
Post IV B/2 
Sef lucrari Dep. Clinici MV

Universitatea: USAMV Cluj-Napoca

Facultatea: Facultatea de Medicina Veterinara

Departament: IV Clinici

Pozitia in statul de functii: IV B/2

Functie: Sef lucrari

Disciplinele din planul de invatamant: 
Patologia reproductiei 1
Clinica pe specii/animale de renta 1si 2  (2011-2012)
Biologie/Biotehnologii în reproducţie 2

Domeniu stiintific: Medicina veterinara

Descriere  post:  Postul  de  Şef  de  lucrări,  poziţia  IV  B/2  din  statul  de  functii  al 
Departamenului  IV Clinici  din cadrul  Facultatii  de  Medicina  Veterinara,  Universitatea  de 
Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, publicat in Monitorul Oficial nr. 237 
din 16.07.2012 Partea  a  III-a,  are  urmatoarea  componenţă:  ore  de curs  (0/săpt)  şi  lucrări 
practice (6/săpt) la disciplina de Patologia Reproductiei 1 (semestru I); ore de curs (0/săpt) 
şi lucrări practice (4/săpt) la disciplina de Clinica pe specii/animale de renta 1 (semestrul 
I),  ore de curs (2/săpt) şi lucrări practice (0/săpt) la disciplina de Biologie/Biotehnologii în 
reproducţie 2  (semestrul  II),   ore de curs (0/săpt)  şi lucrari  practice (3/săpt)  la disciplina 
Clinica pe specii/animale de renta 2 (semestrul II).

Atributiile/activitatile aferente: 
Atributii:  activitatea  didactica  cu  studentii  (curs  si  lucrari  practice  conform  descrierii 
postului), activitate in Clinica de Reproductie si Patologia Reproductiei, deplasari in teren cu 
studentii, studiu de caz, activitate de cercetare. 
Activitati  aferente:  activitatea  la  disciplina  Patologia  Reproductiei  1  (lucrari  practice) 
presupune  activitatea  de  clinica  cu  studentii  anului  V  semestrul  1  Medicina  Veterinara, 
privind intocmirea fişei de observaţie ginecologică a femelelor destinate reproducţiei, ciclurile 
sexuale pe specii, patologia ovarului, patologia căilor genitale si terapia hormonală: produse, 
clasificare, protocoale terapeutice. Activitatea la disciplina de Clinica pe specii/animale de 
renta 1 (lucrari practice) presupune activitatea de clinica cu studentii anului VI semestrul 1 
Medicina Veterinara,  privind examenul clinic ginecologic la animalele de ferma, controlul 
cresterii  foliculare,  contolul  ovulatiei  si  tratamentul  principalelor  afectiuni  ginecologice  la 
animalele de ferma. Activitatea la disciplina Biologie/Biotehnologii in reproductie 2 (curs) 
presupune  predarea  notiunilor  privind  fecundatia,  fiziologia  gestatiei  si  a  parturitiei, 
sincronizarea estrului,  insamantarile  artificiale,  fertilizarea in vitro,  transferul  de embrioni, 
precum si  sexarea embrionilor  si  gametilor  animalelor  domestice.  Activitatea  la disciplina 
Clinica pe specii/ animale de renta 2 (lucrari practice) presupune activitatea de clinica cu 
studentii anului VI (semestrul II), privind examenul clinic ginecologic la animalele de ferma, 
sindromul de anestru, caldurile linistite, caldurile anovulatorii, estrul prelungit sau prescurtat, 
precum si mortalitatea embrionara.



Tematica probelor de concurs:

Teme pentru disciplina Patologia Reproductiei 1
Tema 1. Intocmirea fişei de observaţie ginecologică a femelelor destinate reproducţiei. 
Tema 2. Ciclurile sexuale pe specii.
Tema 3. Patologia ovarului.
Tema 4. Patologia căilor genitale. 
Tema 5. Terapia hormonală: produse, clasificare, protocoale terapeutice. 
Tema 6. Diagnosticul si terapia glandei mamare la animalele domestice.

Teme pentru disciplina Clinica pe specii/animale de renta 1 
Tema 1. Examenul clinic ginecologic la animalele de renta. 
Tema 2. Controlul cresterii foliculare la animalele de renta. 
Tema 3. Contolul ovulatiei la animalel de ferma. 
Tema 4. Tratamentul principalelor afectiuni ginecologice la animalele de renta.

Teme pentru disciplina Biologie/Biotehnologii in reproductie 2
Tema 1 Fecundatia .
Tema 2 Fiziologia gestatiei si a parturitiei la animalele domestice. 
Tema 3 Sincronizarea estrului la femelele animalelor domestice.
Tema 4 Insamantarile artificiale la femelele animalelor domestice.
Tema 5 Fertilizarea in vitro. 
Tema 6 Transferul de embrioni la animalele domestice.
Tema 7 Sexarea embrionilor si gametilor animalelor domestice.

Teme pentru disciplina Clinica pe specii/animale de renta 2
Tema 1 Examenul clinic ginecologic la animalele de renta.
Tema 2 Sindromul de anestru la femelele animalelor de renta.
Tema 3 Caldurile linistite.
Tema 4 Caldurile anovulatorii.
Tema 5 Estrul prelungit sau prescurtat.
Tema 6 Mortalitatea embrionara.
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