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Poziția în statul de funcții 34 /III/vacant 

Funcție Asistent universitar pe perioadă determinată 

Disciplinele din planul de 

învățământ 

      -Boli infecţioase, medicină preventivă și prelegeri    

clinice pe specii 3 (Ro),  

       - Clinică şi patologie pe specii: suine (Ro),  

- Clinică şi patologie pe specii: equină (Ro),  

- Modul animale companie, sport și exotice (Ro), 

          -  Modul animale rentă (Ro),  

          -  Clinic and pathology on species: equine (En),     

        - Companion, sport and exotic animals module (En) 

Domeniu stiintific Științe biologice și biomedicale, Medicină veterinară 

Descriere post Postul de Asistent universitar, pe perioadă determinată, poziția 34 /III/ vacant, prevăzut în 

statul de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în anul universitar 2021– 2022 conţine o 

normă cu un număr de 430,36 ore fizice, asigurate cu ore de lucrări practice, clinică şi 

îndrumare practică, cu următoarea distribuţie pe discipline și semestre:  

• Boli infecțioase, medicină preventivă și prelegeri clinice pe specii 3 (anul V sem. I) – 

2 formaţii de lucru x 3 ore/sapt = 84 ore fizice de clinică/laborator; 

• Clinică şi patologie pe specii: suine (anul V sem. II) – 3 formaţii de lucru x 1 ore/sapt 

= 42 ore fizice de clinică/ laborator; 

• Clinică şi patologie pe specii: equină (anul V, sem II) – 4 formații de lucru x 1 

ore/săpt. x 14 = 56 ore fizice clinică; 

• Modul animale companie, sport și exotice (anul VI MV, sem. II) – cu studenții din 

anul VI,– 2 formații de lucru x 3 ore x 14 săpt. = 84 ore fizice clinică. 

• Modul animale rentă (anul VI MV, sem. II) – cu studenții din anul VI,– 8 formații de 

lucru x 1 ore x 10 săpt. = 80 ore fizice clinică. 

• Clinic and pathology on species: equine (anul V MVE, sem. II) 2 formații de lucru x 



1 ore/săpt. x 14 = 28 ore fizice clinică. 

• Companion, sport and exotic animals module. (anul VI MVE, sem. II) 4 formații de 

lucru x 1 ore/săpt. x 10 = 40 ore fizice clinică. 

Atributiile/activitatile aferente ▪ Efectuarea orelor de lucrări practice, clinică şi îndrumare practică de specialitate în 

cursul anului universitar pentru disciplinele Boli infecţioase, medicină preventivă și 

prelegeri clinice pe specii 3 (Ro), Clinică şi patologie pe specii: suine (Ro), Clinică şi 

patologie pe specii: equină (Ro), Modul animale companie, sport și exotice (Ro), 

Modul animale rentă (Ro), Clinic and pathology on species: equine (En), Companion, 

sport and exotic animals module (En). 

▪ Asistenţă la procesul didactic (curs, clinică, lucrări practice, proiecte); 

▪ Pregătirea activităţii didactice ; 

• Verificări lucrări control;  

• Consultaţii pentru studenţii de 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): 

Proba de evaluare a cunostiinţelor teoretice din domeniul postului – examen 

scris  

 

BOLI INFECŢIOASE 

 

BOLILE SPECIFICE PĂSĂRILOR ȘI PRINCIPII TERAPEUTICE 

Micoplasmozele aviare, Coriza infecţioasă aviară, Boala de Newcastle, Boala de 

Newcastle, Bursita infecţioasă aviară 

BOLILE SPECIFICE SUINELOR ȘI PRINCIPII TERAPEUTICE 

Pesta porcină clasică, Pesta porcină africană, Boala de Teschen, Gastroenterita 

transmisibilă a porcului, Pleuropneumonia porcului 

BOLILE SPECIFICE BOVINELOR ȘI PRINCIPII TERAPEUTICE 

Pleuropneumonia contagioasă a bovinelor, Pesta bovină, Pesta bovină, Dermatoza 

nodulară, Leucoza bovină 

BOLILE SPECIFICE OVINELOR ŞI CAPRINELOR ȘI PRINCIPII TERAPEUTICE 

Agalaxia contagioasă a oilor şi caprelor, Pesta micilor rumegătoare, Ectima contagioasă a 

