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POSTURI SCOASE LA CONCURS 
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Poziția din statul de funcții 33/I vacant 

Funcție Asistent universitar pe perioadă determinată 

Disciplinele din planul de învățământ Anatomie 2, Anatomie 3 și Anatomie 4; 

Domeniul științific Științe biologice și biomedicale, Medicină veterinară 

Descrierea postului 

 

Postul de Asistent universitar pe perioadă determinată, vacant nr. 33/I, 

prevăzut în Statul de funcţii şi de personal didactic, aprobat în anul 

universitar 2021/2022 conţine o normă de 420 ore fizice, asigurate cu ore de 

lucrări practice la disciplina de Anatomie 2, Anatomie 3 și Anatomie 4; 

 - activități de lucrări practice la disciplina de Anatomie 3 se desfășoară în 

semestrul I, cu studenţii din anul II – 1 formaţiune de lucru x 3 

ore/sapt. x 14 sapt = 42 ore; 

- activități de lucrări practice la disciplina de Anatomie 4 se desfășoară în 

semestrul II, cu studenţii din anul II – 6 formaţiuni de lucru x 4 

ore/sapt. x 14 sapt = 336 ore; 

- activități de lucrări practice la disciplina de Anatomie 2 se desfășoară în 

semestrul II, cu studenţii de la lb. franceză din anul II – 1 formaţiune 

de lucru x 3 ore/sapt. x 14 sapt = 42 ore; 

Atribuții/Activități aferente • 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. 

 Tematica de concurs pentru proba scrisă de evaluare a cunoștiințelor 

teoretice (1) și pentru proba practică (2): 

 

Proba scrisă (cunoștințe teoretice)  

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 

 

Proba practică (de aptitudini didactice)  

 

1. Nervii cranieni – disecții. 

2. Nervii spinali cervicali – disecții. Zonele cutanate. 

3. Nervii plexul brahial – disecții. Zonele cutanate ale membrului 

toracic. 

4. Nervii plexul lombo-sacral - disecții. Zonele cutanate ale 

membrului pelvin. 

5. Sistemul nervos vegetativ 

6. Sistemul cardiovascular. Artere și vene. Morfologia cordului și 

particularitățile la speciile mamiferelor domestice și la păsări. 

7. Disecții - arterele și venele trunchiului . Aorta ascendentă, 

trunchiul brahiocefalic, aorta descendentă, aorta toracică și ramurile ei, 

aorta abdominală cu terminale și colaterale. Vena cavă cranială și vena 

cavă  caudală cu afluenții. 

8. Arterele și venele gâtului și capului la ecvine -disecții. 

9. Arterele și venele membrului toracic la ecvine – disecții. 

10. Arterele și venele  membrului pelvin la ecvine – disecții. 

11. Particularitățile vascularizației arteriale și venoase la rumegătoare, 

suine și carnivore - disecții. 

12. Limfocentrele și limfonodurile la ecvine - disecții. 

13. Limfocentrele și limfonodurile la rumegătoare, suine și carnivore – 

disecții 



14. Anatomia topografică a capului și gâtului. 

15. Anatomia topografică a toracelui și abdomenului.  

16. Anatomia topografică a membrului thoracic. 

17. Anatomia topografică a membrului pelvin, cavitaății pelvine și 

cozii. 

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

19. Organul văzului, org. auzului, organul mirosului, org. 

vomeronazal, org. gustului, analizatorul cutanat. 

20. Copita, onglonul, ghearele: descriere şi particularităţi specifice. 
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Adresa unde se transmite  

dosarul de concurs    

Secretariatul Facultății de Medicină Veterinară, Calea Aradului nr. 119, cod 

postal 300645 
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