
Descrierea postului Șef lucrări– Medicină Veterinară, Paraclinici

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

pozitia III B/8

Funcție Șef lucrări
Disciplinele din
planul de
învățământ

Veterinary Toxicology 1; Toxicologie Veterinară 2; Necropsy and
Forensic Medicine 2; Toxicologie Veterinară 1; Veterinary Toxicology
2; Diagnostic Necropsic și Medicină legală 2;

Domeniul științific Medicină veterinară
Descriere post Postul de Șef lucrări, poziţia III /B/8, are în componenţă Veterinary

Toxicology 1, 2.50 ore curs şi 2.50 oră de lucrări practice pe
săptămână; la Toxicologie Veterinară 2 are 2 ore de lucrări practice pe
săptămână; la Toxicologie Veterinară 1 are 2 ore de lucrări practice pe
săptămână; la Veterinary Toxicology 2 are 2.50 ore de curs și 1.25 ore
de lucrări practice pe săptămână; la Necropsy and Forensic Medicine 2
1.07 ore de lucrări practice pe săptămână iar la Diagnostic necropsic
și Medicină legală 2 are 1.71 ore de lucrări practice pe săptămână;
Ȋn cazul cursului de Veterinary Toxicology 1 se urmăreşte obținerea
cunoștințelor teoretice privind sursele de toxice, factorii care
influențează toxicitatea, toxicocinetica, mecanismele de actiune ale
toxicelor, bazele toxicologiei mediului, sindroamele toxicologice,
terapia intoxicațiilor și antidoturile.
Ȋn cazul cursului de Veterinary Toxicology 2 se urmăreşte obținerea
cunoștintelor teoretice privind principalele intoxicații la animale;
clasificarea intoxicațiilor în funcție de categoriile de toxici; principii
de diagnostic clinic, anatomopatologic și de laborator în diferite
intoxicații; terapia specifică în diferite intoxicații la animale.

Atribuțiile/
activitățile aferente

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru
disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv cursurile de:
Veterinary Toxicology 1 și Veterinary Toxicology 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
Introducere în toxicologie: definiţie, scop, relaţii cu alte ştiinţe şi
istoric; surse de compuşi toxici; dinamica toxicilor în mediul
înconjurător; specialităţile toxicologiei