oilor şi caprelor 

BOLILE SPECIFICE CABALINELOR ȘI PRINCIPII TERAPEUTICE 



Anemia infecţioasă a calului, Pesta ecvină, Encefalomielitele ecvine 

BOLILE SPECIFICE CÂINILOR, PISICILOR, ANIMALELOR DE BLANĂ, 

IEPURILOR ȘI PRINCIPII TERAPEUTICE 

Boala lui Carré, Hepatita infecţioasă a câinelui, Parvoviroza câinelui, Gastroenterita 

infecţioasă a pisicilor, Boala aleutină, Mixomatoza, Boala hemoragică a iepurilor 

 

 

 

Proba practică (de aptitudini didactice)  

 

BOLI INFECŢIOASE 

 

Examenul anatomoclinic în boli infecțioase ale păsărilor,  

Examenul anatomoclinic în boli infecțioase ale suinelor,  

Efectuarea unor acţiuni sanitare veterinare obligatorii în ferma didactică la bovine. 

Examenul anatomoclinic în boli infecțioase la ovine, 

Efectuarea unor acţiuni sanitare veterinare obligatorii în ferma didactică la ovine 

(vaccinări, recoltări probe de sânge), 

Efectuarea unor acţiuni sanitare veterinare obligatorii în ferma didactică la cabaline ( 

vaccinări, recoltări probe de sânge), 

Efectuarea examenelor clinice şi de laborator în unele viroze la câini și la pisici. 

 

CLINICĂ ŞI PATOLOGIE PE SPECII: SUINE 

 

Ancheta epidemiologică în bolile populaţionale ale suinelor. Metode şi tehnici de 

diagnostic serologic în bolile suinelor. 

Clinica şi diagnosticul diferenţial în bolile sistemice ale suinelor. 

Clinica şi diagnosticul diferenţial în gastroenteropatiile purceilor sugari. 

Clinica şi diagnosticul diferenţial în gastroenteropatiile tineretului suin după înţărcare. 

Clinica şi diagnosticul diferenţial în afecţiunile respiratorii ale suinelor. 

Clinica şi diagnosticul diferenţial în avorturile suinelor. 

Epidemiosupravegherea, profilaxia şi combaterea în bolile populaţionale ale suinelor. 

 

CLINICĂ ŞI PATOLOGIE PE SPECII:EQUINĂ 

 

Patologia aparatului digestiv la cabaline. 

Patologia aparatului respirator la cabaline. 

Patologia aparatului locomotor la cabaline. 

Patologia sistemului circulator la cabaline. 

Sindromul de insuficienţă hepato-renală la cabaline. 

 

MODUL ANIMALE COMPANIE, SPORT ŞI EXOTICE 

 

Diagnosticul diferențial în bolile parazitare la animale de companie cu sindrom digestiv. 

Diagnosticul diferențial în bolile parazitare la animale de companie cu sindrom respirator. 

Diagnosticul diferențial în bolile parazitare la animale de companie cu sindrom cutanat. 

Diagnosticul diferențial în bolile parazitare la animale de companie cu sindrom nervos. 

Diagnosticul bolilor transmise de vectori la animale de companie. 

Principii privind imunoprofilaxia bolilor infecţioase ale câinilor şi pisicilor. 

Principii privind imunoprofilaxia bolilor infecţioase la cabaline de companie. 

Terapia antimicrobiană în bolile câinilor şi pisicilor. 

Terapia antimicrobiană în bolile cailor de companie. 

 

MODUL ANIMALE RENTĂ 



 

Diagnosticul diferențial în bolile parazitare la animale de renta cu sindrom digestiv. 

