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Poziția în statul de funcții 35 /III/vacant 

Funcție Asistent universitar pe perioadă determinată 

Disciplinele din planul de 

învățământ 

- Biologie animală (Ro), 

-  Farmacie  (Ro),  

- Farmacologie 1 (Ro),  

- Parazitologie, boli parazitare și prelegeri clinice pe specii 1 (Ro),  

- Terapeutică (Ro),  

- Practice in university veterinary clinics (En).  

 

Domeniu stiintific Științe biologice și biomedicale, Medicină veterinară 

Descriere post Postul de Asistent universitar, pe perioadă determinată, poziția 35 /III/ vacant, prevăzut 

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

conţine o normă cu un număr de 345,52 ore fizice, asigurate cu ore de lucrări practice, 

clinică şi îndrumare practică, cu următoarea distribuţie pe discipline și semestre:  

• Biologie animală (anul V sem. I) – 2 formaţii de lucru x 2 ore/sapt x 14 sapt. = 56 

ore fizice de laborator; 

• Farmacie  (anul VI sem. I) – 5 formaţii de lucru x 1 ore/sapt. x 14 sapt. = 70 ore 

fizice de laborator; 

• Farmacologie 1 (anul III, sem I) – 2 formații de lucru x 2 ore/săpt. x 14 sapt. = 56 

ore fizice clinică; 

• Parazitologie, boli parazitare și prelegeri clinice pe specii 1 (anul IV MV, sem. I) – 

1 formație de lucru x 2 ore x 14 săpt. =28 ore fizice laborator 

• Terapeutică (anul VI MV, sem. I) – 7 formații de lucru x 1 ore x 14 săpt. = 80 ore 

fizice clinică. 

• Practice in university veterinary clinics (anul VI MVE, sem. II) 1 formații de lucru 

x 2,14 ore/săpt. x 1,6 sapt. = 37 ore fizice clinică in CVU. 



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

specialitate în cursul anului universitar pentru disciplinele: Biologie animală (Ro), 

Farmacie  (Ro), Farmacologie 1 (Ro), Parazitologie, boli parazitare și prelegeri clinice 

pe specii 1 (Ro), Terapeutică (Ro), Practice in university veterinary clinics (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 

 

BIOLOGIE ANIMALĂ 

Notiuni introductive : domeniul, obiectivul si istoricul biologiei animale.  

Adaptări morfologice, fiziologice şi comportamentale ale animalelor la variaţiile 

temperaturii.  

Migraţia la animale, teritoriul şi teritorialitatea la animale. 

 Arme de apărare şi atac la animale.  

Comportamentul părintesc, altruist, de cunoaştere, de construire, alimentar, sexual şi 

social  la animale. 

Comunicarea în lumea animală.  

Strategii de reproducere (demografice); relatii interspecifice.  

Influenţa radiaţiilor luminoase  asupra animalelor. 

 

 PARAZITOLOGIE, BOLI PARAZITARE ŞI PRELEGERI CLINICE PE 

SPECII 1 

Caracterele generale  ale paraziţilor şi ale parazitismului. Patogenia în parazitoze. 

Principii de studiu al epizootologiei în bolile parazitare. 

Trichomonoza la păsări. Trichomonoza bovină. 

Histomonoza. Balantidioza. 

Coccidioza puilor de gãinã. 

Coccidiozele altor galiforme şi anseriformelor. 

Coccidioza taurinelor. 

Coccidiozele ovinelor, caprinelor, suinelor, iepurilor şi carnivorelor. 

Sarcosporidioza. Criptosporidioza. 

Toxoplasmoza. Neosporoza. 

Babesiozele bovinelor, ovinelor, caprinelor, cabalinelor şi carnivorelor. 



Teilerioza. Trematodoze păsări. Trematodoze carnivore. 

Fascioloza. 

Dicrocelioza. Paramfistomoza. 

 

FARMACOLOGIE 1 

Obiectul şi istoricul farmacologiei. Ramurile farmacologiei. Noţiunile de medicament, 

aliment, toxic, drog,remediu, medicaţie. Farmacopeea. Realizări şi direcţii în industria 

de medicamente străină şi autohtonă.Cercetarea ştiinţifică a substanţelor 

medicamentoase. 

Căile de administrare şi absorbţia medicamentelor în organism.Procesele organism-

mediu. Căile: orală, respiratorie, cutanată, intravenoasă, intramusculară, subcutanată etc. 

administrările pe căile rectală, vaginală şi intramamară. 

