
Descrierea postului Șef lucrări– Medicină Veterinară, Paraclinici 
 

Facultatea  Medicină veterinară 
Departament  Paraclinici (III) 
Poziția în statul de 
funcții 

pozitia III B/3  

Funcție Șef lucrări  
Disciplinele din 
planul de 
învățământ 

Necropsy and Forensic medicine 1; Anatomie patologică 2; Anatomie 
patologică 1; Diagnostic necropsic şi medicină legală 2; Necropsy and 
Forensic medicine 2; 

Domeniul știin țific Medicină veterinară 
Descriere post Postul de Șef lucrării, poziţia III /B/3, are în componenţă Necropsy 

and Forensic medicine 1.25 ore  curs şi 1 oră de lucrări practice pe 
săptămână; La Anatomie patologică 1 are 4.5 ore de lucrării practice 
pe săpt; la  Anatomie patologică 2 are 6 ore de lucrării practice pe 
săptămână; la Diagnostic necropsic şi medicină legală 2 are 0.86 ore 
de lucrări practice pe săptămână iar la Necropsy and Forensic  
medicine 2 are 1.07 ore de curs pe săptămână; 
Ȋn cazul cursului de Anatomie patologică 1 se urmăreşte dobândirea 
cunoştinţelor teoretice privind etiologia, patogeneza, morfologia, 
consecinţele şi evoluţia leziunilor subcelulare, celulare, tisulare, ale 
organelor şi sistemelor la animale.  
Ȋn cazul cursului de Anatomie patologică 2 se urmăreşte dobândirea 
cunoştinţelor teoretice privind fiziopatologia, patogeneza şi morfologia 
entităţilor morbide la animale. 
Ȋn cazul cursurilor de Diagnostic necropsic şi medicină legală 1 şi 2 se 
urmăreşte furnizarea informaţiilor teoretice privind organizarea 
serviciului de prosectură, întocmirea actelor de necropsie, tehnica 
realizării necropsiei, recoltarea probelor pentru examene de laborator, 
conduita diagnosticului şi tabloul morfopatologic diferenţial în 
principalele boli la animale. 

Atribu țiile/ 
activitățile aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru 
disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv cursurile de: 
Necropsy and Forensic medicine 1; Anatomie patologică 2; Anatomie 
patologică 1; Diagnostic necropsic şi medicină legală 2; Necropsy and 
Forensic medicine 2; 
Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;  
Pregătirea activităţii didactice ;  
Verificări teste examene si verificari pe parcurs ; 
Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;   
Asistenţă la examene;  
Îndrumare lucrari de licenţă;  
Elaborare materiale didactice;  
Activitate de cercetare ştiinţifică;  
Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;  
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 probelor 
de concurs 

Tematica 
Generalitati privind anatomia patologică; 
Citopatologie; 
Tulburări de metabolism celular; 
Tulburări de circulaţie; 
Procese de adaptare reactivă şi reconstrucţie; 
Morfogeneza imunopatiilor; 
Notiuni generale de teratologie; 
Patologia bolii tumorale; 
Patologia sistemului cardiovascular; 
Patologia sistemului nervos; 
Patologia sistemului endocrin; 
Patologia aparatului respirator; 
Patologia aparatului digestiv; 
Patologia aparatului urinar; 
Patologia aparatului genital; 
Patologia sistemului hematopoetic; 
Patologia pielii şi anexelor; 
Patologia sistemului osteoarticular şi muscular; 
Patologia organelor de simţ; 
Precizare de termeni şi noţiuni ale necropsiei; 
Cadrul legal şi organizatoric al necropsiei; 
Principii de bază ale necropsiei; Modificări postmortale;  
Recoltarea şi transportul probelor pentru examene de laborator;  
Necropsia veterinară legală – domenii, cazuri frecvente;  
Diagnosticul necropsic la cabaline;  
Diagnosticul necropsic la rumegătoare; 
Diagnosticul necropsic la suine; 
Diagnosticul necropsic la carnivore şi animalelor de blană; 
Diagnosticul necropsic la pasăre; 
Expertiza medico-legala veterinara; 
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