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Poziţia în statul de
funcţii IV/B/21

Funcţie Asistent

Disciplinele din planul
de învăţământ

Patologie și Clinică Chirurgicală 1; Patologie și Clinică Chirurgicală 2;
Patologie și Clinică Chirurgicală 3

Domeniu ştiintific Patologie şi Clinică Chirurgicală

Descriere post

Postul de Asistent - vacant, poziţia IV/B/21, prevăzut în Statul de Funcţiuni al
Departamentului IV - Clinici, din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară, USAMV Cluj-
Napoca, aprobat în anul universitar 2015-2016, conţine o normă de 16,0 ore convenţionale,
asigurate cu ore de  lucrări practice si clinica. Postul vacant  de Asistent are acoperire atât
în semestrul I, cât şi în semestrul II. Postul este scos la concurs cu aprobarea Senatului
Universităţii.

În structura postului sunt prevăzute ore la următoarele discipline:
▪  Patologie şi Clinică Chirurgicală 1 , semestrul II, lucrări practice cu anul IV MV,

linia română, 4 grupe (sunt prevăzute 2 ore lucrări/grupă de studenţi).
▪ Patologie şi Clinică Chirurgicală 2 , semestrul I clinică cu anul V MV, linia română, 2

grupe (sunt prevăzute 3 ore clinică/grupă de studenţi).
▪ Patologie şi Clinică Chirurgicală 3 , semestrul II,  clinică  cu anul V MV, linia

română, 6  grupe (sunt prevăzute 3 ore clinică/grupă de studenţi).

Total ore/an în postul IV/B/21 - 16,00 ore de lucrări practice  şi clinică la Facultatea de
Medicină Veterinară pentru Disciplinele din profilul Postului la Specializarea Medicină
Veterinară, liniile de predare în limba romană.

Atât în cazul Disciplinei de Patologie și Clinică Chirurgicală 1  cât și în cazul
Disciplinei Patologie și Clinică Chirurgicală  2 se urmărește predarea în vederea dobândirii
de către studenți a cunoştinţelor  despre afectiunile chirurgicale la animale, începâd cu
descrierea focarului traumatic si al sindromului  lezional, al cauzelor, descrierea tabloului
clinic și al elementelor de investigație în vederea diagnosticului pozitiv și diferențial,
respectiv principiile și instituirea tratamentului chirurgical operator. În continuare sunt
prezentate sindroamele traumatologice, apoi sunt descrise inflamația și infecția
chirurgicală(infecțiile chirurgicale aerobe locale și generale, infecțiile chirurgicale
anaerobe, infecțiile chirurgicale specifice) boala tumorală, afecțiunile chirurgicale ale pielii
și țesutului subcutanat, ale burselor seroase, vaselor sanguine, sistemului limfatic, ale
tendoanelor și tecilor tendinoase, ale mușchilor, oaselor și aticulațiilor, pentru ca apoi să se
detalieze afectiunile chirurgicale ale animalelor pe organe și regiuni corporale, descriind
bolile chirurgicale ale globului ocular, tractului uveal, conjunctivei, corneei, retinei și
cristalinului,aparatului lacrimal, urechii, bolile regiunii maxilofaciale, ale coloanei
vertebrale și ale toracelui. De asemenea, sunt studiate afecţiunile chirurgicale ale cavităţii
abdominale, toracelui şi membrelor la animale.

Atributiile/activitatile
aferente

Pregătirea şi efectuarea orelor de  lucrări practice și activitate clinică  pentru disciplinele
cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele: Patologie și Clinică Chirurgicală 1, 2 si
3. Deplasare pe teren cu studenţii



Salariul minim de
incadrare

Calendarul concursului

Etapă Din data Până în data
Aprobare metodologie concurs 9.04.2013
Publicare  în MO 1304 / partea a III-a din 25 XI 2015 25 noiembrie 2015
Anunţare tematică concurs şi descrierea postului cu
atribuţiile aferente 26.11 04.12

Publicare şi comunicare la MECS– metodologie, tematică
concurs şi descrierea posturilor şi a atribuţiilor aferente 04.12 09.12

Înscrierea Candidaţilor 25.11 08.01.2016
Afişarea pe pagina web a candidaţilor – CV şi fişa de
verificare 11.01. 15.01.2016

Verificarea dosarelor de concurs 11.01 13.01.2016
Comunicarea avizului biroului juridic către candidat 14.01.2016
Verificarea dosarelor de concurs privind producţia
ştiinţifică 14.01.2016