Transportul medicamentelor în sânge.Factorii care influenţează transportul (structura, 

fixarea pentru transport, globulinele, lipoproteinele,gamaglobulinele). Difuziunea 

medicamentelor. Caracteristicile histo-morfologice.Factori fizico-chimici implicaţi în 

distribuţie. Cuplarea la proteine. Difuziunea în spaţiile hidrice. Relaţia pH, pKa şi 

difuziunea medicamentelor. 

Distribuţia medicamentelor în ţesuturi. Mecanismele difuzării. Pasajul prin bariere 

(hemato-encefalică, hemato-oftalmică, placentară, cutanată). Redistribuirea 

medicamentelor. Consecinţele distribuirii inegale a medicamentelor. 

Fixarea medicamentelor pe receptori.Teoria receptorilor. Activitatea şi caracterizarea 

receptorilor. Modul de acţiune şi natura receptorilor.Izolarea şi identificarea receptorilor 

Agoniştii. Antangoniştii. Mesagerii secundari. 

Cuantificarea răspunsului cuplării.Teoriile (teoria ocupării a lui Clark, teoria lui Ariens, 

teoria lui Stephenson, teoria lui Paton, teoria ‘’activării’’,teoriile enzimologice. 

Metabolizarea medicamentelor.Factorii care influenţează metabolizarea. Factorii 

fiziologici (fluxul sanguin renal, pH-ul urinar, legarea de proteinele plasmatice, factorii 

enzimatici). Factorii legaţi de animal (specia, individualitatea, vârsta, sexul, gestaţia, 

alimentaţia, starea de sănătate, factorii genetici). Factorii exogeni (ritmul circadian, 

compuşii chimici exogeni, factorii de stres). 

Biotransformarea medicamentelor. microzomale, nemicrozomale, biotransformări sub 

acţiunea microflorei tubului digestiv, conjugarea medicamentelor, acetilarea, metilarea, 

sulfoconjugarea, glucuronoconjugarea, peptidconjugarea, mercaptarea. 

Eliminarea medicamentelor şi acumularea lor în organism.Eliminarea pe calea: renală, 

digestivă, biliară, respiratorie, piele, glanda mamară, ouă. 

Elemente de farmacocinetică Cinetica disponibilizării. Modelele farmacocinetice: 

monocompartimentat,bicompartimentat, tricompartimentat. Funcţia lui Bateman. 

. Factorii care influenţează efectul medicamentelor. 

Specia, vârsta, particularităţile individuale, tipul activităţii nervoase, starea patologică, 

calea de administrare, forma medicamentoasă. Influenţarea efectului terapeutic prin: 

cantitatea de medicament. 

Factorii care determină stabilirea dozei. Terapia medicamentoasă concomitentă. Factorii 

care determină frecvenţa administrărilor. Stereospecificitatea acţiunii medicamentului. 

Cinetica de ordinul zero. Reziduurile medicamentoase. Raporturile risc-beneficiu). 



Schimbările produse în organism sub influenţa medicamentelor. Acţiunea generală şi 

locală. Acţiunea directă, indirectă, reflexă, principală, secundară, etiotropă. Terapia 

simptomatică. Corelaţia structură chimică - acţiune farmacodinamică. 

Relaţia doză-efect. Latenţa şi intensitatea. Durata acţiunii unui farmacon. Factorii 

biofarmaceutici şi efectul terapeutic.Metode statistice frecvent utilizate în farmacometria 

efectului. 

Asocierile de medicamente. Fenomene care se pot constata în urma administrării 

repetate sau asocierii medicamentelor: cumularea, obişnuinţa, sinergismul, potenţarea, 

antagonismul. Antidotismul. Efectele secundare (nedorite). Acţiunea terapeutică sau 

toxică a medicamentelor în momentul şi locul de administrare. Incompatibilităţile 

medicamentoase. 

FARMACIE 

Factorii care influenţează stabilitatea şi conservabilitatea medicamentelor (interni, 

externi).Mijloace de conservare a medicamentelor, condiţionarea preparatelor 

farmaceutice. Stabilitatea şi conservarea medicamentelor. Factorii care influenţează 

stabilitatea şi conservabilitatea medicamentelor: interni şi externi. Controlul conservării. 

Condiţionarea preparatelor farmaceutice. Tipurile de ambalaje.  

Elemente de biofarmacie. Biofarmaceutica veterinară, definiţie. Influenţa formulărilor 

asupra răspunsului terapeutic (substanţa activă, forma farmaceutică, tehnica de lucru).  

Noţiuni de absorbţie a medicamentelor, rolul salivei, mucoasei gastrice, sucului 

intestinal.Comportamentul preparatelor farmaceutice orale. 

Pulberi și Comprimate.Definiţie, clasificare, proprietăţi. Controlul şi conservarea 

pulberilor. Comprimatele.  

