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Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Conf. univ. dr. Cătălin CARP-CĂRARE 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 
Obiectivul general: Însuşirea metodelor de efectuare a  unui examen clinic cu scopul de a 
semnala evoluţia unor boli, de  a stabili şi aplica măsurile corespunzătoare. 
Obiective specifice: Depistarea semnelor de boală prin metode generale de examinare. 
Recunoaştere unor boli infecţioase, parazitare, medicale, etc. cu implicaţii majore de ordin 
economic şi sanitar. Acordarea primului ajutor şi aplicarea unor măsuri antiepidemice. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 
Noţiuni semiologice de bază. 
Noţiuni de morfopatologie 
Noţiuni de imunologie. 
Boli infecţioase: boli infecţioase comune mai multor specii, boli infecţioase specifice bovinelor, 
boli infecţioase specifice suinelor, boli infecţioase specifice păsărilor. 
 Boli parazitare : protozooze, trematodoze, cestodoze, nematodoze, scabiile. 
Boli de nutriție și metabolism: rahitismul. osteoporoza. osteomalacia. guta. hipoglicemia 
purceilor, anemia feriprivă a purceilor. ataxia enzootică a mieilor. tetania de iarbă. 
Boli medicale: sindromul de colici, gastroenteritele tineretului, bronhopneumoniile, mamitele. 

Lucrări practice 
1. Măsuri de protecţie a muncii. Abordarea şi contenţia animalelor de examinat. Noţiuni 
introductive privind examenul clinic. Metode generale de examinare. 
2. Semiologia aparatului digestiv. 
3. Semiologia aparatului respirator. 
4. Semiologia aparatului cardiovascular. 
5.Semiologia aparatului urinar. 
6.Semiologia sistemului nervos. 
7.Noţiuni introductive de farmacologie. Modul de administrare a medicamentelor. Păstrarea 
medicamentelor 
8. Diagnosticul în boli parazitare externe (scabiile la animale) 
9. Diagnosticul în cestodoze. 
10. Diagnosticul în trematodoze. 
11. Diagnosticul în nematodoze. 
12. Tehnica necropsiei. Recoltarea, ambalarea şi expedierea produselor patologice la LSV 
13. Diagnosticul mamitelor clinice şi subclinice la vacă 
14. Tehnici sanitar veterinare utilizate în tehnologia de creștere a  animalelor domestice: tăierea 
colților, codotomia (tăierea cozii,) ecornarea (tăierea coarnelor), curățarea mecanică și ajustarea   
ongloanelor. 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scris  80% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului Teste de verificare 20% 
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