Toxicitate şi factorii care o influenţează
Toxicocinetica: xenobiotice; căile de absorbţie a xenobioticelor;
expunerea la xenobiotice; biodisponibilitatea xenobioticelor;
mecanismele de absorbţie a xenobioticelor; distribuţia şi depozitarea
xenobioticelor; barierele tisulare şi distribuţia xenobioticelor;
metabolismul/biotransformarea xenobioticelor; toxicocinetica şi
eliminarea xenobioticelor.
Acţiunea toxicelor: toxicitatea acută – relaţii doză – răspuns; relaţii
enzimatice; inhibiţia şi inactivarea; modulatorii canalelor ionice;
inhibiţia respiraţiei celulare; antimetaboliţi; sinteza letală;
imunotoxicitatea; mutagenitatea; carcinogeneza chimică; teratogeneza.
Bazele toxicologiei mediului; persistenţa în mediu; degradarea
abiotică; degradarea biotica; procese de eliminare non-dezintegrative;
procese de eliminare; bioacumularea; toxicitatea acută şi cronică;
specii – toxicitate cronică specifica; interacţiuni abiotice şi biotice.
Transportul şi persistenţa toxicilor în mediu; surse de toxici pentru
mediu; procese de transport şi transformare; evaluarea riscurilor pentru
mediu; formularea problemelor; analiza expunerii şi efectelor;
caracterizarea şi managementul riscurilor; consideraţii privind mediul
şi sănătatea omului.
Neurotoxicologie: toxici care afectează neurotransmiţătorii; toxici cu
efecte mixte asupra SNC; plante ce conţin tiaminaze sau alte
substanţe; toxici asociaţi cu tremurăturile şi crizele; toxici care
cauzează depresie nervoasă centrala; toxici care afectează sistemul
nervos autonom; toxici care cauzează pareze sau paralizii.
Nefrotoxicitatea: structura şi funcţiile sistemului renal; metale şi
substanţe anorganice nefrotoxice; compuşi organici nefrotoxici; plante
nefrotoxice; toxine nefrotoxice.
Hepatotoxicitatea: structura şi funcţiile ficatului; susceptibilitatea
ficatului; tipuri de afectări hepatice; mecanismele hepatotoxicităţii;
compuşi chimici şi substanţe hepatotoxice; micotoxine hepatotoxice;
plante toxice ce pot afecta ficatul
Toxicologia tractului gastro-intestinal: forme de energie, substanţe
chimice şi medicamente ce afectează tractul gastro-intestinal; plante
care afectează tractul gastro-intestinal; micotoxine, toxine bacteriene,
zootoxine care afectează tractul gastro-intestinal; toxici care afectează
oro-faringele şi tractul gastro-intestinal; toxici care induc timpanism
rumenal la bovine.
Toxicitatea respiratorie: structura şi funcţiile sistemului respirator;
susceptibilitatea sistemului respirator; toxice ce afectează pulmonii;
toxici care cauzează asfixie; toxici care inhibă funcţia citocromilor.
Toxicologia sistemului cardio-vascular: Susceptibilitatea sistemului
cardio-vascular; mecanismele toxicozei; răspunsul la noxele toxice;
toxici care afectează cordul; toxicoza cardio-glicozidică; plante toxice
pentru cord; compuşi organici care afectează cordul; toxici care
afectează circulaţia periferică; toxicologia sângelui şi a maduvei
osoase; toxici care cauzează hemoliză; toxici care scad capacitatea
hemoglobinei de a transporta oxigen; toxici care afectează hemostaza.
Toxicologia sistemului reproducător: toxici care afectează sistemul
reproducător mascul; toxici care afectează sistemul reproducător
femel; toxici cu efecte teratogene; toxici abortigeni.



Toxicologia sistemului musculoscheletal.
Toxicologia sistemului endocrin.
Toxicologia pielii.
Toxici care provoacă orbire.
Terapia şi managementul intoxicaţiilor; stabilizarea semnelor vitale:
menţinerea respiraţiei, funcţiilor cardiovasculare; controlul statusului
SNC, controlul statusului acido-bazic; decontaminarea toxicologică;
antidoturile.
Intoxicații cu insecticide şi moluscide: organofosforice şi carbamaţi;
insecticide organoclorurate; piretrine şi piretroide; metaldehida;
insecticide noi.
Intoxicații cu rodenticide: rodenticide anticoagulante; brometalinul;
colecalciferolul; fluoroacetatul de sodiu; stricnina; fosfurile metalice.
Intoxicații cu toxici alimentar: compuşi amoniacali; ionofori; nitraţi și
nitriți; azot neproteic; sare.
Intoxicații cu produse casnice şi industriali: acizi şi agenţi
alcalinizanţi; înălbitori; detergenţi; uleiuri esenţiale; etilenglicol;
fertilizanţi; gaze; erbicide, baterii.
Intoxicații cu metale şi minerale: arsenic; cupru; fluor; iod; fier;
plumb; mercur; molibden; seleniu; zinc; cadmiu.
Intoxicații cu agenţi farmaceutici: analgezice, anticonvulsivante,
antidepresive, antihistaminice, antimicrobiene, citostatice,
antiparazitare, bronhodilatatoare, medicamente cardiovasculare,
metilxantine, miorelaxante, vitamine.
Intoxicaţii cu plante: alcooli şi acizi; alcaloizi; glicozide; proteine şi
aminoacizi.
Micotoxine şi micotoxicoze: aflatoxine; ochratoxinele şi citrinina;
ergotul; festuca; fumonisinele; oosporina; patulina; penitremul A,
roquefortina; fomopsine; slaframina; sporidesmina;
stahibotriotoxicoza; furaje tremorgenice; trichotecenele; zearalenona.
Biotoxine: botulismul; tetanus; alge albastre-verzi; insecte; reptile;
paianjeni; broaşte.
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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