterii și îngrijirii animalelor.  

 

C. ATRIBUŢII  POST (generale):  

 

 Asigură  servicii de recepție pacienți ai Clinicilor Veterinare Universitare (CVU-FMV): preia şi 

înregistrează cazurile în registrul de consultaţii și softul de management pacienți; răspunde de 

completarea și semnarea, de către proprietarii animalelor,   a documentelor specifice din cadrul 

clinicilor veterinare universitare și de păstrarea acestora; 

 Efectuează  un examen clinic preliminar, consemnează datele  și diagnosticul prezumtiv în fişa de 

examinare preliminară; 



 Dirijează cazul la clinica de specialitate (triaj pacienți); 

 Se ocupă de internarea și externarea pacienților în / din spitalul clinicilor veterinare universitare; 

 Efectuează tratamentele și monitorizarea pacienților internați, conform planului de îngrijire 

recomandat de medicul din clinica de specialitate; 

 Acordă primul ajutor cazurilor pentru care se solicită servicii medicale veterinare  şi programează 

cazurile  pentru cea mai apropiată zi de lucru a clinicilor de specialitate; 

 Solicită intervenția cadrelor didactice de specialitate, în cazuri de urgenţă, pentru situaţii survenite în 

afara programului de lucru al clinicilor de specialitate; 

 Asistență medicală-veterinară, în perioadele în care clinicile de specialitate nu lucrează   

  Completează formularele electronice specifice din cadrul clinicilor veterinare universitare; 

 Incasează sumele aferente serviciilor de asistență medical-veterinară în baza înscrisurilor primite de 

la disciplinele de specialitate, la care animalul a fost consultat și/sau alte taxe conexe, conform tarifelor 

oficiale, aprobate; 

 Face decontul către casieria universităţii a sumelor încasate în clinicile veterinare universitare; 

 Centralizează datele referitoare la activitatea clinicilor veterinare universitare și întocmește situații 

lunare și anuale referitoare la fluxul de pacienți și aspectele financiare; 

 Ține evidența materialelor consumate și întocmește referatele  de necesitate pentru achizițile de 

aparatură, consumabile și materiale necesare desfășurării activității în serviciile recepție, triaj, gardă și 

spital, ale clinicilor veterinare universitare; 

 Preia gestiunea serviciului gardă-spital a clinicilor veterinare universitare, de  a căror întreţinere în 

stare de funcţionare răspunde; 

 Participă și răspunde de toate activitățile aferente desfășurării  practicii studenților Facultății de 

Medicină Veterinară în cadrul serviciului gardă-spital. 

 Se ocupă şi răspunde de ordine, curăţenie, dezinfecţia spaţiilor de consultație şi de internare a 

pacienților și în zonele adiacente acestuia;  

 Organizează şi controlează activitatea îngrijitorilor şi a muncitorului – șofer; 

 Se ocupă şi răspunde de asigurarea bazei furajere a spitalului; 

 Ia măsuri operative de remediere a tuturor deficienţelor semnalate în spaţiile serviciului de gardă și 

spitalului; 

 Desfăsoară activități specifice necesare gestionarii produselor medicinale veterinare, a altor produse 

de uz veterinar, a hranei pentru animale și a  furajelor medicamentate, utilizate în serviciile gardă -

spital al e clinicilor veterinare: întocmește periodic necesarul produselor mai sus-mentionate; se ocupă 

de etapele preliminare achiziției produselor - conform procedurii institutionale si instructiunilor interne 

ale CVU (întocmește Referatul de necesitate, estimează costurile produselor necesare etc); preia 

produsele achizitionate de serviciul achizitii al USAMVBT și documentele însoțitoare ale acestora; 

înregistrează intrările si ieșirile de medicamente si produse medicale în și din serviciul gardă-spital 

asigură condițiile de păstrare și depozitare a medicamentelor și produselor medicinale din serviciul 

gardă-spital; ține evidența în registre specifice, conform legislației și reglementărilor interne; 

efectuează raportări la cererea persoanelor care ocupă funcții ierarhice față de care are relații de 

subordonare, conform fișei postului; 

 Execută periodic (conform normelor în vigoare) instructajul de protecţie a muncii pentru studenții 

aflați în practică în serviciul Gardă-Spital al Clinicilor veterinare universitare, pentru îngrijitor și 

muncitor-șofer; 

 Alte activități specifice postului, pentru buna desfășurare activităților  clinicilor veterinare 

universitare și Facultății de Medicină Veterinară;  

 Să nu părăsească locul de muncă fară aprobarea șefului ierarhic; 

 Să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare 

sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a colegilor sau  studenților; 

 Să asigure păstrarea secretului profesional privind activitățile ce se desfasoară în cadrul spațiului de 

lucru; 



D. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICĂ CONCURS 

TEMATICĂ: 

