
I. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 

recomandată candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru 

ocuparea posturilor de medic primar veterinar 

prin încadrare directă – proba scrisă 

  

  

TEMATICA-medic primar veterinar : 

1. Boli Infecţioase ale animalelor domestice si Patologie Canina: 

 Turbarea; 
 Boala lui Aujeszky; 
 Leucoza canină; 

 Hepatita infecţioasă a câinelui; 
 Jigodia (Boala lui Carre); 
 Leptospiroza cabalinelor; 
 Leptospiroza câinilor; 
 Tetanosul; 
 Botulismul; 

 Cărbunele emfizematos; 
 Bruceloza câinilor; 
 Bruceloza cabalinelor; 
 Antraxul; 
 Infecţia cu parvovirusul canin; 

2. Patologie canină: 

Bolile aparatului digestiv 

Bolile faringelui : 

 Faringita; 
 Paralizia faringelui; 

Bolile stomacului : 

 Indigestia stomacală; 
 Torsiunea stomacului; 
 Hemoragia gastrică; 

Bolile ficatului, pancreasului si peritoneului : 

 Insuficienţa hepatică; 

 Hepatita cronică; 



 Ruptura ficatului; 

Bolile aparatului cardiovascular : 

 Insuficienţa cardiacă; 
 Miocardita cronică; 

Bolile aparatului urinar : 

 Sindromul de insuficienţă renală; 

 Congestia renală acută; 
 Pielonefrita; 
 Hidronefroza; 

Bolile aparatului locomotor : 

 Displazia congenitală a şoldului; 
 Displazia congenitală a cotului. 
   

 Rahitismul. 

Bolile pielii: 

 Eczema; 
 Alopecia. 

3. Boli parazitare ale animalelor domestice si Patologie Canină: 

 Babesioza câinilor; 
 Coccidioza câinilor; 
 Tenioza câinilor; 
 Dirofilarioza cardiovasculară; 

 Trichuroza; 
 Ancilostomoza; 
 Demodeciile. 

4. Medicină legală veterinară: 

 Plăgile contuze; 
 Plăgile prin strivire; 
 Plăgile tăiate; 

 Plăgile înţepate; 
 Plăgile înţepate şi tăiate; 
 Plăgile spintecate; 
 Plăgile prin smulgere şi rupere; 
 Plăgile prin muşcătură; 
 Plăgile otrăvite; 

 Plăgile prin arme de foc; 
 Plăgile prin accidente de trafic; 
 Şocul traumatic; 
 Contuziile. 



5. Diagnosticul si prevenirea zoonozelor (boli transmisibile de la animale la om și invers): 

Zoonoze bacteriene: 

 Antraxul 
 Borelioza 

 Bruceloza 
 Leptospiroza 
 Listerioza 
 Tuberculoza 
 Pasteureloza 
 Morva 

 Salmonelozele 

Zoonoze de natură virală: 

 Rabia(tubarea) 

  

BIBLIOGRAFIE-medic primar veterinar: 

A. BIBLIOGRAFIE ÎN SPECIALITATEA MEDICINĂ VETERINARĂ: 

  

1. Bolile infecţioase ale animalelor domestice, Bercea Ion, Alexandru Mardari, Radu Moga Mânzat, 
M.Pop, Aurel Popoviciu - Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1981; 

2. Patologie canină, E. Carnaţiu, Gh. Dabija, D. Stoenescu, Editura Ceres, 1982; 
3. Boli parazitare la animale, Ioan Liviu Mitrea, Editura Ceres, 2002; 
4. Medicină legală veterinară, T. Enache, I. Paul, V. Stănescu, O. Popescu, I. Iordache, Editura All, 

1994. 
5. Diagnosticul și prevenirea zoonozelor (boli transmisibile de la animale la om și invers) Editura 

Fundației Romania de Maine Bucuresti 2000 autor Nicolae Ștefan. 

  

B.BIBLIOGRAFIE GENERALĂ: 

1. Constituţia României, revizuită: 

 Titlul I – Principii generale: 

o Art.3 – Teritoriul. 

 Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale: 

 Capitolul I – Dispoziţii comune: 

o Art.15 – Universalitatea. 



 Capitolul II – Drepturile şi libertăţile fundamentale: 

o Art.22 – Dreptul la viaţă şi la integritate fizică si psihică. 

2. Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu 
completările ulterioare: 

 Capitolul III - Atribuţiile Poliţiei Române; 
 Capitolul V - Drepturi şi obligaţii - art.31. 

3. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare: 

  Capitolul I - Dispoziţii generale; 

  Capitolul IV - Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni. 

  

4.Hotărârea de Guvern nr. 991 din 2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al 
poliţistului: 

 Capitolul I – Domeniul de aplicare şi principii generale: 

o Art.6, Art.7, Art.9; 

 Capitolul II – Normele de conduită profesională a poliţistului: 

o Art.12 până la art.23. 

