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Universitatea: USAMV Cluj-Napoca 
 
Facultatea: Facultatea de Medicina Veterinara 
 
Departament: IV Clinici 
 
Pozitia in statul de functii: IV B/3 
 
Functie: Conferentiar 
 
Disciplinele din planul de invatamant:  
  Fiziologia reproductiei la animale  
             Istoria medicinii veterinare 
                        Obstetrica veterinara 
             Clinica suine, Reproductie 
   
 
Domeniu stiintific: Medicina veterinara 
 
Descriere post: Postul de conferentiar, poziţia IV B/3 din statul de functii al 
Departamenului IV Clinici din cadrul Facultatii de Medicina Veterinara, Universitatea 
de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, publicat in Monitorul Oficial 
nr. 237 din 19.07.2013 Partea a III-a, are urmatoarea componenţă:  
ore de curs (2 ore/săpt) şi lucrări practice (6 ore/săpt) la disciplina de Fiziologia 
Reproductiei la animale (semestru I);  
ore de curs (2 ore/ săpt.) si lucrari practice (0 ore/sapt.) la disciplina de Istoria 
medicinii veterinare;  
ore de curs (0/săpt) şi lucrări practice (2/săpt) la disciplina Obstetrica veterinara 
(semestrul II),  
ore de curs (0/săpt) şi lucrări practice (0,43 /săpt.) la disciplina Clinica suine 
(semestrul I) si ore de curs (0/săpt.) şi lucrări practice (0,43/săpt.) la disciplina 
Clinica suine (semestrul II).  
 
Atributiile/activitatile aferente:  
Atributii: activitatea didactica cu studentii (curs si lucrari practice conform descrierii 
postului), activitate in Clinica de Reproductie si Patologia Reproductiei, deplasari in 
teren cu studentii, studiu de caz, activitate de cercetare.  
Activitati aferente: activitatea la disciplina de Fiziologia Reproductiei la animale 
(semestrul I, curs) isi propune sa ofere studenţilor anului IV cunostinte privind 
morfofiziologia aparatului genital femel si mascul, endocrinologia reproducţiei la 



animale, reglarea neuroendocrina a functiei aparatului genital, elemente cheie si de 
mare impact asupra pregatirii viitoare a studentilor. Activitatea in cadrul lucrarilor 
practice la disciplina de Fiziologia Reproductiei la animale, semestrul I (lucrari 
practice) presupune fixarea notiunilor de morfologie ale aparatului genital femel si 
mascul, realizarea practica a procedurilor de recoltare, examenul de laborator, 
conservarea materialui seminal si insamantarea artificiala a femelelor depistate in 
estru. O parte importanta a activitatii practice va fi axata pe diagnosticul distociilor si 
modalitatea de rezolvare practica.  
 Activitatea la disciplina Istoria medicinii veterinare (semestrul I, curs) 
presupune prezentarea evoluţiei în timp a istoriei medicinii veterinare, punctarea 
personalitatilor care prin munca lor au condus la înfiinţarea ei, principalele publicaţii şi 
congrese ale Asociaţiei Medicilor Veterinari, istoria şi evoluţia în timp a principalelor 
Facultăţi de Medicină Veterinară din ţară. 
 Activitatea la disciplina de Obstetrica veterinara (semestrul II, lucrari 
practice), presupune predarea notiunilor de morfologi a glandei mamare, diagnosticul 
mamitelor, diagnosticul gestatiei, realizarea practica a examenului vaginal si 
transrectal, precum si a ovariectomiei pe specii. 
 Activitatea la disciplina de  Clinica suine (semestrul I, si semestrul II, clinica) 
vizeaza organizarea de activitati care sa asigure controlul si dirijarea ciclului sexual la 
suine cat si imbunatatirea indicilor reproductivi prin intermediul insamantarilor 
artificiale cu material seminal de calitate.   
 
Tematica  pentru Disciplina Fiziologia Reproductiei la animale (curs) 
Tema 1 Dezvoltarea embrionară a aparatului genital la mamiferele domestice 

Tema 2  Morfofiziolgia ovarului, ciclul ovarian şi foliculogeneza 

Tema 3. Ovulaţia-teoriile ovulaţiei 

Tema 4  Numărul de foliculi şi categoriile lor. Activitatea ovariană şi controlul creşterii              

              Foliculare. Atrezia foliculară 

Tema 5  Morfofiziologia cailor de conducere a aparatului genital 

Tema 6.Spermatogeneza şi spermiogeneza     

Tema 7. Principalele grupe de hormoni care actioneaza la nivelul aparatului genital  

(gonadoreline, gonadotropine hipofizare si extrahipofizare, hormoni steroizi,  

prostaglandine) 

 

Tematica pentru Disciplina Istoria medicinei veterinare (curs) 
Tema 1.  Originea si evolutia medicinei veterinare universale             

Tema 2.  Infiintarea învatamântului veterinar în Europa                      

Tema 3.  Evolutia invatamantului veterinar in Romania;                                                          

Tema 4.  Personalitati ale învatamântului veterinar din România     
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