1. Giardioza 

2. Eimerioza puilor de găină 

3. Eimerioza vițeilor 

4. Eimerioza micilor rumegătoare 

5. Toxoplasmoza 

6. Criptosporidioza 

7. Babesioza bovinelor 

8. Fascioloza 

9. Cestodozele rumegătoarelor 

10. Cestodozele carnivorelor 

11. Hidatidoza 

12. Dictiocauloza bovinelor 

13. Dictiocauloza ovinelor 

14. Trichostrongilidozele rumegătoarelor 

15. Strongilidozele cabalinelor 

16. Ascarioza suinelor 

17. Ascariozele carnivorelor 

18. Trichineloza 

19. Parazitismul cu căpușe ixodidae 

20. Râile 

21. Demodicoza 

22. Parazitismul cu purici 

23. Boli Virale: Turbarea; Boala lui Aujeszky ; Leucoza enzootica bovina; Diareea virotică bovină-

boala mucoaselor; Rinotraheita infecţioasă bovină-vulvovaginita pustuloasă; Ectima 

contagioasă a oilor şi caprelor; Febra catarală a oilor (Boala limbii albastre); Anemia 

infecţioasă ecvină; Pesta porcină clasică; Pesta porcină africană; Influenţa suină; Sindromul 

reproductiv şi respirator al porcului (PRRS); Gastroenterita transmisibilă a porcului; 

Parvoviroza câinelui; Boala Carre 

24. Boli bacteriene: Tuberculoza; Paratuberculoza; Pasteurelozele; Colibacilozele; Salmonelozele; 

Tetanosul; Cărbunele emfizematos; Enterotoxiemiile anaerobe; Antraxul; Rujetul; Listerioza; 

Leptospiroza; Necrobaciloza; Gurma; Bruceloza canină 

25. Afecţiunile cavităţii orale: stomatitele 

26. Afecţiuni faringiene: faringitele acute 

27. Afecţiuni esofagiene: obstrucţia esofagului, esofagitele 

28. Bolile prestomacelor: indigestiile reticulorumenale 

29. Sindromul de colici 

30. Gastropatii clinice: gastrita acută, ulcerul gastric la cal 

31. Sindromul de diaree neonatală 

32. Bolile cavităţii abdominale: ascita, peritonita 

33. Bolile ficatului:insuficienţa hepatică, icterul 

34. Bolile cavităţii nazale: hemoragia nazală, rinitele 

35. Bolile laringelui şi traheei: laringotraheitele 

36. Bolile bronhiilor: bronşitele 

37. Bolile pulmonului: congestia pulmonară, edemul pulmonar, pneumonia fibrinoasă, 

bronhopneumonia catarală, emfizemul pulmonar 

38. Sindromul de insuficienţă cardiacă,  



39. Bolile miocardului: miocardita, hipertrofia şi dilataţia cardiacă 

40. Bolile endocardului: endocarditele 

41. Bolile aparatului renal: sindromul de insuficienţă renală 

42. Bolile rinichilor: nefrita epitelială, nefrita subacută-cronică, pielonefrita, hidronefroza 

43. Bolile vezicii urinare: retenţia şi incontinenţa urinară, cistitele 

44. Tulburările sistemului nervos: meningoencefalitele 

45. Bolile glandelor adrenale: hiper-hipocorticismul 

46. Bolile glandei tiroide: hiper-hipotiroidismul 

47. Bolile glandelor paratiroidiene: hiper-hipoparatiroidismul 

48. Bolile pancreasului endocrin: diabetul zaharat 

49. Tulburările metabolismului glucidic:toxiemia de gestaţie a oilor, cetoza, miopatia 

mioglobinurică a cabalinelor 

50. Tulburările metabolismului fosfo-calcic: rahitismul, parezia de parturiţie 

51. Proceduri operaționale standard de biosecuritate în clinicile veterinare universitare 
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CALENDARUL de desfășurare a  concursului de ocupare a postului de  MEDIC VETERINAR 

din cadrul Clinicilor Veterinare Universitare ale Facultății de Medicină Veterinară 

Nr.

crt 
Etapa concurs Locul 

 
Data/Perioada Ora 

1. 
Data limită de depunere a 

dosarelor 
DRU-Biroul Personal   MI 

pana in  
18.mai.2022 

PANA LA 
14,00 

2 

Selecția dosarelor de înscriere Sala  DRU L 23.mai.2022 11,00 

Afișarea rezultatelor selecției 

dosarelor 

Avizierul și site-ul 

universității 
L 23.mai.2022 15,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   M 24.mai.2022 
9.00- 
12,00 

Afișarea rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
MI 25.mai.2022 16,00 

  3. 

Probă scrisă Sala  DRU J 26.mai.2022 
12,00-  
15,00 

Afișarea rezultatelor de la proba 

scrisă 

Avizierul și site-ul 

universității 
J 26.mai.2022 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   V 27.mai.2022 
9.00- 
12,00 

Afișarea rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
L 30.mai.2022 16,00 

4 

Probă practică 

(cf. planului stabilit de comisia 

de concurs) 
Sala  DRU M 31.mai.2022 

12,00-  
15,00 

Afișarea rezultatelor de la proba 

practică 

Avizierul și site-ul 

universității 
M 31.mai.2022 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   J 02.iun.2022 
9.00- 
12,00 

Afișarea  rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
V 03.iun.2022 16,00 

5 

Interviu (cf. planului stabilit de 

comisia de concurs) 
Sala  DRU L 06.iun.2022 12,00 

Afișarea rezultatelor de la 

interviu 

Avizierul și site-ul 

universității 
L 06.iun.2022 15,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   M 07.iun.2022 
9.00- 
12,00 

Afișarea  rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
MI 08.iun.2022 14,00 

 6. Afișarea rezultatelor finale 
Avizierul și site-ul 

universității 
MI 08.iun.2022 16,00 

 

 Rector                                                Director Resurse Umane 

          Prof.univ.dr.Popescu Cosmin Alin                          ec.Cheț Cornelia 


