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Facultatea  Medicină veterinară 
Departament  Clinici (IV) 
Poziția în statul de 
funcții 

IV/B/1 

Funcție Conferențiar universitar 
Disciplinele din 
planul de 
învățământ 

Patologie și Clinică Chirurgicală 1 și 2;  
Surgical Clinics and Pathology 2. 

Domeniul științific Medicină veterinară 

Descriere post 
Postul de Conferenţiar, poziţia IV/B/1, are în componenţă  la 
disciplina Patologie și Clinică Chirurgicală 1 două ore de curs (2/săpt) 
şi două de lucrări practice ( 3/săpt); la disciplina de Patologie și 
Clinică Chirurgicală  2  are trei ore de clinică (4.5/săpt); iar la Surgical 
Clinics and Pathology 2 are în componenţă  două ore de curs (2,5/săpt) 
şi trei ore de clinică (1,88/săpt).  
Atât în cazul Disciplinei de Patologie și Clinică Chirurgicală 1  cât și 
în cazul Disciplinei Patologie și Clinică Chirurgicală  2 se urmărește 
predarea în vederea dobândirii de către studenți a cunoştinţelor  despre 
afectiunile chirurgicale la animale, începâd cu descrierea focarului 
traumatic si al sindromului  lezional, al cauzelor, descrierea tabloului 
clinic  și al elementelor de investigație în vederea diagnosticului 
pozitiv și diferențial, respectiv principiile și instituirea tratamentului 
chirurgical operator. În continuare sunt prezentate sindroamele 
traumatologice, apoi sunt descrise inflamația și infecția 
chirurgicală(infecțiile chirurgicale aerobe locale și generale, infecțiile 
chirurgicale anaerobe, infecțiile chirurgicale specifice) boala tumorală, 
afecțiunile chirurgicale ale pielii și țesutului subcutanat, ale burselor 
seroase, vaselor sanguine, sistemului limfatic, ale tendoanelor și tecilor 
tendinoase, ale mușchilor, oaselor și aticulațiilor, pentru ca apoi să se 
detalieze afectiunile chirurgicale ale animalelor pe organe și regiuni 
corporale, descriind bolile chirurgicale ale globului ocular, tractului 
uveal, conjunctivei, corneei, retinei și cristalinului,aparatului lacrimal, 
urechii, bolile regiunii maxilofaciale, ale coloanei vertebrale și ale 
toracelui. 
 În cazul Disciplinei de Surgical Clinics and Pathology 2 se urmărește 
pas cu pas respectarea intocmai a dezideratelor menționate anterior, 
dar cu predarea acestora în limba engleză atât în cadrul cursului cât și 
în desfășurarea  stagiilor clinice. 

Atribuțiile/ 
activitățile aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs, lucrări practice și activitate 
clinică  pentru disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv 
disciplinele: Patologie și Clinică Chirurgicală 1 și 2;  
Surgical Clinics and Pathology 2. 
Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;  
Pregătirea activităţii didactice ;  
Verificări, teste, examene și 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; 
Activitate clinică cu studenții în cadul Clinicii de Chirurgie și în 
ambulatoriu 
Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic;  
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 

Tematica probelor 
de concurs 

Tematica 
Traumatologia 
Leziuni traumatice inchise 
Leziuni traumatice deschise 
Rănile; complicații în vindecarea rănilor.  
Inflamaţia, infecţia în chirurgie 
Infecţii chirurgicale aerobe: abcesul, flegmonul. erizipelul  traumatic.  
Infecții  chirurgicale aerobe generale: septicemia , piemia 
Infecții  chirurgicale specifice 
Infecții  chirurgicale anaerobe:gangrena gazoasă traumatică, tetanosul, 
gangrenele umedă și uscată.  
Boala tumorală: tumorile benigne, tumorile maligne. 
Bolile pielii şi a țesutului subcutanat  
Bolile chirurgicale ale burselor seroase 
Bolile vaselor sangvine   și bolile sistemului limfatic  
Bolile tendoanelor și bolile tecilor sinoviale  
Bolile chirurgicale ale nervilor 
Bolile chirurgicale ale muşchilor și articulațiilor 
Bolile chirurgicale ale oaselor: contuzii, fracturi, exostoze, fracturi  
Bolile și tumorile globului ocular 
Bolile tractusului uveal 
Bolile cristalinului și retinei 
Bolile conjuctivei și corneei 
Bolile aparatului lacrimal 
Bolile regiunii maxilofaciale 
Bolile coloanei vertebrale. 
Bolile urechii 
Bolile regiunii cefei si a gâtului 
Bolile toracelui 
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