
Descrierea postului Șef lucrări– Medicină Veterinară, Paraclinici

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

pozitia III B/3

Funcție Șef lucrări
Disciplinele din
planul de
învățământ

Microbiologie 1, şi 2, Imunologie, Epidemiologie,

Domeniul științific Medicină veterinară
Descriere post Postul de Șef lucrări, poziţia III /B/3, are în componenţă 4 ore de

lucrări de Microbiologie 1; 2,5 ore de curs şi 1.25 ore de laborator de
Immunology pe săptămână; 2,5 ore de curs şi 1.25 ore de laborator de
Immunologie pe săptămână; o oră de laborator de Epidemiologie şi o
oră de laborator de Microbiologie 2 pe săptămână.
Ȋn cazul cursurilor de Imunologie limba franceză şi engleză se
urmăreşte furnizarea informaţiilor teoretice privind aspectele
imunologice şi imunopatologice precum şi a tehnicilor de diagnostic şi
metodelor de imunoprofilaxie la animale.
In cadrul laboratoarelor de Microbiologie se va urmări furnizarea de
informaţii teoretice si practice despre microorganismele implicate în
patologia animală.
In cadrul laboratorului de Epidemiologie va furniza informaţii
studenţilor despre aspectele epidemiologice în bolile transmisibile şi
netransmisibile la animale.

Atribuțiile/
activitățile aferente

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru
disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv cursurile de:
Inunologie liniile engleză şi franceză;
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
Microbiologie
Încadrarea taxonomică a microorganismelor şi criteriile taxonomice; categorii de
taxoni. Bacteriologie:
Caractere generale ale bacteriilor
Morfologia bacteriilor: dimensiuni, formă, grupare., Structura celulei bacteriene:
peretele celular, membrana citoplasmatică, citoplasma (incluziile şi granulaţiile),
mezozomii, materialul nuclear, plasmidele
Formaţiile extraparietale: capsula şi stratul mucos, cilii sau flagelii, pilii şi fimbriile,



glicocalixul
Sporul bacterian (structura, sporogeneza, germinarea)
Metabolismul bacterian: caracteristicile metabolismului; nutriţia şi respiraţia
bacteriilor.
Creşterea şi multiplicarea bacteriilor: creşterea şi modalităţile de multiplicare.
Dinamica multiplicării bacteriilor: fazele multiplicării bacteriilor în(pe) medii de
cultură
Compoziţia chimică a bacteriilor: compuşii anorganici; compuşii organici.
Ecologie bacteriană: microbiologia solului, apei, aerului şi a alimentelor;
Principalele grupe de bacterii întâlnite în alimente.
Acţiunea factorilor fizici asupra bacteriilor: temperatura, pH-ul, radiaţiile,
ultrasunetele, presiunea osmotică şi mecanică.
Acţiunea factorilor chimici: agenţi tensioactivi; agenţii de denaturare ai proteinelor:
acizii, bazele, alcoolii, cloroformul; Inhibitorii enzimatici: aldehidele, metalele şi
sărurile metalelor grele, substanţe oxidante, coloranţi.
Noţiuni de micologie generală: încadrarea taxonomică a ciupercilor microscopice,