Componenţă: substanţele medicamentoase şi auxiliare (diluanţi, lianţi, dezagreganţi, 

lubrifianţi, antistatici). Procedee de comprimare şi tipuri de maşini de comprimat. 

Controlul calităţii comprimatelor. Granularea. Drajeurile. Metode de acoperire: 

stratificarea, uniformizarea, lustruirea. 

Pilulele şi bolurile. Definiţie, clasificare, substanţe active şi auxiliare. Mod de preparare, 

conservare. Capsulele. Tipuri utilizate în terapia veterinară. Preparare. Controlul 

calitativ. 

Formele medicamentoase moi. Definiţie. Clasificare. Penetraţia prin piele. Principii 

active. Tipuri de excipienţi (baze grase, uleiuri hidrogenate, siliconi, hidrocarburi, 

metilceluloze, carbopoli). 

Prepararea unguentelor, procedee. Condiţionare şi control. Pastele. Cremele. 

Emplastrele. Electuariile. Supozitoarele. Clasificare, preparare, control. 

Formele medicamentoase lichide: Definiţii. Soluţiile de preparare. Substanţe active, 

solvenţi, clasificare. Avantaje, dezavantaje. Prepararea soluţiilor. Procesul de dizolvare. 

Solubilizarea. Dispersiile adevărate (moleculare, coloidale, suspensii). Tipuri de 

preparate. 

TERAPEUTICĂ 

Principalele tehnici terapeutice: principiile alopatiei la animale. Principalele tehnici 

terapeutice: principiile homeopatiei la animale. 

Principalele tehnici terapeutice: principiile fitoterapeutiei și aromoterapiei la animale. 



Principalele tehnici terapeutice: principiile acupuncturii, electroacupuncturii și moxa la 

animale. 

Principalele tehnici terapeutice: principiile fizioterapiei, electroterapiei, laseroterapiei, 

magnetoterapiei la animale. 

Principalele tehnici terapeutice: principiile termoterapiei, crioterapiei , oxigenoterapiei, 

hidroterapiei, helioterapiei la animale. 

Principalele tehnici terapeutice: principiile dietoterapiei, radioterapiei, psihoterapiei la 

animale. Principalele aspecte terapeutice ale medicației sistemelor / specii: Medicația 

antivirala şi antibacteriană. Medicația antiparazitară la animale. 

Principalele aspecte terapeutice ale medicației sistemelor / specii: Medicaţia SNC, SNV. 

Antihistaminicele. Medicaţia cardiovasculară, inclusiv a sângelui la animale. 

Principalele aspecte terapeutice ale medicației sistemelor / specii: Medicaţia sistemului 

respirator. Medicaţia sistemului gastrointesinal la animale. 

Principalele aspecte terapeutice ale medicației sistemelor / specii: Medicaţia sistemului 

urinar. Medicaţia sistemului endocrin la animale. 

 

 

Proba practică (de aptitudini didactice)  

 

BIOLOGIE ANIMALĂ 

 

Noţiuni generale despre: relaţia parazit - gazdă, gazdă definitivă, gazdă intermediară, 

gazdă rezervor, gazdă paratenică, cicluri biologice, modalităţi de infestare. 

Biologia protozoarelor. 

Biologia trematodelor. 

Biologia cestodelor imaginale. 

Biologia nematozilor. 

Biologia dipterelor miazigene. 

Biologia puricilor. 

Biologia furnicilor. 

Biologia albinelor. 

Biologia oligochetelor. 

Biologia căpuşelor. 

Biologia gasteropodelor. 

Biologia peştilor. 

Biologia reptilelor. 

 

PARAZITOLOGIE, BOLI PARAZITARE ŞI PRELEGERI CLINICE PE SPECII 

1 

 

Metode de examinare parazitologică. 

Etiologia şi diagnosticul durinei, trichomonozei, giardiozei şi histomonozei. 

Etiologia şi diagnosticul coccidiozei aviare. 

Etiologia şi diagnosticul coccidiozei mamiferelor. 

Etiologia şi diagnosticul toxoplasmozei, sarcosporidiozei, criptosporidiozei şi 

nosemozei. 

Etiologia şi diagnosticul babesioselor. 

Etiologia şi diagnosticul fasciolozei. 

Etiologia şi diagnosticul dicroceliozei şi paramfistomozei. 

Etiologia şi diagnosticul trematodozelor la carnivore şi la păsări. 



Etiologia şi diagnosticul cestodozelor imaginale ale ierbivorelor şi ale cestodozelor 

păsărilor. 

Etiologia şi diagnosticul cestodozelor carnivorelor. 

Etiologia şi diagnosticul cisticercozelor musculare şi ale seroaselor. 

