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

III/B/1 

Funcție Confențiar universitar 
Disciplinele din 
planul de 
învățământ 

Anatomie patologică 1 și 2; Diagnostic necropsic și medicină legală 1 
si 2; Necropsy and forensic medicine 2; Patology and comparative 
oncology. 

Domeniul științific Medicină veterinară 

Descriere post 
Postul de Conferenţiar, poziţia III /B/1, are în componenţă ore de curs 
(2/săpt) la disciplina de Anatomie patologică 1; o oră de curs 
(0.43/săpt) şi două de lucrări practice (0.87/săpt) la disciplina de 
Diagnostic necropsic şi medicină legală 2; la disciplina de Anatomie 
patologică 2 are ore de laborator (3/săpt); la Diagnostic necropsic şi 
medicină legală 1 are ore de lucrări practice (3/săpt); la Necropsy and 
Forensic medicine 2 are ore de curs (1.07/săpt); iar la Patology and 
comparat oncology are în componenţă ore de curs (1.25/săpt) şi lucrări 
practice (1.25/săpt).  
Atât în cazul Disciplinei de anatomie patologică cât și în cazul 
Disciplinei de Diagnostic necropsic și medicină legală veterinară se 
urmărește predarea în vederea dobândirii de către studenți a 
cunoştinţelor teoretice privind identificarea leziunilor macroscopice la 
nivelul organelor și țesuturilor, precum și fiziopatologia, patogeneza şi 
histomorfologia diferitelor entităţi morbide la animale.  
Scopul disciplinei de Patologie celulară și oncologie comparată este de 
a oferi studenţilor informaţiile teoretice privind principalele leziuni 
morfologice şi biochimice la nivel celular precum şi informaţii 
referitoare la creşterea tumorală, respectiv caracteristicile celulei 
tumorale, etiopatogeneza cancerului, clasificarea şi diagnosticul 
tumorilor, epidemiologia şi tratamentul cancerului.  

Atribuțiile/ 
activitățile aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru 
disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele: 
Anatomie patologică 1 și 2; Diagnostic necropsic și medicină legală 1 
si 2; Necropsy and forensic medicine 2; Patology and comparative 
oncology 
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 
Tulburări de metabolism celular; 
Tulburări de circulaţie; 
Procese de adaptare reactivă şi reconstrucţie; 
Carcinogeneza şi mecanismele carcinogenezei; 
Morfologia şi biologia celulei tumorale; 
Clasificarea neoplasmelor; 
Aspecte comparative în cancerul mamar la câine şi om; 
Diagnosticul necropsic la suine; 
Diagnosticul necropsic la carnivore şi animalelor de blană; 
Diagnosticul necropsic la pasăre; 
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