ciupercile miceliene şi levurice, morfologia, cultivarea, înmulţirea şi modalitaţile de
examinare
Genuri şi specii implicate în microbiologia alimentelor.
Implicaţiile ciupercilor microscopice în patologia animalelor
Taxonomia şi criteriile taxonomice aplicate în clasificarea virusurilor.
Caracterele generale ale virusurilor.
Morfologia virionilor: învelişul viral, capsida şi pericapsida virală, conţinutul viral-
acidul nucleic
Compoziţia chimică a virusurilor: acizii nucleici, proteine, lipide, glucide, enzime
Formele de existenţă ale virusurilor în natură: virionul, virusul vegetativ, provirusul
Multiplicarea virusurilor şi fazele replicării: adsorbţia, pătrunderea, decapsidarea,
biosinteza constituenţilor virali, asamblarea, eliberarea din celulă.
Tropismul virusurilor
Surse de contaminare a alimentelor cu virusuri
Posibilitatea îmbolnăvirii omului prin consumul de alimente contaminate cu virusuri
Bacteriofagii: morfologia, compoziţia chimică, multiplicarea, lizogenia şi
lizogenizarea, relaţii ecologice fag-bacterie, modalităţi de evidenţiere, importanţă.
Viroizii şi prionii: morfologie, rezistenţă, importanţă pentru securitatea alimentelor.
Grupa cocilor.
Fam. Staphylococcaceae (gen Staphylococcus, gen Gemella),
Fam. Micrococcaceae (gen Micrococcus),
Fam. Steptococcaceae (gen Streptococcus),
Fam. Leuconostocaceae (gen Leuconostoc),
Fam. Lactobacillaceae (gen Pediococcus),
Fam. Aerococcaceae (gen Aerococcus),
Fam. Neiseriaceae (gen Neisseria).
Grupa bacililor Gram pozitivi nesporulaţi:
Fam. Literiaceae: genul Listeria (L. monocytogenes, L. ivanovi, L. murray, L. gray)
Fam. Erysipelotrichacae: genul Erysipelothrix (E. rhusiopathie, E. tonsilarum)
Fam. Lactobacillaceae: genul Lactobacillus (L. acidophilus, L. bulgaricus).
Grupa bacililor Gram pozitivi sporulaţi aerobi.
Fam. Bacillaceae. Genul Bacillus: B. anthracis, alţi reprezentanţi ai genului cu
importanţă patogenetică (B. cereus, B. thuringiensis), Genul Paenibacillus, (P.
larvae), specii nepatogene, importanţă practică
Grupa bacililor Gram pozitivi, sporulaţi, anaerobi.
Fam. Clostridiacae, Genul Clostridium: specii predominant sau exclusiv toxigene
(Cl. tetani, Cl. botulinum) specii toxigene şi virulente (Cl. chauvoei, Cl. septicum, Cl.
novy, Cl. perfringens), specii ocazional patogene (Cl. histoliticum, Cl. sporogenes,
Cl. piliformis), specii saprofite nepatogene (Cl. butiricum, Cl. tetanomorphus, Cl.
putrefaciens)
Fam. Mycobacteriaceae, genul Mycobacterium: specii care produc tuberculoza (M.
tuberculosis, M. bovis, M. avium), specii care produc alte boli decât tuberculoza
(Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, M. leprae, M. lepraemurium);
specii saprofite apatogene sau ocazional patogene (M. intracelularae, M. kanasii, M.
scrofulaceum, M. ulcerans, M. smegmatis, M. lacticola, M. phley); specii izolate de