Etiologia şi diagnosticul hidatidozei şi cenurozei. 

 

FARMACOLOGIE 1 

 

Calculele dozei și ale concentrației. 

Calculul necesarului de solvent, calculul de micsorare sau multiplicare a rețetelor. 

Calculul diluțiilor, microcantităților siconcentrațiilor de medicamente din sânge si 

organism. 

Calculele de extrapolare a dozelor demedicamente din medicina umană în medicina 

veterinară (calculul după formulele Losher si Löwe, după greutatea metabolică si după 

suprafața corporală). 

Obiectul si importanța studiului. Modul de redactare al ordonanțelor, receptura. 

Prescurtările uzuale. 

Părțile componente ale ordonanței: Inscriptio, Invocatio, Designatio materiarum. 

Părțile componente ale ordonanței: Subscriptio, Signatura 

et nomen aegroti, Nomen medici. 

Rețeta cu timbru sec. Intocmirea dosarului de rețete. Alte indicații legate de eliberarea 

rețelor, legislația conexă, eliberarea rețetelor în UE si SUA. Categorii si exemple de 

rețete pe grupuri de afecțiuni. 

Incompatibilitățile fizico chimice si farmacologice. 

Farmacocinetice și farmacodinamice. 

Asocierile sinergice, indiferente, de atenuare, antagoniste. 

De tip toxic, idiosincrazice, alergia la medicamente, mutagene-teratogene, carcinogene, 

de toleranță si de dependență. 

FARMACIE 

Măsurătorile gravimetrice şi volumetrice, sterilizarea, filtrarea, centrifugarea, 

evaporarea, distilarea, uscarea, măcinarea şi pulverizarea, cernerea şi clasarea, 

amestecarea). Exerciţii de tehnică. 

Grupele de medicamente după modul de conservare. Mijloace şi metode de conservare. 

Sterilizarea. Incompatibilităţile fizice (nemiscibilitatea, insolubilitatea, precipitarea, 

adsorbţia, salefierea, modificarea consistenţei, modificarea stării coloidale); chimice 

(reacţiile de precipitare, dublu schimb, adiţie, neutralizare, oxido-reducere); 

farmacodinamice farmacocinetice. Demonstraţii. 

Pulberile şi formele medicamentoase din pulberi. Clasificare, preparare, divizarea pulbe-

rilor, cernerea. Forme medicamentoase obţinute din pulberi aglomerate 

Comprimatele şi drajeurile: clasificare, avantaje, dezavantaje, componente, preparare, 

defecte, controlul calitativ).Comprimatele de uz special: orale, subcutanate, 

hipodermice, efervescente, vaginale; tablete triturate, trochistii şi pastilele.  

Pilule şi boluri (preparare, control, conservare). Pilulele şi bolurile. Bolurile speciale. 



Supozitoarele. Globulele. Capsulele medicinale (amilacee, gelatinoase, tipizate).  

Speciile. Prezentarea preparatelor specifice1. Exerciţii de tehnică. 

Electuariile. Unguentele. Pastele. Emplastrele. Linimentele, cremele etc. Prezentarea 

preparatelor specifice. Exerciţii de tehnică. 

Soluţiile medicamentoase de preparare: moleculare, coloidale, dispersiile mecanice. 

Forme medicamentoase lichide.Soluţiile extractive: mixturile, maceratele, infuziile, 

decocturile, emulsiile, mucilagiile, tincturile, alcoolaturile, siropurile, apele aromatice, 

licorile etc). 

Formele injectabile. Aerosolii. Penetraţia şi resorbţia. Clasificare. Expulzarea 

aerosolilor. Obţinerea dispersiilor. Recipiente şi propulsori. Prezentarea preparatelor 

specifice. Exerciţii. 

TERAPEUTICĂ 

Principalele tehnici terapeutice: principiile homeopatiei la animale. Discuţii, 

exemplificari, prezentare de materiale. 

Principalele tehnici terapeutice: principiile acupuncturii, electroacupuncturii și moxa la 

animale. Discuţii si filme didactice. 

Principiile fizioterapiei, electroterapiei, laseroterapiei, magnetoterapiei la animale. 

Discuţii si filme didactice. 

Principiile termoterapiei, crioterapiei , oxigenoterapiei, hidroterapiei, helioterapiei la 

animale. 

Principiile dietoterapiei, radioterapiei, psihoterapiei la animale. Discuţii si filme 

didactice. 

Medicația antivirala şi antibacteriană. Medicația antiparazitară la animale. Medicaţia 

SNC, SNV. Antihistaminicele. Medicaţia cardiovasculară, inclusiv a sângelui la 

animale. Discuţii, prezentare şi filme didactice. 
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