
Descrierea postului conferentiar – Medicină Veterinară, Clinici 
 

Facultatea  Medicină veterinară 
Departament  Clinici (IV) 
Poziţia în statul de 
funcţii 

pozitia IV B/1 

Funcţie Confenţiar universitar 
Disciplinele din 
planul de 
învăţământ 

Pathology of reproduction 1, Pathology of reproduction 2, Patologia 
reproducţiei 1, Patologia reproducţiei 2 

Domeniul ştiin ţific Medicină veterinară 
Descriere post Postul de Conferenţiar, poziţia IV/B/1 din statul de funcţii al 

Departamenului IV Clinici din cadrul Facultatii de Medicina 
Veterinara, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara 
Cluj-Napoca, publicat in Monitorul Oficial nr. 571 din 10 mai 2016 
Partea a III-a, are urmatoarea componenţă: ore de curs (2/săpt) şi 
lucrări practice (0/săpt) la disciplina Pathology of Reproduction 1 
(semestru I); ore de curs (2/săpt) şi lucrări practice (0/săpt) la 
disciplina Pathology of Reproduction 2 (semestrul II),  ore de curs 
(0/săpt) şi lucrări practice (6/săpt) la disciplina Patologia reproducţiei 
1 (semestrul I),  ore de curs (0/săpt) şi lucrari practice (12/săpt) la 
disciplina Patologia reproducţiei 2 (semestrul II). 
Activitatea la disciplina Pathology of Reproduction 1 (curs) presupune 
predarea în limba engleză la anul 5 Medicină veterinară, secţia 
engleză, a notiunilor privind fiziologia şi patologia puerperiumului la 
animalele domestice, utilizarea produselor hormonale în tulburările de 
reproducţie, inducerea şi sincronizarea estrului la femelele animalelor 
domestice, metode de diagnostic clinic şi paraclinic în tulburările de 
reproducţie la animale, terapia cu antibiotice şi chimioterapice. 
Activitatea la disciplina Pathology of Reproduction 2 (curs) presupune 
predarea în limba engleză la anul 5 Medicină veterinară, secţia 
engleză, a notiunilor privind patologia ovarului, patologia uterului şi a 
căilor genitale în afara gestaţiei şi puerperiumului, patologia glandei 
mamare şi tulburările de reproducţie la masculii animalelor domestice. 
Activitatea la disciplina Patologia reproducţiei 1 (lucrări practice) 
presupune activitatea de clinică cu studenţii anului V semestrul 1 
Medicina Veterinara, secţia română, axată pe  întocmirea fişei de 
observaţie ginecologică a femelelor destinate reproducţiei, evaluarea 
unor cazuri reale în ceea ce priveşte ciclurile sexuale pe specii, 
patologia ovarului, a căilor genitale şi a glandei mamare, precum şi 
terapia acestora. Activitatea la disciplina Patologia reproducţiei 2 
(lucrări practice) presupune activitatea de clinică cu studenţii anului V 
semestrul 2 Medicina Veterinara, secţia română, axată de asemenea pe 
întocmirea fişei de observaţie ginecologică a femelelor destinate 
reproducţiei, evaluarea unor cazuri reale în ceea ce priveşte ciclurile 
sexuale pe specii, patologia ovarului, a căilor genitale şi a glandei 
mamare, precum şi terapia acestora.  

Atribu ţiile/ 
activităţile aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru 
cursurile cuprinse în norma didactică, respectiv cursurile: Pathology of 
Reproduction 1 şi 2 şi lucrările practice la disciplinele patologia 



reproducţiei 1 şi 2 
Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;  
Pregătirea activităţii didactice ;  
Verificări, teste, examene si verificări 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 

Teme pentru disciplna Pathology of Reproduction 1 şi Patologia 
Reproducţiei 1 
Tema 1 Fiziologia perioadei puerperale la animalele domestice 
Tema 2 Retenţia placentară la animalele domestice 
Tema 3 Prolapsul uterin la animalele domestice 
Tema 4 Infecţia puerperală localizată: metrita puerperală 
Tema 5 Tulburări metabolice puerperale: hipocalcemia puerperală 
Tema 6 Inducerea şi sincronizarea estrului la rumegătoarele mari şi 
mici 
Teme pentru disciplina Pathology of Reproduction 2 şi Patologia 
Reproducţiei 2 
Tema 1 Chiştii ovarieni la vacă 
Tema 2 Sindromul de anestru la vacă 
Tema 3 Endometritele cronice la vacă 
Tema 4 Sindromul montelor repetate la vacă 
Tema 5 Endometrita post-coitală la iapă 
Tema 6 Piometrul la căţea 
Bibliografie 
IOAN  ŞTEFAN GROZA – Compendiu – Ginecologie, reproducţie   
şi   andrologie   veterinară.  Editura  Academiei Române, 2006. 
IOAN ŞTEFAN GROZA, IANCU ADRIAN MORAR – Andrologie 
veterinară. Editura Gryphon, Braşov, 2004. 
SANDA  ANDREI, IOAN  ŞTEFAN GROZA – Fiziologia şi 
patologia glandei mamare la vacă. Editura AcademicPres, 2010. 
LIVIU MARIAN BOGDAN, IOAN  ŞTEFAN GROZA  – Obstetrică 
veterinară. Editura  Academic Pres, Cluj-Napoca, 2009. 
NOAKES, PARKINSON, ENGLAND – Veterinary Reproduction and 
Obstetrics, 9th Edition, Saunders Elsevier, 2009 
SENGER P.L. – pathways to pregnancy and parturition, Current 
Conceptions Inc., 2005 
HAFEZ E.S.E., B. HAFEZ – Reproduction in farm animals, 7th 
Edition, Lippincott Williams and Wilkins, 2000. 

 