Diagnosticul diferențial în bolile parazitare la animale de renta cu sindrom respirator. 

Diagnosticul diferențial în bolile parazitare la animale de renta cu sindrom cutanat. 

Diagnosticul diferențial în bolile parazitare la animale de renta cu sindrom nervos. 

Diagnosticul diferențial în bolile parazitare la animale de rentă cu manifestări 

necaracteristice. 

Supravegherea epidemiologică, profilaxia şi combaterea în bolile infecţioase ale 

taurinelor. 

Supravegherea epidemiologică, diagnosticul, profilaxia şi combaterea în bolile infecţioase 

la suine. 

Supravegherea epidemiologică, diagnosticul, profilaxia şi combaterea în bolile infecţioase 

ale ovinelor şi caprinelor. 

Supravegherea epidemiologică, diagnosticul, profilaxia şi combaterea în bolile infecţioase 

ale păsărilor. 

 

 

CLINIC AND PHATOLOGY ON SPECIES: EQUINE 

 

Pathology of the digestive tract in horses. 

Pathology of the respiratory tract in horses. 

Pathology of the musculoskeletal system in horses. 

Pathology of the circulatory system in horses. 

Equine hepato-renal failure syndrome. 

 

 

COMPANION, SPORT AND EXOTIC ANIMALS MODULE 

 

Differential diagnosis in parasitic diseases in pets with digestive syndrome. 

Differential diagnosis in parasitic diseases in pets with respiratory syndrome. 

Differential diagnosis in parasitic diseases in pets with skin syndrome. 

Differential diagnosis in parasitic diseases in pets with nervous syndrome. 

Diagnosis of vector-borne diseases in pets. 

Principles for the immunoprophylaxis of infectious diseases in dogs and cats. 

Principles of immunoprophylaxis of infectious diseases in companion horses. 

Antimicrobial therapy in dogs and cats. 

Antimicrobial therapy in pet diseases. 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. CĂTANĂ, N., CORINA PASCU (2009) – Elemente de epidemiologie generală, Ed. 