la animale cu sânge rece (M. thamnophoes, M. fortuitum, M. chelonei, M. marinum);
Fam. Nocardiaceae: genul Nocardia (N. asteroides),
Fam. Actinomyceteae: genul Actinomyces (A. bovis, A. israelii,  Corynebacterium,
Arcanobacterium)
Grupa bacililor Gram negativi, aerobi şi anaerobi:
Bacterii aerobe de formă bacilară sau cocobacilară.
Fam. Enterobacteriaceae: genurile Escherichia, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella,
Enterobacter, Proteus, Providencia, Morganella, Shigella, Yersinia, Serratia.
Fam. Pasteurelaceae: genurile Pasteurella, Mannheimia, Haemophilus,
Actinobacillus.
Fam. Pseudomonadaceae: genul Pseudomonas (P. aeruginosa),
Fam. Burkholderiaceae genul Burkholderia (B. malei, B. pseudomalei).
Fam. Brucellaceae: genul Brucella (B. melitensis, B. abortus, B. suis)
Fam. Moraxellaceae (M. bovis, M. canis, M. lacunata, M. phenilpyruvica)
Fam. Alcaligenaceae: genul Alcaligenes, genul Bordetella (B. bronchiseptica),
Fam. Francisellaceae: genul Francisella (F. tularensis)
Fam. Desulfovibrionaceae: genul Lawsonia (L. intracellularis)
Fam. Bradyrhizobiaceae: genul Afipia (A. felis).
Bacterii Gram negative anaerobe.
Fam. Cardiobacteriaceae: genul Dichelobacter (D. nodosus).
Fam. Fusobacteriaceae: genul Fusobacterium (F. necrophorum)
Fam. Porphyromonadaceae: genul Porfiromonas.
Grupa bacteriilor de formă alungită încurbată.
Fam. Vibrionaceae, genul: Vibrio, Genul Listonella
Fam. Shewanellaceae. genul Shevanella,
Fam. Campylobacteriaceae, genul Campylobacter, genul Arcobacter
Fam. Helicobacteraceae, genul Helicobacter
Fam. Aeromonadaceae, genul Aeromonas.
Grupa bacteriilor de formă alungită ondulată sau spiralată.
Fam. Spirochetaceae: genul Borellia (B. anserina, B. burgdorferii)
Fam. Brachyspiraceae: genul Brachispira (B. hyodisenterie)
Fam. Leptospiraceae: genul Leptospira
Grupa PPLO. Clasa Mollicutes,
Fam. Micoplasmataceae, genul Micoplasma (M. hyopneumoniae, M. gallisepticum,
M. agalactiae)
Grupa Rickettsia şi Chlamidia.
Fam. Ricketsiaceae: genul Rickettsia (R. prowazeki), genul Cocxiella (C. burnetti)
genul Erlichia (E. canis, E. phagocitophyla); genul Cowdria (C. ruminatium).
Fam. Chlamidiaceae: genul Chlamidia si Clamidiophyla.
Fam. Picornaviridae. Genul Enterovirus. Enterovirusuri porcine (V. bolii de
Teschen, V. bolii veziculoase a porcului); Enterovirusuri aviare (V. encefalomielitei
infecţioase, V. hepatitei bobocilor de raţă). Enterovirusuri porcine. Genul
Cardiovirus V. encefalomiocarditei porcului). Genul Rhinovirus (V. rinitei viţeilor).
Genul Aphtovirus (V. febrei aftoase)
Fam. Birnaviridae. Genul Aquabirnavirus (V. pancreatitei infecţioase a peştilor),
Genul Avibirnavirus (V. bursitei infecţioase aviare)
Fam. Caliciviridae. Genul Vesivirus (V. exantemului veziculos porcin), Genul
Lagovirus (V. bolii hemoragice a iepurelui), Genul Calicivirus (V. corizei infecţioase
a felinelor)
Fam. Rhabdoviridae. Genul Vesiculovirus (V. stomatitei veziculoase), Genul
Lyssavirus (V. rabic), Genul Ephemerovirus (V. febrei efemere bovine)
Fam. Paramyxoviridae. Genul Paramyxovirus (V. parainfluenţelor), Genul
Morbillivirus (V. bolii lui Carre), Genul Avulavirus (V. bolii de Newcastle), Genul
Respirovirus (V. Sendai), Genul Pneumovirus (V. respirator sinciţial), Genul
Henipavirus (V. Hendra, V. Nipah)
Fam. Orthomyxoviridae. Orthomyxovirusuri ale mamiferelor (V. influenţei porcului,
V. influenţei ecvine), Orthomyxovirusuri ale păsărilor (V. influenţei aviare, V.
influenţei bobocilor de raţă)
Fam. Coronaviridae. Genul Coronavirus (V. bronşitei infecţioase aviare, V.
gastroenteritei infecţioase a porcului, V. encefalomielitei porcului)
Fam. Arenaviridae. Genul Arenavirus (V. coriomeningitei limfocitare a şoarecior)



