
Universitatea de Ştiin ţe Agricole şi Medicină Veterinară, 
Facultatea de Medicină Veterinară 

Disciplina de Boli infectioase 
Cluj-Napoca, Romania 

Str. Mănăştur nr 3-5, Cluj-Napoca 400372, Romania 
Telefon: +40264-596384, Fax: +40264-593792 

 
 
          Decan,                                                                                          Director Departament 
Prof. Univ. Dr. Cornel CATOI                                              Conf. Univ. dr. Gavril GIURGIU 

 
 

Posturi scoase la concurs, semestrul al 2-lea, an universitar 2012-2013 
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moleculară; Clinica animalelor de companie; Legislaţie în biotehnologii; Clinica cabaline, 
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Departamentul IV –Clinici, Facultatea de Medicină Veterinară 
 
 

Universitatea: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 

Facultatea: Medicina Veterinara 

Departament: IV Clinici Veterinare 

Poziţia în statul de funcţii: IV / 9 

Funcţie: Sef de lucrari 

Disciplinele din planul de învăţământ: Clinică suine, infecţioase; Medicină moleculară; 

Clinica animalelor de companie; Legislaţie în biotehnologii; Clinica cabaline, infecţioase; Boli 

infecţioase 3 şi 4  

Domeniul Stiintific: Medicina Veterinara 

Descriere post: Postul de Şef de lucrări, poziţia IV / 9 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. 454 din 21.12.2012, conţine 

o normă de 15 ore convenţionale, asigurate cu ore de curs, lucrari practice si practica, cu 

următoarea distribuţie semestrială: 

• Clinică suine, infecţioase: 3 x 2=6 ore conventionale de curs şi 18 ore convenţionale de 

clinică cu studenţii anului VI Medicină veterinară in semestrul XI şi 3 x 2=6 ore 

conventionale de curs şi 18 ore convenţionale de clinică cu studenţii anului VI Medicină 

veterinară în semestrul XII, modular 



• Medicină moleculară: 0,5 ore x 2= 1 ore convenţionale de curs şi 1 x 1 = 1 ore 

convenţionale de lucrări practice cu o grupă de studenţi ai anului III Medicină veterinară, 

in semestrul V 

• Clinica animalelor de companie: 3 ore convenţionale de clinică cu studenţii anului VI 

Medicină veterinară in semestrul XI şi 3 ore convenţionale de clinică cu studenţii anului 

VI Medicină veterinară în semestrul XII, modular 

• Legislaţie în biotehnologii: 1 ore convenţionale de seminar cu studenţii anului IV 

Biotehnologii medical veterinare, in semestrul VIII 

• Clinica cabaline, infecţioase: 1 x 2= 2 ore convenţionale de curs şi 3 ore convenţionale de 

clinică cu studenţii anului VI Medicină veterinară in semestrul XI; 1 x 2= 2 ore 

convenţionale de curs şi 3 ore convenţionale de clinică cu studenţii anului VI Medicină 

veterinară în semestrul XII, modular 

• Boli infecţioase 3: 3 ore convenţionale de clinică cu studenţii anului V Medicină 

veterinară in semestrul IX 

• Boli infecţioase 4: 3 ore convenţionale de clinică cu studenţii anului V Medicină 

veterinară in semestrul X 

Atributiile/activit ăţile aferente: activitate didactica cu studentii (susţinerea de cursuri şi 

seminarii la disciplinele prevăzute în post, precum şi participări la examene, la seminarii din 

cadrul departamentului, deplasare in teren cu studentii, prezentare de caz), consultaţii cu 

studenţii şi coordonarea lucrărilor de licenţă, activitate de cercetare. 

Tematica 

Teme pentru: 

Clinică suine: Diagnosticul clinic şi paraclinic al bolilor infecţioase la suinele internate curent în 

clinică, aplicarea de tratamente şi urmărirea eficacităţii acestora. Prezentarea de cazuri de boli 

infecţioase din focare apărute în unităţi de creşterea a suinelor. Acţiuni sanitar-veterinare în 

unităţi de creşterea animalelor (ferme, complexe, gospodării particulare) conform programului 

strategic. Deplasări pe teren în focare de boli infecţioase la suine pentru stabilirea diagnosticului, 

efectuarea de tratamente şi aplicarea măsurilor de combatere.  

Medicină moleculară: Structura ADN şi a implicaţiilor acesteia în medicină, cu fenomenele, 

mecanismele şi intervenţiile de la nivel celular si molecular, cu importanţa clonării şi a tehnicilor 

de clonare, cu principiile terapiei genice şi cu modelele animale pentru diferite boli. Deprinderea 



unor tehnici de medicină moleculară: obţinerea şi separarea ADN şi ARN, modalităţi de utilizare 

a unor enzime de restricţie pentru obţinerea secvenţelor ţintă, clonarea acestora, identificarea 

unor secvenţe genomice, tehnici ADN recombinant. 

Clinica animalelor de companie: Diagnosticul clinic şi paraclinic al bolilor infecţioase la 

animale de companie internate curent/afluite în clinică, aplicarea de tratamente şi urmărirea 

eficacităţii acestora. Prezentarea de cazuri de boli infecţioase din focare apărute în unităţi de 

creşterea animalelor. Discutarea eficienţei protocoalelor de vaccinare în cadrul deplasărilor pe 

teren la canise, adăposturi, etc. Acţiuni sanitar-veterinare conform planului strategic. 

Legislaţie în biotehnologii: Legislaţia referitoare la obţinerea de produse biologice, regimul lor 

de verificare şi utilizare. Legislaţia legată de utilizarea sistemelor pentru obţinerea antigenelor, 

prepararea de vaccinuri şi administrarea vaccinurilor adjuvantate. legislaţia referitoare la 

biomasa utilizabilă pentru vaccinuri şi aplicarea unor tehnici de inginerie genetică. 

Clinica cabaline: Diagnosticul clinic şi paraclinic al bolilor infecţioase la cabalinele 

internate/afluite curent în clinică, aplicarea de tratamente şi urmărirea eficacităţii acestora. 

Prezentarea de cazuri de boli infecţioase din focare apărute în unităţi de creşterea a cabalinelor. 

Acţiuni sanitar-veterinare în unităţi de creşterea a cabalinelor (ferme, complexe, gospodării 

particulare) conform programului strategic. Deplasări pe teren în focare de boli infecţioase la 

cabaline pentru stabilirea diagnosticului, efectuarea de tratamente şi aplicarea măsurilor de 

combatere.  

Boli infecţioase 3 şi 4: Prezentarea de cazuri de boli infecţioase din focare apărute în unităţi de 

creşterea a animalelor respectiv a cazuisticii afluite. Deplasări pe teren în focare de boli 

infecţioase pentru stabilirea diagnosticului, efectuarea de tratamente şi aplicarea măsurilor de 

combatere. Acţiuni sanitar-veterinare în unităţi de creşterea animalelor (ferme, complexe, 

gospodării particulare) conform planului strategic. Diagnosticul clinic şi paraclinic al bolilor 

infecţioase la animale internate curent în clinică, aplicarea de tratamente şi urmărirea eficacităţii 

acestora.  
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