Agroprint, Timişoara  

2. HERMAN, V.  (2002)  –  Patologie pe  specii  –  Boli  infecţioase,  Ed. 

Waldpress, Timişoara 

3. HERMAN, V.,  MOGA MÂNZAT, R.,  RĂMNEANŢU, M. (2008)  – Diagnosticul în 

bolile infecţioase ale animalelor, Ed. Mirton, Timişoara 

4. MOGA, MÂNZAT, R.    (2005)   –   Boli   virotice   şi   prionice   ale animalelor, Ed. 



Brumar, Timişoara 

5. MOGA   MÂNZAT,   R.   (coordonator)   (2001)   –   Boli   infecţioase   ale animalelor 

– bacterioze, Ed. Brumar, Timişoara 

6. VIOR,   C.,   CĂTANĂ,   N.  (sub   redacţia)   (2002)   –   Elemente   de epidemiologie   

a   bolilor   transmisibile,   Ed.   Orizonturi   Universitare, Timişoara 

7. RĂPUNTEAN,   G.,   RĂPUNTEAN,   S.   (2007)   –   Epidemiologie veterinară 

generală, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca 

8. SĂVUŢA, G. (2007) – Epidemiologie veterinară, Ed. PIM, Iaşi 

9. STRATULAT,   G.   (2001)   –   Epidemiologie   veterinară,   Ed.   Sitech, Craiova 

10. THRUSFIELD, M. (2007) – Veterinary epidemiology, Third Edition, Blackwell 

Science  

11. TOMA, B. şi col. (2000) – Epidémiologie appliquée, AEEMA, Paris 

12. DANEŞ,   DOINA   (coordonator)   (2005)   –   Boli   infecţioase 

transfrontaliere, Ed. ALL, Bucureşti  

13. PERIANU,   T.   (2010)   –   Tratat   de   Boli   infecţioase   ale   animalelor, 

bacterioze vol. I, Ed. Universitas, Iaşi 

14. PERIANU, T. (2012) – Tratat de Boli infecţioase ale animalelor, viroze vol. II, Ed. 

Universitas, Iaşi  

15. VASIU, C. (2007) –  Bacterioze la animale, Ed. Mega, Cluj-Napoca 

16. VASIU, C. (2006) – Virusuri, viroze şi boli prionice la animale, Ed. Mega, Ed. 

Argonaut, Cluj-Napoca 

17. STRAW,   BARBARA,   ZIMMERMAN,   J.J.,   D’ALAIRE,   SYLVIE, TAYLOR, 

D.J. (2009), Diseases of Swine. 9th Edition 

18. SWAYNE,   D.E.,   GLISSON,   J.R.,   MCDOUGALS,   L.R.,   NOLAN, L.K.,   

SUAREZ,   D.L.,   NAIR,   V.   (2013),  Diseases   of   Poultry,   13 th edition, Wiley-

Blackell 

19. GREEN,   C.E.   (2012),   Infectious   Diseases   of   the   Dog   and  Cat,   4 th edition, 

Elsevier Saunders  

20. VAN DER KOLD, VELDHUIS KROEZE, E.J.B. (2013), Infectious Diseases of the 

Horse, Manson Publishing   

 

21. DÉGI JÁNOS, IANCU IONICA, VIOREL HERMAN (2017) - Bolile infecțioase ale 

suinelor – Compendiu practic, Ed. Agroprint, ISBN 978-606-785-029-1. 

 

22. COSOROABĂ, I., DĂRĂBUŞ, G., OPRESCU, I. (1995) - Compendiu de 

parazitologie veterinară vol. I şi II, Ed. Mirton, Timişoara. 

23. POP, P. (1999) - Boli de nutriţie şi metabolism la animale, Ed. Mirton, Timişoara. 

24. POP, P., MORAR, D., MOŢ, T., CIULAN, V., CRISTESCU, M., SIMIZ, F. (2003) - 

Patologie medicală pe specii, Ed. Mirton, Timişoara. 

 

25. TRIF, ALEXANDRA (1993) - Terapia urgenţelor toxicologice la animale, Ed. Mirton, 

Timişoara, 1993. 

 



26. VIOR, C., CĂTANĂ, N. (sub redacţia) (2002) - Elemente de epidemiologie a bolilor 

transmisibile, Ed. Orizonturi universitare, Timişoara. 

 

27. COSOROABĂ I., DĂRĂBUŞ GH. , OPRESCU I., MORARIU S., (2002) - Diagnos-

tic paraclinic şi tehnici experimentale în parazitologie, Ed. Mirton Timişoara. 

 

28. NARCISA RADBEA, DĂRĂBUŞ, GH., (2006) - Boli micotice, Ed. Aura-Timişoara. 

 

29. VIOR, C., CĂTANĂ, N., COSOROABĂ I., DĂRĂBUŞ GH., NICOLAE ŞT., PO-

POVICI, V., ŢIBRU, I., (2002) - Elemente de epidemiologie a bolilor transmisibile, Ed. 

Orizonturi Universitare Timişoara. 

 

30. DĂRĂBUŞ, GH., OPRESCU, I., MORARIU, S., MEDERLE NARCISA (2006) – 

Parazitologie  şi boli parazitare, Ed. Mirton, Timişoara. 

  

31. DĂRĂBUŞ, GH., OPRESCU, I., MORARIU, S., MEDERLE NARCISA, ILIE, M. 

(2013; 2014) -  Ghid Practic în bolile parazitare, vol. I și II, Ed. Agroprint, Timișoara. 

Adresa unde se transmite 

dosarul de concurs 

Secretariatul Facultății de Medicină Veterinară, Calea Aradului nr. 119, cod postal 300645 

 

 

        Director departament, 

                     Prof. Dr. Ion Oprescu 

 

 


