
Descrierea postului de Asistent universitar – Medicină Veterinară, Clinici 
Facultatea  Medicină veterinară 
Departament  Clinici (IV) 
Poziția în statul de 
funcții 

IV/B/23 

Funcție Asistent universitar pe perioada nedeterminată 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Patologie și clinică medicală 2,3, Clinica cabaline 2,  Clinica animale de companie 2, 
Clinica pasări și leporide 2 

Domeniul știin țific Medicină veterinară 
Descriere post Postul de Asistent universitar, vacant poziţia IV/B/23, prevăzut în Statul de 

Funcţiuni al Departamentului IV – Clinici, aprobat în anul universitar 2014 – 2015, 
conţine o normă de 11,05 ore convenționale de clinică, cu următoarea distribuţie 
semestrială pe discipline:  

- Patologie și clinică medicală 2, se derulează în semestrul VIII cu studenţii 
din anul IV al Facultăţii de Medicină Veterinară, astfel: 3 ore convenţionale 
de clinică /săptămână cu 1 formaţie de lucru timp de 14 săptămâni, cu o 
medie totală de 1,5 ore convenţionale/an;  

- Patologie și clinică medicală 3, se derulează în semestrul IX cu studenţii din 
anul V ai Facultăţii de Medicină Veterinară,, astfel: 3 ore convenţionale de 
clinică/săptămână cu 2 formaţii de lucru timp de 14 săptămâni, cu o medie 
totală de 3 ore convenţionale/an;   

- Clinica cabaline 2, se derulează în semestrul XII cu studenţii din anul VI ai 
Facultăţii de Medicină Veterinară, astfel: 6 ore convenţionale de 
clinică/săptămână cu 17 formaţii de lucru timp de 12 săptămâni, cu o medie 
totală de 3,64 ore convenţionale/an;   

- Clinica animale de companie 2, se derulează în semestrul XII cu studenţii 
din anul VI ai Facultăţii de Medicină Veterinară, astfel: 6 ore convenţionale 
de clinică/săptămână cu 8 formaţii de lucru timp de 12 săptămâni, cu o 
medie totală de 1,71 ore convenţionale/an; 

- Clinica pasări și leporide 2, se derulează în semestrul XII cu studenţii din 
anul VI ai Facultăţii de Medicină Veterinară, astfel: 2 ore convenţionale de 
clinică/săptămână cu 17 formaţii de lucru timp de 12 săptămâni, cu o medie 
totală de 1,21 ore convenţionale/an;     

Atribu țiile/ activitățile 
aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de clinică pentru disciplinele cuprinse în 
norma didactică, respectiv disciplinele: Patologie și Clinică Medicală 2 și 3 efectuate 
în semestrul VIII, IX anul IV și V, Clinica cabaline 2 și Clinica animale de companie 
2 în semestrul XII anul VI, din cadrul disciplinei de Patologie și Clinică Medicală a 
Facultății de Medicină Veterinară Cluj-Napoca. 

Pregătirea activităţii didactice;  
- Verificări lucrări control; 
- Asistenţă la examene;  
- Îndrumare proiecte licenţă;  
- Consultații curente în cadrul Clinicii de Patologie Medicală;  
- Activitate de cercetare ştiinţifică;  
- Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;  
- Îndrumare activităţi de practică în cursul anului universitar;  
- Participare la manifestări ştiinţifice;  
- Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi 

de cercetare ale colectivului; 
- Participarea la activităţi civice, culturale, administrative şi de evaluare în 

sprijinul învăţământului;  
- Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 

 



Salariul minim de 
încadrare 

 

Calendarul concursului Prezentat pe www.usamvcluj.ro 

Data publicării în MO 28.04.2015 

Perioadă înscriere 28.04.2015-12.06.2015 

Data susţinerii 
prelegerii 

30.06.2015 

Locul susţinerii 
prelegerii 

Facultatea de Medicină Veterinară, Disciplina de Patologie și Clinică Medicală 

Tematica probelor de 
concurs 

Tematica 
Patologia și Clinica Medicală 2 și Clinica cabaline 2 

1. Afecțiuni gastrointestinale la cai. 
2.  Afecțiuni gastro-intestinale la câine și pisică. 
3. Insuficiența hepatică la cal. 
4. Afecțiuni respiratorii la cal. 
5. Rabdomioliza acută indusă de exercițiu. 
6. Osteopatii fosfocalcice la cal. 
7. Sindromul Cushing la cal. 

Patologia și Clinica Medicală 3 și Clinica animale de companie 
1. Insuficiența renală acută și cronică la carnivore. 
2. Boala tractului urinar inferior la feline. 
3. Cardiomiopatia hipertrofică și dilatativă la carnivore.  
4. Hipertiroidismul la carnivore. 
5. Hipotiroidismul la carnivore. 
6. Hipocorticismul la carnivore. 

Clinica pasări și leporide 2 
1. Sindromul ficatului gras la găinile ouătoare. 
2. Miodistrofia nutrițională la păsări. 
3. Sindromul oaselor moi la pui. 

 
Bibliografie:  
1. Falcă, C., Mircean M., Moţ T., Brăslaşu, C.M., Giurgiu G., Vlăgioiu C., Pop C., 
Papuc I., Solcan G., Vulpe V., 2011, Medicina Internă a Animalelor, vol.I și II, 
Ed.Eurostampa, Timişoara. 
2. Ettinger S.J., Feldman E.C.,2000, Textbook of Veterinary Internal Medicine, 
5th edition, W.B. Saunders Company. 
3. Ghergariu, S., Giurgiu, G., Muscă, M., 1997, Elementele de patologie nutriţională 
şi metabolică la animale. Edit. Genesis, Cluj-Napoca. 
4. Reed, S.M., Bayly, Sellon, D.B., 2004, Equine Internal Medicine, 2nd edition, 
Saunders Elsevier. 

Descrierea procedurii 
de concurs 

08:30—10:00- proba scrisă 
10:00-11:00- probă orală 
11:00-12:00-proba practică 
12:00- 12:30- prelegere publică în care candidatul prezintă cele mai 



semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al 
carierei universitare. 

Urmează stabilirea de către comisie a ierarhiei candidaţilor şi  
nominalizarea candidatului cu cele mai bune rezultate; redactarea de către 
fiecare membru al comisiei de concurs a referatului de apreciere pentru 
fiecare candidat; întocmirea de către preşedintele comisiei a unui raport 
asupra concursului, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare 
membru al comisiei de concurs şi cu respectarea ierarhiei candidaţilor 
decisă de comisie - aprobarea prin decizia comisiei de concurs a raportului 
asupra concursului întocmit de preşedinte - semnarea raportului concursului 
aprobat de către membrii comisiei de concurs şi de către preşedintele 
comisiei - prezentarea spre avizare de către Consiliul facultăţii/Senatului a 
raportului asupra concursului. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 
concurs 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca Calea Mănăştur 3-5 Cluj Napoca Registratura Universităţii 

Comisia  Preşedinte: Prof. Dr. Florin Brudașcă 
Membri: Conf. Dr. Gavril Giurgiu 

         Conf. Dr. Mircea Mircean 
    Șef lucr. Dr. Iuliu Scurtu 
         Prof. Dr. Ioan Marcus 

Supleanţi: Prof. Dr. Ionel Papuc 
           Conf. Dr. Radu Lăcătuș 

 


