
 

 

Departamentul I – Învățământ preclinic 
 

 
 
 

Descrierea postului  
de șef lucrări poziția I/B/4 

 
 
 

Postul de Șef lucrări, poziţia I/B/4, are în componenţă: 
 

 
Histologie et embryologie 2 – Anul II sem. I – 2 ore de curs + 3 ore LP 
Histologie et embryologie 1 – Anul I sem. II – 2 ore de curs + 3 ore LP 
Biologie cellulaire – Anul I sem. I – 1 oră de curs + 2 ore LP 
Practical works 1 - extramural 
 
 

Activitatea la disciplina de Biologie celulară (Curs anul I) își propune: prezentarea 
noţiunilor  referitoare la structura şi ultrastructura celulei animale precum şi a fenomenelor 
biologice generale şi speciale, pentru diferite tipuri celulare; cunoaşterea mecanismelor 
referitoare la sinteza şi secreţia celulară, a modalităţilor de ataşare, recunoaştere şi cooperare 
intercelulară, precum şi a  schimburilor celulei cu mediul extracelular și abordarea aspectelor 
legate de  ciclul celular, diferenţierea celulară, îmbătrânirea şi moartea celulară. 

Activitatea în cadrul lucrărilor practice presupune: aprofundarea noţiunilor dobândite 
la curs; deprinderea cunoştinţelor elementare despre microscopul optic şi modul de utilizarea 
a lui, studierea  unor aspecte de morfologie celulară referitoare la  componentele celulare 
vizibile la microscopul optic pe preparate obţinute prin tehnici de rutină sau tehnici speciale, 
precum şi a unor aspecte de fiziologie celulară ce pot fi observate cu microscopul optic; 
dobandirea cunostintelor de morfologie microscopica necesare pregatirii medicilor veterinari. 

Activitatea la disciplina de Histologie și embriologie 1, (Curs anul I) își propune: 
prezentarea relaţiilor dintre structura şi funcţia ţesuturilor şi organelor care alcătuiesc corpul 
animalelor domestice și însuşirea cunoştinţelor referitoare la  structura microscopică a 
ţesuturilor la mamifere şi păsări, precum şi a sistemului nervos şi a celui endocrin. 

Activitatea în cadrul lucrărilor practice presupune: înţelegerea structurii microscopice 
a ţesuturilor şi organelor care alcătuiesc corpul animalelor domestice și însuşirea cunoştinţe 
necesare stabilirii diagnosticului de ţesut, celule şi componente celulare. 

Activitatea la disciplina de Histologie și embriologie 2, (Curs anul II) își propune: 
însuşirea cunoştinţelor de histologie specială şi embriologie generală (structura microscopică 
şi electronomicroscopic a organelor la mamifere şi noţiuni de embriologie generală) și 
înţelegerea relaţiilor dintre structura şi funcţia organelor care alcătuiesc corpul animalelor 
domestice. 

Activitatea în cadrul lucrărilor practice presupune: înţelegerea structurii microscopice 
a organelor care alcătuiesc corpul animalelor domestice și acumularea de cunoştinţe 
microstructurale necesare stabilirii  diagnosticului de  organ şi aprecierea stadiilor iniţiale ale 
dezvoltării embrionare. 
 
 



 

 

Atribuţiile/activităţile aferente 
Întocmirea fişelor disciplinelor şi a programelor analitice; 
Evaluarea studenţilor prin examen oral, verificare pe parcurs şi examen practic; 
Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă; 
Îndrumare lucrări de licenţă; 
Elaborarea materialelor didactice; 
Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti 
Activitate de cercetare ştiinţifică; 
Participare la manifestări ştiinţifice; 
Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de cercetare 

ale colectivului; 
Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic; 
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 

 
 

Tematica, 
pentru concursul pe postul de șef de lucrări, poziția I/B/4 

 
Biologie celulară 

Membrana celulară 
Nucleul 
Matricea citoplasmatică 
Organitele celulare 
Joncţiunile intercelulare 
Schimburile celulei cu mediul extracelular 

Histologie generală 
Ţesuturile epiteliale 
Ţesuturile musculare 
Ţesuturile conjunctive 
Ţesutul nervos 

Histologie specială 
Sistemul cardiovascular 
Sistemul nervos 
Sistemul endocrin 
Organele hematolimfopoetice 
Sistemul digestiv 
Sistemul respirator 
Sistemul urinar 
Sistemul genital mascul 
Sistemul genital femel 
Organele de simţ 

Embriologie generală 
Gametogeneza 
Fecundaţia 
Segmentarea 
Nidaţia 
Dezvoltarea embrioblastului 
Placenta 
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Propunere, 
pentru componenţa nominală a comisiei  

de concurs pe postul de șef de lucrări, poziția I/B/4 
 
 
 

Membrii titulari 
Președinte 

Prof. Dr. Aurel DAMIAN - USAMV-CJ  
Membrii 

Prof. Dr. Viorel Miclăuș - USAMV-CJ  
Conf. Dr. Adrian Florin GAL - USAMV-CJ  
Șef lucr. Dr. Adrian FLOREA – UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca 
Șef lucr. Dr. Bianca BOȘCA - UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca 

Membrii supleanți 
Șef lucr. Dr. Alexandru GUDEA - USAMV-CJ 
Șef lucr. Dr. Florin Stan - USAMV-CJ 
Șef lucr. Dr. Lucian BARBU-TUDORAN – UBB Cluj-Napoca 

 