Fam. Rethroviridae.
Subfam. Oncovirinae. Genul Alpharethrovirus (V. leucozelor aviare), Grupa virusuri
sarcom-aviare, Grupa virusurilor leucozice/leucemice aviare, Virusuri din grupa
reticuloendoteliozei (V. reticuloendoteliozei curcilor, V. bolii imunoproliferative a
curcilor); Genul Betarethrovirus, Genul Gammarethrovirus, Genul Deltareyhrovirus
(V. leucozei enzootice bovine, V. leucozice la alte specii de animale).
Subfam. Spumavirinae, Genul Spumavirus. Subfam. Lentivirinae, Genul Lentivirus
(V. imunodeficienţei dobândite, alte virusuri ce produc imunodeficiente, V. artritei –
encefalitei caprine, V. Maedi-Visna, V. anemiei infecţioase ecvine).
Fam. Bornaviridae. Genul Bornavirus (V. bolii de Borna)
Fam. Poxviridae, Genul Orthopoxvirus (V. variolei vacilor). Genul Parapoxvirus (V.
Ectimei contagioase a oilor şi caprelor, V. Stomatitei papuloase a bovinelor). Genul
Capripoxvirus (V. Variolei oilor, V. Dermatitei nodulare a bovinelor). Genul
Suipoxvirus (V. Variolei porcilor). Genul Leporipoxvirus (V. Mixomatozei iepurelui,
V. Fibromului Shope). Genul Avipoxvirus (V. Variolei aviare).
Fam. Asfarviridae. Genul Asfivirus (V. Pestei porcine africana)
Prionii şi bolile prionice: Scrapie, Encefalopatia spongiformă bovină, encefalopatii
spongiforme la alte specii
Grupa ciupercilor microscopice:
Grupa dermatofiți:  genurile Microsporuym, Trycophyton, Dermatophylus,
Grupa ciuperci miceliene: genurile Aspergilus, Penicillium, Fuzarium, Stachybotris,
Mucor, Rhizopus
Grupa ciuperci levurice: Candida, Malassezia, Sacharomyces, Thorulopsis
Imunologie
Sistemul imun. Introducere. Clasificarea stărilor de imunitate: umorală-celulară,
sterilă-nesterilă, naturală-artificială.
Factorii pasivi ai rezistenţei: pielea şi mucoasele.
Factorii activi: factorii umorali (lizozimul, properdina, complementul, betalizina).
Activarea complementului: calea clasică şi calea alternativă. Funcţiile biologice ale
complementului.
Factorii celulari ai rezistenţei naturale: neutrofilele, macrofagele, mastocitele.
Fagocitoza: etapele fagocitozei. Importanţa fenomenului de fagocitoză.
Elementele sistemului imun. Organele limfoide primare: măduva limfoide secundare:
limfonodulii, splina, ţesuturile limfoide asociate mucoaselor şi glanda Harder.
Baza celulară a răspunsului imun. Limfocitele T: subpopulaţiile de limfocite T (Th,
Ta, Ts, Tc, Tdh); Limfocitele B şi plasmocitele. Celulele ucigaşe: celule K şi NK.
Celulele prezentatoare de antigen: macrofagele, celulele dendritice, astrocitele,
limfocitele B
Imunitatea dobândită (inductibilă). Imunitatea dobândită activ (naturală şi
artificială); imunitatea dobândită pasiv (artificială şi naturală - placentară, colostrală
şi vitelină)
Antigenul. Caracterizarea substanţelor cu funcţie antigenică (structura chimică,
calitatea de non-self, persistenţa în organism); organizarea structurală a moleculei de
antigen; valenţa antigenului; specificitatea antigenică; clasificarea şi categorii de
antigene: după gradul de complexitate (a. complete şi a. incomplete); după structura
chimică (a.proteice, a.polizaharidice, a.nucleinice şi a.lipidice); după modul de
formare (a.naturale, a.artificiale şi a.sintetice); după capacitatea de a stimula
limfocitele T sau B (a. T-dependente şi a, T-independente); principalele categorii de
antigene naturale: antigene bacteriene (a. somatice O, a.flagelare H, a.fimbriale F şi
antigene de înveliş K, antigene de suprafaţă Vi); a. virale, a. parazitare, a.heterofile,
a. de grup sangvin şi Rh; AHC (MHC, mhc); antig. sechestrate, superantigenele
Anticorpii (Imunoglobulinele). Caractere fizico-chimice ale anticorpilor; relaţiile
dintre gamaglobuline şi anticorpi; modelul de structură al imunoglobulinelor; regiuni
şi fragmente de Ig; clasele de imunoglobuline: IgG, IgM, IgA, IgD, IgE.
Anticorpii: situsurile de combinare ale anticorpilor, valanţa şi afinitatea anticorpilor;
izotipia, allotipia şi idiotipia; imunoglobulinele omogene (anticorpii cu eterogenitate
restrânsă, proteinele mielomatoase); anticorpii monoclonali; tipuri de anticorpi;
teoriile privind formarea anticorpilor (teoria selecţiei clonale).
Recunoaşterea imunologică. Memoria imunologică; tipuri de receptori: receptorul
pentru Ag, receptorul Fc, receptorul pentru C şi receptorul pentru lectine, alte tipuri
de receptori.. Mecanismul recunoaşterii (activarea limfocitelor (specifică şi



