
Descrierea postului de Sef lucrări – Medicină Veterinară, Paraclinici
Facultatea Medicină veterinară
Departament Paraclinici (III)
Poziția în statul de
funcții

III/B/5

Funcție Șef de lucrări
Disciplinele din planul
de învățământ

Pharmacologie et Pharmacie I, Pharmacologie et Pharmacie II, Therapeutique
generale veterinaire, Management şi marketing veterinar

Domeniul științific Medicină veterinară
Descriere post Postul de Șef de lucrări, poziţia III/B/5, are în componenţă următoarele discipline:

Pharmacologie et Pharmacie I are un nr de 2,5 ore curs şi 3,75 ore de lucrari
practice
Pharmacologie et Pharmacie II are un nr. de 3,75 ore de lucrari practice
Therapeutique generale veterinaire are un nr de 1,25 ore curs şi 1,25 ore de lucrari
practice
Management şi marketing veterinar are un nr de 1 oră de lucrari practice

Atribuțiile/ activitățile
aferente

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs și lucrări practice pentru disciplinele cuprinse
în norma didactică, respectiv disciplinele: Pharmacologie et Pharmacie I,
Pharmacologie et Pharmacie II, Therapeutique generale veterinaire, Management şi
marketing veterinar;
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;
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;
Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic;
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor.

Tematica probelor de
concurs

Pharmacologie et Pharmacie I
Technique pharmaceutique. Les formes pharmaceutiques
Pharmacodynamique et Pharmacocinétique
Principes de la thérapeutique
Médicaments de système nerveux autonome (végétatif) sympathique et
parasympathique.
Médicaments du système nerveux central
Les médicaments autocoides,  analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires.
Les médicaments du système cardiovasculaire, urinaire, endocrinien.

Pharmacologie et Pharmacie II
Prescription clinique - Les composants de l'ordonnance et la manière de les écrire.
Modèles de prescriptions pour diverses formes des médicaments. Prescriptions
cliniques

Therapeutique generale veterinaire
Les principaux remèdes thérapeutiques
Incompatibilités médicamenteuses - interactions médicamenteuses physiques et
chimiques - selon le groupe de médicaments et / ou le système.
Les effets indésirables - toxiques, allergiques, mutagènes, tératogènes, cancérigènes,
idiosyncrasiques
La tolérance aux médicaments, la chimiorésistance
La résistance aux antibiotiques.



Prébiotiques et probiotiques
Le protocole général de traitement recommandé pour le les médicaments du système
urinaire, respiratoire, gastro-intestinale, endocrinien.

Management şi marketing veterinar
Teritoriul de activitate: definiţie, managementul teritoriului, implicaţii şi consecinţe.
Planul de acţiune în teritoriu: potenţialul pe categorii de servicii şi produse,
potenţialul pe specii, timp alocat, obiective importante, concentrarea activităţii şi
realizarea planului.
Potenţialul teritoriului: modalităţi de calcul şi organizarea activităţii în funcţie de
priorităţi; planul de acţiune.

Bibliografie:
1. Bazele farmacologice ale terapeuticii medicale veterinare. Cernea Mihai, Anca

Chereji, Laura Cătană, Ediția a III-a, 2015, Ed Academicpress.
2. Veterinary pharmacology and therapeutics. H.R. Adams, Ed Iowa State, 8

edition, University Presss, 2001
3. Veterinary pharmacology & therapeutics. J.E. Riviere, M.G. Papich, Ed.

Blackwell publishing, 2009
4. Veterinary drug handbook. D.C. Plumb, Ed. Blackwell publishing, 6 edition,

2008
5. Comparative Pharmacokinetics. J.E. Riviere, Ed Iowa State University Presss,

1999
6. Principiile Managementului Medical Veterinar. Cernea Mihai, ed. Risoprint,

Cluj-Napoca 2007
7. Manualul Gower de management. Denis Lock, 2001