Verificarea dosarelor de concurs privind activitatea
didactică 15.01.2016

Avizare comisii de concurs 27.11 10.12.2015
Aprobare comisii de concurs 11.12 18.12.2015
Verificarea incompatibilităţii membrilor comisiilor 11.01.2016
Publicarea calendarului şi locului de desfăşurare probe 11.01 12.01.2016
Decizie Rector, comunicare minister - comisii 18.12.2016
Susţinerea probelor 25.01 27.01.2016
Elaborarea rapoartelor de concurs 28.01 29.01.2016
Contestaţii ale candidaţilor către comisiile de concurs
registratura USAMVCN (5 zile lucratoare) 01.02 05.02.2016

Avizarea rapoartelor de concurs - proceduri, contestaţii 08.02.2016
Contestaţii către Senat ale altor persoane decât candidaţii
(registratura) 29.01.2016

Aprobarea rapoartelor de concurs - proceduri, contestaţii 09.02 12.02.2016
Numirea pe post - Decizia Rectorului 15.02.2016
Publicare pe pagina Web şi comunicare la MECS şi
CNATDCU rapoartele concursurilor şi deciziile de numire. 15.02 19.02.2016

Data publicării anunţului
în Monitorul Oficial 25.11.2015

Perioada de  înscriere Început Sfârşit
25.11.2015 08.01.2016

Data susţinerii prelegerii 26.01.2016

Ora susţinerii prelegerii 9.00

Locul susţinerii prelegerii Facultatea de Medicină Veterinară, Patologie şi Clinică Chirurgicală

Perioada de susţinere a
probelor de concurs Început Sfârşit

26.01.2016 26.01.2016



Perioada de  comunicare
a rezultatelor Început Sfârşit

28.01.2016 29.01.2016

Perioada de contestaţii Început Sfârşit
01.02.2016 05.02.2016

Tematica probelor de
concurs

Traumatologia
Leziuni traumatice inchise şi deschise
Plăgile; complicații în vindecarea rănilor.
Inflamaţia, infecţia în chirurgie
Infecţii chirurgicale aerobe: abcesul, flegmonul. erizipelul  traumatic.
Infecții  chirurgicale aerobe generale: septicemia , piemia
Infecții  chirurgicale specifice
Infecții  chirurgicale anaerobe:gangrena gazoasă traumatică, tetanosul,
gangrenele umedă și uscată.
Boala tumorală: tumorile benigne, tumorile maligne.
Bolile pielii şi a țesutului subcutanat
Bolile chirurgicale ale burselor seroase
Bolile vaselor sangvine și bolile sistemului limfatic
Bolile tendoanelor și bolile tecilor sinoviale
Bolile chirurgicale ale nervilor, muşchilor și articulațiilor
Bolile chirurgicale ale oaselor: contuzii, fracturi, exostoze, fracturi
Bolile și tumorile globului ocular
Bolile tractusului uveal
Bolile cristalinului și retinei
Bolile conjuctivei și corneei
Bolile aparatului lacrimal
Bolile regiunii maxilofaciale
Bolile coloanei vertebrale.
Bolile urechii
Bolile regiunii cefei si a gâtului
Bolile toracelui
Patologia chirurgicală a abdomenului şi toracelui
Afecţiunile chirurgicale ale membrelor la animale

Bibliografie
1.MUSTE A.,2010, Patologie chirurgicală veterinară generală, Ed. AcademicPres Cluj-
Napoca
2.MUSTE  A., 2010, Patologie şi Clinică chirurgicală veterinară specială, Ed.
AcademicPres Cluj-Napoca
3. Beteg F. Muste A., 2013 – Patologie şi Clinică Chirurgicală generală, Ed. Academic
Pres Cluj-Napoca
4.Douglas H. Slatter,2003, Textbook of Small Animal Surgery, Elsevier Health Sciences
5. Karen M. Tobias,2009, Manual of Small Animal Soft Tissue Surgery, John Wiley &
Sons.

1. 6. Gelatt K.N. 1999, Veterinary Ophthalmology, Third Edition.

