
Informații privind posturile didactice şi de cercetare vacante din învăţământului superior 

scoase la concurs de USAMV Cluj-Napoca în semestrul II, an universitar 2019-2020 

necesare pentru publicarea pe site-ul M.E.N  

 

Anunţurile referitoare la posturile de conferenţiar universitar, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul 

II şi cercetător ştiinţific gradul I vor fi completate şi cu informaţia în limba engleză. Pentru posturile de asistent 

și șef de lucrări informațiile vor fi doar în limba română 

 

 

Universitatea Universitatea de Științe Agricole și medicină Veterinară Cluj-Napoca 

Facultatea Facultatea de Medicină Veterinară 

Departament 3 Discipline Clinice și Paraclinice 

Poziţia în statul de 

funcţii 

III/B/21 

Funcţia Asistent Universitar 

Disciplinele din 

planul de învăţământ 

Clinica rumegătoare 1 și 2, Ruminants-Clinics 1 and 2, Clinique-Ruminants 1 et 2, 

Clinica suine 1 și 2 

Domeniul ştiinţific Medicină Veterinară 

Descriere post Postul Asistent universitar, poziţia III/B/21, are în componenţă: 

4 ore clinică pe săptămână la Clinica de rumegătoare RO 1(anul VI, semestrul 1);  

1,07 ore de clinică pe săptămână la Ruminants clinic EN 1 (anul VI, semestrul 1) ;  

1,43 ore de clinică pe săptămână la Clinique ruminants FR 1 (anul VI, semestrul 1) ;  

1,71 ore de clinică pe săptămână la Clinica de suine RO 1 (anul VI, semestrul 1) ;  

4 ore clinică pe săptămână la Clinica de rumegătoare RO 2(anul VI, semestrul 2);  

0,97 ore de clinică pe săptămână la Ruminants clinic EN 2 (anul VI, semestrul 2) ;  

1,25 ore de clinică pe săptămână la Clinique ruminants FR 2 (anul VI, semestrul 2) ;  

1,14 ore de clinică pe săptămână la clinica de chirurgie suine RO 2 (anul VI, 

semestrul 2) ;  

 

Activitatea la clinica de chirurgie rumegătoare 1 și 2 (semestrul 1și 2, clinică de 

chirurgie rumegătoare) îşi propune să ofere studenţilor anului VI informații privind . 
tratamentele chirurgicale în afecţiuni ale aparatului uro genital aplicabile in clinică şi 

pe teren, tratamentul chirurgical în afecțiunile membrelor, intervenţii chirurgicale în 

regiunea capului, intervenţii chirurgicale pe peretele şi organele cavităţii abdominale. 
Activitatea la clinica de chirurgie suine 1 și 2 (semestrul 1și 2, clinică de chirurgie 

suine) îşi propune să ofere studenţilor anului VI informații privind . tratamentele și 

manoperele chirurgicale generale la specia suine, aplicabile pe teren.  

 

Atribuţiile/activităţile 

aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de clinică pentru disciplinele de Clinică chirurgie 

rumegătoare și suine (clinica si prelegeri clinice rumegătoare și suine)  

Evaluarea studenţilor prin examen practic 

Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă 

Elaborarea materialelor didactice 

Activitate de cercetare ştiinţifică 

Participare la manifestări ştiinţifice 

Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de cercetare 

ale colectivului 

Activităţi de promovare 

Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor* 

Data susţinerii 

prelegerii 

01-09-2020 

Ora susţinerii 

prelegerii 

10.00 

Locul susţinerii 

prelegerii 

Lab. Chirurgie 

Tematica probelor de 

concurs şi 

bibliografia 

Rumegătoare : Intervenții chirurgicale la nivelul țesuturilor moi - tehnici operatorii la 

nivelul regiunii capului: trepanaţia sinusurilor şi a cavităţilor nazale; ecornarea și 

decornarea; operaţii pe limbă; tehnici operatorii la nivelul globului ocular: enucleere, 

evisceraţie; tehnici operatorii la nivelul regiunilor gâtului: laringe, trahee, esofag, 

venă jugulară; intervenţiile chirurgicale pe organele cavităţii abdominale: hernii, 



eventraţii; intervenţiile chirurgicale pe organele cavităţii abdominale: deplasarea 

abomasumului, rumenotomie, cezariană; castrarea masculilor;  

Intervenții chirurgicale la nivelul țesuturilor dure - patologia chirurgicală a 

onglonului la rumegătoarele mari și mici.  

Suine: Intervenții chirurgicale în hernii, castrarea masculilor și femelelor, operația în 

prolapsul rectal. 

 

Bibliografie  

Fubini S, Ducharme N, Farm Animal Surgery, 2
nd

 edition, Saunders, 2016. 

Tyagi, R. P. S., and Jit Singh. Ruminant surgery. CBS Pub., 1995. 

Comisia de concurs Prof. Dr. Liviu OANA – Presedinte de comisie 

Membrii Prof. Dr. Liviu Bogdan -  membru – U.S.A.M.V. Cluj-Napoca 

Conf. Dr. Cosmin Peștean – membru – U.S.A.M.V. Cluj-Napoca 

Conf. Dr. Ciprian Ober – membru – U.S.A.M.V. Cluj-Napoca 

Conf. Dr. Florin Beteg – membru – U.S.A.M.V. Cluj-Napoca 

Membri supleanți:   

Prof. Dr. Mircea Mircean – U.S.A.M.V.Cluj-Napoca 

Conf. Dr. Raul Pop 

Conf. Dr. Flaviu Tăbăran 
 

Comisia de 

contestaţii 

Preşedinte: Prof. Dr. Adrian Gal - USAMV Cluj-Napoca 

 

Membri:  Prof. Dr. Ioan Marcus - USAMV Cluj-Napoca 

               Prof. Dr. Dan Dumitrașcu - UMF Cluj-Napoca 

               Prof. Dr. Carmen Mihu - UMF Cluj-Napoca 

               Prof. Dr. Simona Clichici - UMF Cluj-Napoca 

Membri supleanţi: 

                Prof. Dr. Iancu Morar – USAMV Cluj-Napoca 

                Prof. Dr. Sanda Andrei – USAMV Cluj-Napoca 

                Conf. Dr. Crișan Doinița - UMF Cluj-Napoca 

 

Pentru site-ul universității: 

 

Data susţinerii 

probelor de concurs 

01-09-2020 

Ora susţinerii 

probelor de concurs 

11.00-14.00 

 

Decan,       Director de Departament 

Prof.dr. Fit Nicodim                                                               Prof.dr. Liviu Oana  

 

 

 

Data completării formularului: 30. 04. 2020 


