
Descrierea postului conferentiar – Medicină Veterinară, Paraclinici 
 

Facultatea  Medicină veterinară 
Departament  Paraclinici (III) 
Poziția în statul de 
funcții 

pozitia III B/2  

Funcție Confențiar universitar 
Disciplinele din 
planul de 
învățământ 

Laboratory animal biology, breeding and pathology; Pathophysiology 
1; Pathophysiology 2; Biologia,creşterea şi patologia animalelor de 
laborator; Fiziopatologie 2 

Domeniul știin țific Medicină veterinară 
Descriere post Postul de Conferenţiar, poziţia III /B/2, are în componenţă ore lucrări 

practice (1.25/săpt); La Pathophysiology 1 are ore de curs (2.5ore 
/săpt); la  Pathophysiology 2 are 2.5 ore de curs; la Biologia,creşterea 
şi patologia animalelor de laborator are 6 ore de laborator iar la 
Fiziopatologie 2 are 1 oră de lucrări practice; 
Ȋn cazul cursului de Biologia,creşterea şi patologia animalelor de 
laborator se urmărește însușirea cunoștiințelor referitoare la biologia 
creșterea și patologia principalelor specii de animale de laborator.  
Ȋn cazul cursurilor de Pathophysiology 1,  Pathophysiology 2 şi 
Fiziopatologie 2 se urmărește formarea şi consolidarea unei gândiri 
medicale complexe, necesară unei înţelegerii corecte a tulburărilor 
funcţionale sesizabile clinic, coroborate cu investigaţiile de laborator. 

Atribu țiile/ 
activitățile aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru 
cursurile cuprinse în norma didactică, respectiv cursurile: Laboratory 
animal biology, breeding and pathology; Pathophysiology 1; 
Pathophysiology 2; Biologia,creşterea şi patologia animalelor de 
laborator; Fiziopatologie 2; 
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 
Fiziopatologie 
Mecanismele disfucțiilor celulare (mecanisme adaptative, mecanisme 
lezionale, senescența, moartea celulară); 
Boli ereditare, boli produse prin mutații genice, aberații cromozomiale, 
boli cu predispoziție ereditară (cu caracter multifactorial);  
Boli metabolice (tulburări ale metabolismului vitaminic, glucidic, lipid 
al proteinelor, hidromineral și acido-bazic); 



Stresul (considerații generale, mediatorii răspunsului la stres, efectele 
stresului asupra organismului); 
Tipuri de factori patogeni și mecanismele generale de acțiune ale 
acestora (mecanismul de acțiune al factorilor patogeni mecanici, fizici 
biologici); 
Tulburările funcției imune (Reacția de hipersensibilizare de tipul I, II, 
III și IV, Mecanisme patogenetice ale bolilor autoimune); 
Inflamația acută (Etiologia, etapa vasculară, etapa celulară, mediatorii 
reacției inflamatorii, rolul speciilor reactive, constituirea exudatului 
inflamator); 
Inflamația cronică (criterii de clasificare, rolul macrofagelor, efectele 
sistemice ale inflamatiei, consecințele inflamatiei defective sau 
excesive); 
Regenerarea tisulară (formarea cicatricelor, fibroza); 
Febra (etiologie, patogenie, mecanism patogenetic, stadiile reacției 
febrile, tulburări funcționale și metabolice în febră); 
Tulburările termoreglării (hipertermia și hipotermia); 
Mecanismele creșterii tumorale (biologia creșterii tumorale, 
etiopatogeneza cancerului, mecanismele moleculare ale transformării 
maligne, implicațiile clinice ale dezvoltării neoplazice); 
Șocul (caracteristici generale, clasificarea șocului, stadializarea); 
Modificările circulației periferice (hiperemia, congestia, staza, 
hemoragia, tromboza, embolia, edemul, ischemia, infarctul); 
Tulburările seriei eritrocitare (Efectul anemia asupra organismului, 
criterii de clasificare a anemiilor, tipuri de anemii, poliglobuliile, 
criterii de diagnostic diferențial al poliglobuliilor); 
Tulburările seriei leucocitare (Modificări reactive ale seriei leucocitare 
însoțite de leucocitoză și leucopenie, hemopatii maligne); 
Tulburările coagulării (sindroame de hipocoagulabilitate de cauză 
vasculară, trombocitară, coagulopatii ereditare și dobândite, 
hipercoagulabilitatea, coagularea intravasculară diseminată); 
Fiziopatologia inimii și a vaselor de sânge (afecțiunile miocardului, 
valvulopatii, consecința valvulopatiilor, tulburările circulației 
coronariene, tulburările modificării tonusului vascular, colapsul 
vascular, tulburările circulației limfatice); 
Tulburările funcției respiratorii (tulburările respirației externe, 
tulburările schiburilor gazoase prin reducerea câmpului de hematoză, 
tulburările reglării respirației, consecințele hipoxiei) 
Tulburările digestiei gastro-intestinale (tulburările reglarii funcței 
digestive, tulburările funcționale ale prestomacelor, tulburările 
digestiei intestinale); 
Tulburările funcței hepatice (Marile sindroame ale insuficienței 
hepatice, tulburările metabolismului intermediar, coma hepatică, 
explorări paraclinice utilizate in diagnosticul și monitorizarea IH); 
Tulburările funcției pancreasului exocrin (pancreatita acută / cronică ); 
Fiziopatologia proceselor de excreție (etiopatogenia patologie renale, 
tipuri de nefropatii, consecințele insuficienței renale acute/ cronice, 
explorarea funcției renale); 
Fiziopatologia sistemului endocrin (reglarea sistemului endocrin, 
hipofiza, hiper/hipofuncția hipofizara, epifiza, timusul, hiper/hipo 
tiroidismul, hiper/hipofuncția cortico suprarenalei, fiziopatologia 



pancreasului endocrin: hipoinsulinismul şi hiperinsulinismul,  
fiziopatologia gonadelor: hipofuncţia şi hiperfuncţia testiculară, 
hipofuncţia şi hiperfuncţia ovariană, investigaţii paraclinice ale 
sistemului endocrin); 
Fiziopatologia sistemului nervos de relaţie şi autonom (etiologia şi 
patogenia generală a sistemului nervos, fiziopatologia activităţii 
nervoase superioare, tulburările funcţiei motoare, akinezii şi 
hipokinezii, paraliziile şi parezele centrale, hipo-sau akinezia, 
hiperkineziile piramidale, extra-piramidale şi medulare, ataxia, 
tulburările de sensibilitate ale substanţei nervoase, fiziopatologia 
sistemului nervos vegetativ: disfuncţiile generale a sistemului nervos 
vegetativ, simpaticotonia şi parasimpaticotonia; 
 
Biologia,creşterea şi patologia animalelor de laborator 
Bioetica și deontologia experimentului pe animale, conceptul de 
alternativă;  
Legislația și reglementările privind condițiile de creștere și utilizare a 
animalelor de laborator la nivel internațional, european și național; 
Structura și organizarea activității în facilitățile pentru cazarea 
animalelor de laborator; 
Particularitățile privind biologia, creșterea și patologia la principalele 
specii de animale utilizate în laborator (șoarece, șobolan, hamster, 
cobai, iepure, câine, primate non umane);  
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