
Descrierea postului profesor – Medicină Veterinară, Clinici
Facultatea Medicină veterinară
Departament Clinici 
Poziţia în statul de 
funcții IV/B/1

Funcție Profesor universitar
Disciplinele din 
planul de 
învățământ

Dermatologie veterinară; 
Parazitologie şi Boli parazitare 3; 
Clinica Animalelor de Companie 1 şi 2

Domeniul ştiințific Medicină veterinară

Descriere post
Postul de Profesor, poziţia IV /B/1, are în componenţă 4 ore de curs:
2/săpt. la disciplina de Dermatologie veterinară; 2/săpt la disciplina de
Parazitologie şi boli parazitare 3; 
Ore de lucrări practice: 
Clinica Animalelor de Companie 1 (Dermatologie) 3,14/săpt;
Clinica Animalelor de Companie 1 (Parazitologie) 1,29/săpt; 
Clinica Animalelor de Companie 2 (Dermatologie) 1,25/săpt;
Clinica Animalelor de Companie 2 (Parazitologie) 1,43/săpt;
n cazul  cursului  de  Dermatologie  veterinară  se  urmăreşte  însuşireaȊ

principiilor generale şi speciale de aplicare a protocoalelor terapeutice
şi profilactice în bolile cutanate la animale de companie. 
Prin cursul de Parazitologie şi boli parazitare se doreşte transmiterea
către studenți a unui sistem de cunoştinţe privind etiologia, biologia,
epidemiologia,  patogenia,  diagnosticul,  diagnosticul  diferenţial,
prognosticul, tratamentul şi profilaxia în arahnoze, entomoze şi micoze
la animale.

Atribuțiile/ 
activitățile aferente

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru 
disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv cursurile: 
Dermatologie veterinară; Parazitologie şi Boli parazitare 3; Clinica 
Animalelor de Companie 1 şi 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
Curs Dermatologie veterinară
Structura şi funcţiile pielii. Epiderm; Joncţiunea dermo-epidermică; 
Derm; Hipoderm; Foliculi piloşi; Structura părului şi tipurile de păr; 
Ciclul folicular Glande sebacee şi sudoripare. Funcţiile pielii şi ale 



anexelor. Microbiologia cutanată. Funcţiile pielii.
Piodermite -etiopatogeneză, simptomatologie, diagnostic şi terapie:
Piodermite  superficiale:  intertrigo;  impetigo;  piodermita  cutaneo-
mucoasă; sindromul de proliferare bacteriană; foliculite.
Piodermite  profunde:  furunculoze  (localizate,  generalizate);  celulite.
(localizate, generalizate).
Pseudopiodermite:dermatita  piotraumatică;  celulita  juvenilă;
furunculoza eozinofilică.
Dermatoze virale: papilomaviroza; boala Carrè: poxviroza; 
herpesviroza; parvoviroza.
Micoze cutanate:dermatofitoze; malasezioza.
Parazitoze cutanate la animale de companie:leishmanioza, demodecia,
raia  sarcoptica;  raia  otodectica;  infestatia  cu  Dermanissus  gallinae;
trombiculoza, infestaţia cu pulicide; malofagoza; hematopinidoza.
Dermatite alergice:sindromul de dermatită atopică, alergia alimentară, 
alergia la saliva de purici, urticaria şi angioedemul
Dermatoze auto-imune:pemfigus; lupus cutanat şi sistemic
Afecţiuni paraneoplazice cutanate:eritem necrolitic migrator; 
dermatofibroza nodulară; Sindromul de hiperadrenocorticism; 
hipotiroidism; enocrinopatii sexuale cu manifestări cutanate.
Conduita diagnosticului dermatologic în otite externe la animale de
companie.
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Curs Parazitologie şi boli parazitare 3

ARACHNOZE: Linguatuloza  (carnivorelor  şi  viscerală  la
rumegătoare); Râile la bovine; Râile la ovine şi caprine; Râile la suine,
cabaline şi  iepure;  Râile  la carnivore;  Râle păsărilor.Acarioza  căilor
respiratorii  (citiditoza).  Acarioză  dermanisică.  Acarioza  argasidică;
Ectoparazitismul  cu  ixodide  la  mamifere.  Acariozele  la  albine:
varooza.

ENTOMOZE  ŞI  MIAZE:  Miazele  animalelor  domestice:  estroza;
hipodermoza; gasterofiloza; miaza cutanată şi genitală; Parazitismul cu



Melophagus  ovinus. Parazitismul  cu  diptere:  simulidotoxicoza;
parazitismul cu tabanide, brauloza; Malofagoza la mamifere şi păsări;
Hematopinidoza.Parazitismul cu pulicide.Parazitismul cu cimicide.

MICOZE: Dermatofitoze – generalitǎţi, tricofiţia, microsporoza, 
candidoza, criptococoza, aspergiloza.

Patogeneza în bolile parazitare. Caile de contaminare si 
infestare a gazdelor ; Migratia parazitilor in organismul-gazda ; 
Actiunea parazitilor asupra gazdelor. Apararea antiparazitara a 
organismului gazda

- Apararea sistemului celular;Apararea sistemului tisular;Apararea 
(imunitatea) umorala; Imunitatea in parazitoze;Imunodepresia in 
parazitoze;Parazitoze autoimuna ; Antigenele parazitare;Anticorpii 
antiparazitari; Imunodiagnosticul in bolile parazitare; Aspecte de 
imunoprofilaxie antiparazitara;Supravegherea parazitologica a 
animalelor.
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