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Poziția din statul de funcții 28 /II
Funcție Asistent perioadă determinată 
Disciplinele din planul de 
învățământ 

Chirurgie animale de companie și prelegeri clinice pe specii 

2, Ortopedia animalelor de companie, Prelegeri clinice pe specii – 

Chirurgie, Radiologie și imagistică, Radiology and imaging  
Domeniul științific Științe biologice și biomedicale, Medicină veterinară 
Descrierea postului 
 

Postul de Asistent universitar, pe perioadă determinată, poziția 28/II, 
prevăzut în statul de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în anul 
universitar 2021 – 2022 conţine o normă cu o medie săptămânală de 
15,25 ore convenționale, asigurate cu ore de lucrări practice și 
clinică cu următoarea distribuţie pe discipline și semestre:  

 Activități de clinică la disciplina Chirurgie animale de companie și 
prelegeri clinice pe specii 2, care se desfășoară în semestrul I, cu 
studenţii din anul V de la specializarea Medicină veterinară (licenţă 
şi master program comasat),– 2 formaţii de lucru x 3ore/sapt. x 14 
sapt = 84 ore fizice (84 de ore convenționale), cu o medie de 3 ore 
convenționale/an. 

Activități de clinică la disciplina Prelegeri clinice pe specii – 
Chirurgie, care se desfășoară în semestrul I, cu studenţii din anul VI 
de la specializarea Medicină veterinară (licenţă şi master program 
comasat), la secția în limba engleză – 3 formaţii de lucru x 3 /sapt. x 
14 sapt = 126 ore fizice (126 de ore convenționale), cu o medie de 
4,5 ore convenționale/an 

Activități de clinică la disciplina de Ortopedia animalelor de 
companie, care se desfășoară în semestrul II, cu studenţii din anul V 
de la specializarea Medicină veterinară (licenţă şi master program 
comasat) – 1 formații de lucru x 2 ore/sapt. x 14 sapt = 28 ore fizice 
(28 de ore convenționale), cu o medie de 1 ore convenționale/an; 

 Activități de lucrări practice la disciplina   Radiologie și imagistică, 
care se desfășoară în semestrul II, cu studenţii din anul IV de la 
specializarea Medicină veterinară (licenţă şi master program 



comasat), – 2 formaţie de lucru x 3 oră/sapt. x 14 sapt = 84 ore fizice 
(84 de ore convenționale), cu o medie de 3 ore convenționale/an. 

Activități de lucrări practice la disciplina   Radiology and imaging, 
care se desfășoară în semestrul II, cu studenţii din anul IV de la 
specializarea Medicină veterinară (licenţă şi master program 
comasat), – 2 formaţie de lucru x 3 oră/sapt. x 14 sapt = 84 ore fizice 
(105 de ore convenționale), cu o medie de 3,75 ore convenționale/an. 

Atribuții/Activități aferente Efectuarea orelor lucrări practice, clinică şi îndrumare 

practică de specialitate în cursul anului universitar pentru 

disciplinele: Chirurgie animale de companie și prelegeri clinice pe 

specii 2, Ortopedia animalelor de companie, Prelegeri clinice pe 

specii – Chirurgie, Radiologie și imagistică, Radiology and imaging.  
 Examinarea studenților pentru tematica de clinică și lucrări 

practice din norma didactică. 
 Asistenţă la procesul didactic (curs, clinică, lucrări practice, 

proiecte); 
 Pregătirea activităţii didactice ; 

 Verificări lucrări control;  

 Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;  

  Asistenţă la examene;  

  Indrumare proiecte licenţă;  

 Elaborare materiale didactice; 

 Activitate de consiliere şi tutoriat a studenţilor ;  

 Activitate de cercetare ştiinţifică;  

 Indrumare studenților participanți la cercuri ştiinţifice 
studenţeşti;  

 Participare la manifestări ştiinţifice;  

 Activităţi de promovare şi legătură cu mediul economic;  

 Participarea la activităţi civice, culturale, administrative şi de 
evaluare în sprijinul învăţământului;  

 Participarea in comisii de îndrumare a studenților  

 Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor 
Tematica probelor de concurs Tematica de concurs pentru proba scrisă de evaluare a cunoștiințelor 

teoretice (1) și pentru proba practică (2): 
1. Proba de evaluare a cunostiinţelor teoretice din domeniul 

postului – examen scris  
 

2. Fracturile mandibulare 
3. Othematomul 
4. Hipertrofia glandei anexe a pleoapei a III-a si prolapsul 

pleoapei a III-a 
5. Urano-staphiloschisis 



6. Luxatia cristalinului 
7. Luxatia si avulsia globului ocular 
8. Principii si tehnici de tratament ortopedic a fracturilor: 

reducerea fracturii 
9. Principii si tehnici de tratament ortopedic a fracturilor: 

tijele si brosele 
10. Factorii biomecanici implicati in producerea fracturilor: 

notiuni de biomecanica osoasa 
11. Ruptura de ligament cruciat cranial 
12. Luxatia patelara mediala 
13. Luxatia patelara laterala 
14. Displazia de sold – semne clinice, diagnostic 
15. Displazia de sold – tratament chirurgical 
16. Necroza aseptica de cap femoral 
17. Desenele pulmonare principale 
18. Aspecte radiografice: tumora vs osteomielita 
19. Diagnosticul radiografic al anomaliilor vertebrale 

congenitale, de forma, si de dezvoltare. 
20. Diagnosticul radiografic: cresterea opacitatii cavitatii 

peritoneale 
21. Diagnosticul radiografic: dilatatia gastrica cu volvulus 
22. Clasificarea fracturilor 
23. Diagnosticul radiografic: osteocondrita disecanta: a capului 

humeral, a genunchiului si a jaretului 
24. Diagnosticul radiografic: displazia de cot 
25. Diagnosticul radiografic: panosteita, osteodistrofia 

hipertrofica, osteopatia hipertrofica 
26. Diagnosticul radiografic: patologii ale spatiului pleural 
27. Diagnosticul radiografic: hipoplazia traheala, colapsul 

tracheal, stenoza traheala 
28. Diagnosticul radiografic: afectiuni ale bronhiilor 

 
2. Proba practică (de aptitudini didactice)  
 

1. Initiere in radiologia veterinara 
2. Diagnosticul radiografic al fracturilor 
3. Examenul orthopedic in caz de luxatia patelara si ruptura de 

ligament cruciat cranial 
4. Tratamentul operator al othematomului 
5. Tratamentul operator in caz de avulsia globului ocular 
6. Examenul neurologic al pacientilor cu afectiuni ale 



coloanei vertebrale 
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