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Şef de lucrări pe perioadă nedeterminată, poziţia IV B/4 Clinica pe specii/animale de companie 1 şi 2 (2011-

2012), Creşterea şi patologia animalelor exotice şi de vânat, Medicină moleculară, Legislaţie în biotehnologii 

(2011-2012), Biologia infecţiilor (2011-2012), Clinica pe specii/animale de rentă 1 şi 2 (2011-2012)

Departamentul IV –Clinici, Facultatea de Medicină Veterinară

Universitatea: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Facultatea: Medicina Veterinara

Departament: IV  Clinici Veterinare

Poziţia în statul de funcţii: IV B/4

Funcţie: Sef de lucrari

Disciplinele din planul de învăţământ: Clinica pe specii/animale de companie 1 şi 2 (2011-2012), 

Creşterea  şi  patologia  animalelor  exotice  şi  de  vânat,  Medicină  moleculară,  Legislaţie  în 

biotehnologii (2011-2012), Biologia infecţiilor (2011-2012), Clinica pe specii/animale de rentă 1 şi 

2 (2011-2012)

Departamentul IV –Clinici, Facultatea de Medicină Veterinară

Domeniul Stiintific: Medicina Veterinara

Descriere post: Postul de şef de lucrări, poziţia nr. IV B/4 din Statul de funcţii al Departamentului 

IV Clinic, an universitar 2012-2013, din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară, Universitatea de 

Ştiinţe  Agricole  şi  Medicină  Veterinară  Cluj-Napoca,  publicat  în  Monitorul  Oficial  nr.  237 din 

16.07.2012, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline: - Clinica pe specii/animale de companie 

1 şi 2 (2011-2012), Creşterea şi patologia  animalelor  exotice şi de vânat, Medicină moleculară, 

Legislaţie în biotehnologii (2011-2012), Biologia infecţiilor (2011-2012), Clinica pe specii/animale 

de rentă 1 şi 2 (2011-2012)



Atributiile/activităţile  aferente: activitate  didactica  cu  studentii  (susţinerea  de  cursuri  şi 

seminarii la disciplinele prevăzute în post, precum şi participări la examene, la seminarii din cadrul 

departamentului,  deplasare  in  teren  cu  studentii,  prezentare  de  caz),  consultaţii  cu  studenţii  şi 

coordonarea lucrărilor de licenţă, activitate de cercetare. 

Clinica pe specii/animale de companie 1 şi 2 (2011-2012) 

Sem.  XI  si  Sem  XII:  Influenţa  factorilor  de  creştere  asupra  apariţiei  şi  evoluţiei  patologiei 

infecţioase la specii de animale de companie (câini, pisici, cobai, alte specii de rozătoare, păsări, 

reptile, insecte). Modalităţi de influenţare a elementelor triunghiului epidemiologic (gazdă, agent 

infecţios,  mediu)  în  supravegherea  şi  combaterea  procesului  infecţios  la  specii  de  animale  de 

companie. Intervenţia şi importanţa factorului uman (proprietar) în gestionarea procesului morbid. 

Elaborarea  şi  implementarea  planului  de măsuri  (supraveghere,  combatere)  în  urma confirmării 

diagnosticului, cu particularizarea acestuia în funcţie de specie şi factorii de influenţă din mediul de 

viaţă. Acţiuni imunoprofilactice şi influenţa sistemului de creştere asupra planificării acestora.

Bibliografie: Vasiu C. -  Bacterioze  la  animale,  Academic  Pres,  2001;Vasiu C.  -  Viroze şi  boli 

prionice  la  animale,  Ed.  Nereamia  Napocae,  2003;  Moga-Mânzat  R.  -  Boli  infecţioase  ale 

animalelor,  Bacterioze,  Ed.  Brumar,  Timişoara,  2001;  Moga-Mânzat  R.  -  Boli  infecţioase  ale 

animalelor,  Viroze,  Ed.  Brumar,  Timişoara,  2005;  Perianu T. -  Boli  infecţioase  ale  animalelor: 

Bacterioze,vol.I, Ed. Venus, Iaşi, 2003; Perianu T. - Boli infecţioase ale animalelor, vol.II Viroze, 

Ed. Universitas XXI, Iaşi, 2005.

Creşterea şi patologia animalelor exotice şi de vânat 

Sem.  VIII:  Prezentarea  principalelor  specii  de  animale  exotice  –  mamifere,  păsări,  reptile; 

Prezentarea principalelor  aspecte patologice la specii  de animale exotice – boli infecţioase,  boli 

parazitare şi boli de nutriţie şi metabolism; Prezentarea principalelor afecţiuni ale unor specii de 

animale  sălbatice  folosite  drept  animale  de  laborator;  Introducere  în  biologia  şi  etologia 

principalelor specii de pasări de interes cinegetic; Introducere în biologia şi etologia principalelor 

specii de vânat cu păr; Prezentarea caracteristicilor morfofiziologice şi de specie la peştii autohtoni 

de  interes  economic;  Prezentarea  principalelor  boli  (infecţioase,  parazitare,  de  nutriţie  şi 

metabolism) întâlnite la speciile de vânat.

Bibliografie: Brudaşcă Gh. Florinel, Spînu Marina - Fauna de interes cinegetic şi piscicol: descriere, 

patologie  infecţioasă,  reglementări  legislative.  Ed.  Risoprint,  Cluj  Napoca,  2003 ;  Brudaşcă Gh. 