Descrierea procedurii
Probele de concurs:
9.00- 9.45: Prima proba de concurs - prelegere în care candidatul prezintă cele mai



de concurs semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei
universitare.
9.45-10.00: Sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului.
10.00-11.00: Proba teoretică orală, pe bază de bilet extras, care conţine 2 subiecte, din
tematica concursului.
11.00-12.00: Probă teoretică scrisă, pe bază de bilet extras, care conţine 2 subiecte, din
tematica concursului.
12.00-12.30: Probă  practică, specifică  postului - lucrare practică cu studenţii.
Urmează:

- stabilirea de către comisie a ierarhiei candidaţilor şi nominalizarea candidatului cu cele
mai bune rezultate;

- redactarea de către fiecare membru al comisiei de concurs a referatului de apreciere
pentru fiecare candidat;

- întocmirea de către preşedintele comisiei a unui raport asupra concursului, pe baza
referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu
respectarea ierarhiei candidaţilor decisă de comisie;

- aprobarea prin decizia comisiei de concurs a raportului asupra concursului întocmit de
preşedinte;

- semnarea raportului concursului aprobat de către membrii comisiei de concurs şi de
către preşedintele comisiei;

- prezentarea spre avizare de către Consiliul facultăţii a raportului asupra concursului.
Raportul poate fi avizat sau nu;

- prezentarea spre aprobare de către Senatul universitar a raportului asupra concursului.

Lista documente

● Cererea de înscriere la concurs, pe formular standardizat, semnată de candidat, care
include şi o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor
prezentate în dosar;

● Copia cărţii de identitate sau în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a
paşaportului sau a unui alt document de identitate, întocmit într-un scop echivalent
cărţii de identitate ori a paşaportului;

● În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă
schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;

● Copii legalizate ale diplomelor de bacalaureat, licenţă, master - foile matricole (dacă
este cazul) şi a diplomei de doctor, (dupa caz) sau în cazul în care diplomele originale
nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora;

● Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
● Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;
● Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic (în format

tipărit minimum de articole solicitate pentru avansare, cele mai importante);
● O listă cu maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format

electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru
realizările profesionale proprii;

● Documente care să ateste calitatea de membru sau director/responsabil în granturi de
cercetare obţinute prin competiţie;

● Documente care să ateste calitatea de membru în societăţi ştiinţifice;
● Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de

doctorat sau, pe maximum o pagină, pentru fiecare limbă;
● Fişa tip de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs.

Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat;
● O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de

vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al
activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat,
cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a
candidaţilor;

● Situarea pe o poziţie, în clasamentul final al evaluării pe facultate în prima jumătate a
clasamentului (50%). Rezultatele autoevaluărilor din ultimii 3 ani confirmate de



Departamentul de Asigurare a Calităţii şi rezultatele evaluării studenţilor, pentru
candidaţii care provin din mediul universitar;

● Scrisori de caracterizare/recomandare din partea conducătorilor departamentelor/
instituţiilor în care candidaţii au fost angajaţi sau înmatriculaţi ca studenţi;

● Certificat de competenţă lingvistică pentru minimum o limba de circulaţie europeană
şi internaţională (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană) pentru toţi candidaţii,
indiferent de postul pe care candidează. Prevederea se aplică la toate funcţiile
didactice şi de cercetare, şi face referire la nivelul de competenţă de minim B2;

● Certificatul de absolvire al Departamentului de pregătire a personalului didactic în
învăţământ, nivelul II, sau să fie inscrişi la cursurile acestuia, fiind obligaţi să
finalizeze cursurile în primii doi ani de la angajare pe post, pentru funcţiile
didactice, începând cu anul universitar 2013-2014, dovedit prin adeverinţa DPPD;

● Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de
incompatibilitate prevăzute de Legea nr.1/2011, în care s-ar afla în cazul câştigării
concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;

● Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de
incompatibilitate prevăzute de HG 457/2011 privind persoanele implicate în procedura
de concurs (se va depune la registratură după afişarea componenţei comisiilor de
concurs);

● CD anexat la dosar care să cuprindă:
- Fişa de verificare (în format excel);
- Lista lucrărilor şi lucrările (în format word);
- Curriculum vitae al candidatului;
- O listă cu maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului,
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările
profesionale proprii.

Adresa unde se
transmite dosarul de
concurs

USAMV Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, Secretariatul Rectoratului,
cu confirmarea primirii

Comisie

PREŞEDINTE COMISIE:
1 Prof. dr. Groza Ioan

MEMBRII COMISIEI:
1.Prof. dr. Muste Aurel – membru
2.Prof. dr. Damian Aurel – membru
3.Prof. dr. Papuc Ionel – membru
4.Conf. dr. Beteg Florin – membru

MEMBRII SUPLEANŢI:
1. Conf. dr. Lăcătuş Radu
2. Sef lucr. dr. Cenariu Mihai
3. Şef lucr. dr. Pop Raul


