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Ț
Univeersitatea pen
ntru Științelle Vieții ”Ioon Ionescu de
d la Brad” din Iași org
ganizează cooncurs penttru
ocuparea
o
un
nui post vaccant, pe perioadă deteerminată, 8 ore/zi (cf. HG 1027/2
2014): Med
dic veterina
ar
debutant S în cadrul Compartim
mentului de U
Urgență – Departamen
D
ntul Clinici.

1. Documentele solicitatte:
c
adreesată Rectorrului;
a) cerere de înnscriere la concurs
b) copia actullui de identiitate, certificcat de nașteere, certificaat de căsătorrie sau oricee alt docum
ment care ateestă
ideentitatea, pootrivit legii, după caz;
c) copiile doocumentelorr care să ateste
a
niveluul studiilorr şi ale altoor acte carre atestă effectuarea unnor
c
doccumentelor care atestăă îndeplinireea condiţiillor specifice ale postu
ului
speecializări, pprecum şi copiile
sollicitate de aautoritatea sau instituţiaa publică;
d) carnetul dee muncă saau, după caaz, adeverinnţele care atestă
a
vechim
mea în muuncă, în meserie şi/sauu în
s
în copie;
speecialitatea studiilor,
e) cazier judicciar;
c
să ateste starea dee sănătate corespunzăt
c
toare postullui vizat, elliberată cu cel
f) adeverinţă medicală care
ult 6 luni annterior derulării concurrsului de căttre medicull de familie al candidattului sau de către unităţţile
mu
san
nitare abilittate;
g) curriculum
m vitae.
Acctele prevăzzute la alinn. 1 lit. b)-dd) vor fi prrezentate şi în originall în vedereaa verificăriii conformităţii
copiilor cu accestea.
osarele de cconcurs se vor
v depune până la datta de 21.02.2022, ora 1600, la sed
diul instituției – Servicciul
Do
Reesurse Umanne.
p
l concurs :
la
2. Condiții geenerale și sppecifice de participare
a) Condiții geenerale :
- are cettăţenia rom
mână, cetăţennie a altor sttate membre ale Uniun
nii Europenee sau a stateelor aparţinâând
Spaţiuului Econom
mic Europeaan şi domiciiliul în Rom
mânia;
- cunoaşte limba ro
omână, scriss şi vorbit;
- are vârsta minimăă reglementtată de preveederile legaale
- are cappacitate depplină de exeerciţiu;
- îndepllineşte cond
diţiile de studii
s
şi, duupă caz, dee vechime sau alte condiţii
c
speecifice potriivit
cerinţeelor postulu
ui scos la cooncurs;
- nu a ffost condam
mnată definittiv pentru săvârşirea
s
u
unei
infracţiu
uni contra umanităţii,
u
contra statu
ului
ori conntra autorităăţii, de serviciu sau în legătură
l
cu serviciul, care împiediică înfăptuirrea justiţiei,, de
fals ori
o a unor fapte de coorupţie sauu a unei innfracţiuni săăvârşite cu intenţie, care
c
ar face-o
incom
mpatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
u excepţia siituaţiei în care a intervenit reabilittarea.
b) Condiții sspecifice:
- Studii suuperioare abbsolvite cu diplomă
d
de licență în domeniul
d
meedicină veteerinară;
- Vechimee în domeniiul postului – nu necesiită;
c
ui:
3. Etapele deesfășurării concursulu
a) Selecția doosarelor:
- comunnicarea rezuultatelor: Miercuri, 23..02.2022, până la ora 1600;
- depunnerea contestațiilor în urrma selecțieei dosarelorr: Joi, 24.02.2022, pânăă la ora 12000;
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- afișareea rezultatellor în urma rezolvării contestațiilo
c
or: Joi, 24.022.2022, pân
nă la ora 1600
;
b) Proba scriisă:
- locul ddesfășurăriii concursuluui: la Faculttatea de Meedicină Veterinară, Compartimenttul de Urgeență
– Departamentul Clinici, cu sediul în Iașși, Aleea Mihail
M
Sadovveanu, nr. 8;;
000
urării: Marrți, 01.03.20
022, ora 9 ;
- data șii ora desfășu
- comunnicarea rezuultatelor la proba
p
scrisăă: Marți, 01..03.2022, pâână la ora 1600
- depunnerea contesstațiilor în urma
u
afișăriii rezultateloor la proba scrisă:
s
Mierrcuri, 02.03.2022, pânăă la
ora 12200;
- afișareea rezultatellor în urma rezolvării contestațiilo
c
or: Miercuri, 02.03.2022, până la ora
o 1600;
b) Interviul:
- locul desfășurării
d
i interviuluii: la Facultaatea de Meddicină Veterrinară, Com
mpartimentull de Urgențță –
Deparrtamentul Cllinici, cu seediul în Iași,, Aleea Mihhail Sadoveaanu, nr. 8;
- data șii ora desfășu
urării: Joi, 03.03.2022
0
, ora 900;
- comunnicarea rezuultatelor la interviu:
i
Joii, 03.03.20222, până la ora
o 1600;
- depunnerea contesstațiilor în urma
u
afișărrii rezultatellor la intervviu: Vineri,, 04.03.2022, până la ora
00
12 ;
- afișareea rezultatellor în urma rezolvării contestațiilo
c
or: Vineri, 04.03.2022,
0
până la ora 1600;
0
00
Afișareea rezultateelor finale: Luni, 07.033.2022 pânăă la ora 16 ;
4. Tematică :
 Bolilee aparatului digestiv: G
Gastrita acu
ută. Ulcerul gastric. Dillatația gastrrică. Enteriteele tineretullui.
Insuficciența hepattică. Peritonnitele.
 Bolilee aparatulu
ui respiratoor: Laringitta. Congestiia și edemuul pulmonarr. Bronhopnneumonia prin
p
aspirațție (ab in
ngestis). Pleurezia și colecțiile lichide plleurale. Heernia transdiafragmatiică.
Tratam
mentul afecțțiunilor bronnho-pulmon
nare.
 Bolilee cordului: Insuficiența
I
a cardiacă. Șocul.
Ș
Sincoopa
 Bolilee sângelui: Anemia
A
possthemoragiccă, hemolitică. Sindroam
mele hemorragipare.
 Bolilee rinichilorr: Insuficiennța renală acută. Neefrita acutăă nesupurattivă. Nefritta subacutăă și
croniccă. Nefrita purulentă.
p
 Bolilee vezicii urrinare: Rettenția urinarră. Urolitiaază (calculooza urinară,, litiaza sauu sedimentooza
urinară).
 Bolilee sistemullui nervoss. Encefalopatii: hem
moragia cerebrală.
c
Traumatism
mul cerebrral.
Meninngoencefalittele. Epilepsia. Statusu
ul epileptic și
ș atacurile în
î cuiburi.
 Bolilee sistemuluii endocrin – diabetul zaharat.
z
 Bolilee pielii. Derm
matite cu suubstrat imunn: urticaria și
ș edemul angioneuroti
a
ic, dermatitaa atopică,
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Președinte com
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