Florinel – Principii de terapie şi imunoprofilaxie în bolile infecţioase ale animalelor, Ed. Sedan, 

Cluj-Napoca, 2003



Medicină moleculară

Sem. V: Istoric şi introducere în medicina moleculară; Structura, rolul şi funcţiile acizilor nucleici şi 

importanţa lor pentru medicina moleculară; Clonarea ca procedeu în medicina moleculară: tehnici 

de  şi  utilitatea  clonării;  Terapia  genică;  Utilizarea  vectorilor  în  transferul  genic;  Semnificaţia 

modelelor  animale  în  elucidarea  patogenezei  şi  tratarea  bolilor;  Aspecte  etice  în  medicina 

moleculară.

Bibliografie:  Marschall S. Runge,  Cam Patterson - Principles of Molecular Medicine, 2nd edition, 

Ed  Humana  Press,  Totowa,  New  Jersey,  2006;  Dennis  W.  Ross -Introduction  to  Molecular 

Medicine, 3rd edition,  Ed. Springer,  2002 

Legislaţie în biotehnologii (2011-2012)

Sem. IX: Principii generale de etică. Abordarea bazată pe acţiune, pe agent şi pe situaţie, Abordarea 

bazată  pe  acţiune  (acţiuni  etice  –non-etice  în  situaţii  particulare):  principialismul, 

consecvenţialismul şi non-consecvenţialismul (deontologia), Abordarea bazată pe agent (accentual 

pe persoană mai degrabă decât pe acţiune), Abordarea bazată pe situaţie (o perspectivă mai largă 

ţinând  cont  de  factori  –timp,  loc,  cultură),  Legea  privind  exercitarea  profesiunii  de  bioinginer 

medical, Ordinul 143/400/2002 – pentru aprobarea instrucţiunilor privind adăpostirea şi îngrijirea 

animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau alte scopuri experimentale, Ordonanţa 37/2002 – pentru 

protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau alte scopuri experimentale, Legea 205/2004 

privind protecţia animalelor, Ordonanţa de urgenţă 195/2005 privind protecţia mediului, Hotărârea 

256/2006  privind  hrana  pentru  animale  şi  alimentele  modificate  genetic,  Legea  LM1236/1997 

modificată prin L1257/2002 privind regimul produselor şi substanţelor nocive, Hotărârea 173/2006 

privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic

Bibliografie:  Carmen Dana Şandru, Marina Spînu, Gh.F. Brudaşcă – 2004 -Documente legislative 

sanitare veterinare interne şi comunitare, Ed. Risoprint, Cluj; Gh.F. Brudaşcă, Marina Spînu – 2004 

– Legislaţie sanitară veterinară, Ed. Risoprint, Cluj

Biologia infecţiilor (2011-2012) 

Sem. Materia vie, studiul proceselor de infectie si imunitate; Agentul infectios si diversi factori de 

influenta;  Procesul  infectios;  Clasificarea  infectiilor;  Mecanismul  infectiilor;  Rolul  organismului 

gazda; Influenta factorilor de mediu, alimentari si al vectorilor

Bibliografie:  V. Bilbie, N. Pozsgi - Bacteriologie Medicala - Vol. I si Vol II, Ed Medicala, 1985; 

Peter J. Delves, Ivan Maurice Roitt - Roitt's Essential Immunology, Blackwell Pub, 2006

http://www.google.ro/search?hl=ro&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ivan+Maurice+Roitt%22
http://www.google.ro/search?hl=ro&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+J.+Delves%22
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Dennis%20W.%20Ross&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2/179-8470783-8599430/179-8470783-8599430?_encoding=UTF8&field-author=Cam%20Patterson&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/179-8470783-8599430/179-8470783-8599430?_encoding=UTF8&field-author=Marschall%20S.%20Runge&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank


Clinica pe specii/animale de rentă 1 şi 2 (2011-2012)

Sem. XI si Sem XII: Influenţa factorilor tehnologici în sisteme diferite de creştere asupra apariţiei şi 

evoluţiei patologiei infecţioase la specii de fermă (bovine, suine, cabaline, ovine-caprine, păsări); 

Modalităţi de influenţare a elementelor triunghiului epidemiologic (gazdă, agent infecţios, mediu) în 

supravegherea  şi  combaterea  procesului  infecţios  la  specii  de  fermă;  Procesul  decizional  în 

contextul  anchetei  epidemiologice:  elaborarea  conduitei  optime  pentru  diagnosticul  rapid; 

Elaborarea  şi  implementarea  planului  de măsuri  (supraveghere,  combatere)  în  urma  confirmării 

diagnosticului,  cu  particularizarea  acestuia  în  funcţie  de  specie,  tehnologia  de  creştere  şi  de 

exploatare;  Acţiuni  imunoprofilactice  de  masă  şi  influenţa  sistemului  de  exploatare  asupra 

planificării acestora.

Bibliografie:

Vasiu  C.  -  Bacterioze  la  animale,  Academic  Pres,  2001;Vasiu  C.  -  Viroze  şi  boli  prionice  la 

animale,  Ed.  Nereamia  Napocae,  2003;  Moga-Mânzat  R.  -  Boli  infecţioase  ale  animalelor, 

Bacterioze,  Ed.  Brumar,  Timişoara,  2001;  Moga-Mânzat  R.  -  Boli  infecţioase  ale  animalelor, 

Viroze, Ed. Brumar, Timişoara, 2005; Perianu T. - Boli infecţioase ale animalelor: Bacterioze,vol.I, 

Ed. Venus, Iaşi, 2003; Perianu T. - Boli infecţioase ale animalelor, vol.II Viroze, Ed. Universitas 

XXI, Iaşi, 2005.