nespecifică)
Răspunsul imun. Răspunsul imun umoral (primar şi secundar), răspunsul imun
celular; cooperarea celulară în răspunsul imun; Reacţia anamnestică. Metabolizarea
imunoglobulinelor
Produsele biologice utilizate în imuno-profilaxie şi diagnostic.
Vaccinurile: substanţe adjuvante (substanţe convenţionale şi substanţe moderne) şi
revelatoare. Descrierea principalelor tipuri de vaccinuri: v. vii atenuate; v. inactivate;
v. din toxine detoxifiate; controlul vaccinurilor; vaccinarea (v. preventivă şi de
necesitate); vaccinurile moderne;
Serurile imune: seruri hiperimune, imune şi de convalescent;serumizarea (preventivă
şi curativă);  Gamaglobulinele şi produsele revelatoare: tuberculina, maleina,
paratuberculina şi concentratele gamaglobulinice;
Conservarea produselor biologice
Imunopatologie. Reacţiile de hipersensibilitate
Alergenii, mecanism de acţiune
Hipersensibilitatea de tip I, II, III şi IV (hipersensibilitate de infecţie)
Imunodeficitele primare. Deficite ale imunităţii mediate umoral: agamaglobulinemia
ereditară, imunodeficitele selective, hipoglobulinemia tranzitorie
Deficite ale imunităţii mediate celular: aplazia timică congenitală, disslazia timică,
ataxia teleangiectazia, sindromul Wiscott –Aldrich
Imunodefiecienţele mixte: disgenezia reticulară,, imunodeficienţa mixtă severă
Deficite ale celulelor fagocitare: boala cronică granulomatoasă, boala Chediak–
Higashi, sindromul Jobb
Imunodeficitele secundare: malnutriţie, boli bacteriene, boli parazitare, boli virale,
boala tumorală, deficienţa secundară a fagocitelor şi complementului
Epidemiologie
METODELE EPIDEMIOLOGICE:  cerinţele metodelor epidemiologice; descrierea
metodelor epidemiologice: anamneza; observaţia; comparația; screening;
experimentul; statistica şi matematica
STUDII ŞI ANCHETE EPIDEMIOLOGICE: studii prospectiv şi retrospectiv ;
anchete transversală şi longitudinală
MODALITĂŢI DE EFECTUARE A STUDIILOR EPIDEMIOLOGICE
DESCRIPTIVE: Depistarea; Valoarea testelor de depistaj;  detectarea adevăraţilor
infectaţi (sensibilitatea); detectarea adevăraţilor indemni (specificitatea)
Identificarea adevăraţilor pozitivi şi a adevăraţilor negativi;
Răspunsurile pozitive: valoarea predicativă a unui rezultat pozitiv; răspunsurile
negative: valoarea predicativă a unui rezultat negativ; Sensibilitate şi detectabilitate
Repetabilitate şi reproductibilitate
PROCESUL EPIDEMIOLOGIC:  în bolile transmisibile şi netransmisibile
COMPONENTELE PROCESULUI EPIDEMIOLOGIC
Izvoare primare de infecţie: animale bolnave; animale purtătoare de germeni;
produsele şi subprodusele animalelor bolnave
cadavrele; Izvoare secundare de infecţie
Căile şi mecanismele de transmitere a agenţilor infecţioşi
Transmiterea directă: orizontală si verticală (la mamifere şi la păsări
Transmiterea indirectă:  prin materiale contaminate neanimate; prin apă; prin sol;
prin aer; prin alimente/furaje; prin obiecte
Transmiterea prin vectori
Modalităţi de transmitere a diferiţilor agenţi prin vectori
Transmiterea pasivă (mecanică)
Transmiterea activă (biologică)
Clasificarea vectorilor după importanţa în transmitere
Transmiterea prin animale refractare
ETAPELE EVOLUTIVE ALE UNEI EPIDEMII
Naşterea unei epidemii
Naşterea epidemiei în mediu indemn : a nivelul ţării, la nivelul unui
efectiv/exploatări
Naşterea unei epidemii în mediu contaminat : variaţii cantitative
(sporirea densităţii rezervorului, sporirea densităţii vectorilor,
sporirea densităţii gazdelor); variaţii calitative : schimbarea bruscă a modului de
transmitere; apariţia de mutante ( cu structură antigenică schimbată; rezistente la



antibiotice
Dezvoltarea unei epidemii: apariţia, evoluţia (amplificarea), declinul, undele lui
Kendal
Stingerea unei epidemii:  efectul imunităţii de grup, principiul auto-stingerii
SUPRAVEGHEREA EPIDEMIOLOGICĂ:  supravegherea epidemiologică
generală; cunoaşterea potenţialului epidemiologic; culegerea, prelucrarea şi
interpretarea standardizată a datelor; transmiterea şi utilizarea informaţiilor
epidemiologice; reţele de supraveghere epidemiologică
Supravegherea epidemiologică de combatere
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