5. Hotărârea de Guvern nr. 585 din 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie 
a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare: 

 Cap.1 – Dispoziţii generale: 

o Art.2. 

 Cap.2 – Clasificarea şi declasificarea informaţiilor. Măsuri minime de protecţie specifice 
claselor şi nivelurilor de secretizare: 

         Secţiunea 1 - Clasificarea informaţiilor: 

o  Art.4; 

o Art.12. 

 Secţiunea 3 – Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate. 

    

*Subiectele de examen cuprinzând bolile infecțioase și bolile parazitare vor fi studiate din 
toate manualele înscrise în bibliografia recomandată 



  

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la 
data publicării anunţului privind organizarea concursului 

  

  

  

II. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 

recomandată candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru 

ocuparea postului de ofițer specialist I 

prin încadrare directă – proba scrisă 

  

TEMATICA-ofițer specialist I : 

  

1. Reproductie si patologia reproductiei: 

 Bazele fiziologice ale reproductiei animalelor: 

o Pct. 55.1.1. Functia de reproducere la mascul 
o Pct. 55.1.2. Functia de reproducere la femela 
o Pct. 55.1.3. Copulatia si fecundatia; 
o Pct. 55.1.4. Gestatia; 
o Pct. 55.1.5. Parturitia; 

o Pct. 55.1.6. Puerperiumul; 

 Patologia gestatiei: 

o Pct. 56.4. Avorturile 
o Pct. 56.5. Transformarile fatului mort si retinut; 

 Patologia perioadei puerperale: 

o Pct. 58.3.5. Nevrozele puerperale ale carnivorelor 

o 58.4. Psihozele puerperale 

 Infertilitatea si sterilitatea femelelor: 

o Pct. 59.2. Sterilitatea congenitala; 
o Pct. 59.3. Sterilitatea dobandita 



 Sterilitatea masculilor: 

o Pct. 60.1.2. Examenul aparatului genital la caine 

o Pct. 60.2. Sterilitatea la mascul 

 Fiziologia si patologia glandei mamare: 

o Pct. 62.2.4. Tulburari functionale ale glandei mamare 
o Pct. 62.2.5.5.Tumorile mamare 

  

2.Nutriție animală: 

 Pct.10.9.2 – Alimentele folosite în hrana câinilor; 
 Pct.10.9.3 – Particularități privind alimentația câinilor: 

o Pct. 10.9.3.1. – Necesarul de energie. 

  

3. Diagnosticul şi prevenirea zoonozelor: 

 Zoonoze Bacteriene: 

o Antraxul 
o Borelioza 
o Bruceloza; 
o Leptospiroza; 
o Listerioza 
o Tuberculoza 
o Pasteureloza 
o Morva 

o Salmonelozele 

 Zoonoze Virale: 

o Rabia (Turbarea). 

  

 4.Harnașament câini serviciu: 

 Anexa 1, Norma 18 – Aprovizionarea cu harnașament și materiale pentru dresajul câinilor de 
serviciu. 

  

5.  Patologie canină: 



Bolile aparatului digestiv 

Bolile faringelui: 

 Faringita 
 Paralizia faringelui 

Bolile stomacului 

 Indigestia stomacală 
 Torsiunea stomacului 
 Hemoragia gastrică 

Bolile ficatului, pancreasului și peritoneului 

 Insuficiența hepatica 
 Hepatita cronică 
 Ruptura ficatului 

Bolile aparatului cardiovascular: 

 Insuficiența cardiacă 
 Miocardita cronică 

Bolile aparatului urinar: 

 Sindromul de insuficiență renală 
 Congestia renală acută 
 Pielonefrita 
 Hidronefroza 

Bolile aparatului locomotor: 

 Displazia congenitală a șoldului 

 Displazia congenitală a cotului 

Dismineraloze: 

 Rahitismul 

Bolile pielii: 

 Eczema 
 Alopecia. 

  

6. Instrucţiunile nr.636/09.05.2005 privind producerea și folosirea animalelor de serviciu în 
structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor : 



 Capitolul II – Cainii de serviciu; 
 Capitolul IV – Folosirea conductorilor și câinilor de serviciu; 
 Capitolul V – Asigurarea logistico-financiară și sanitar-veterinară. 

  

7. Constituţia României: 

 Titlul I – Principii generale: 

o Art.3 – Teritoriul. 

 Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale: 

 Capitolul I – Dispoziţii comune: 

o Art.15 – Universalitatea. 

 Capitolul II – Drepturile şi libertăţile fundamentale: 

o Art.22 – Dreptul la viaţă şi la integritate fizică psihică. 

8. Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

 Capitolul III - Atribuţiile Poliţiei Române; 
 Capitolul V - Drepturi şi obligaţii - art.31. 

  

9. Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare: 

  Capitolul I - Dispoziţii generale; 
  Capitolul IV - Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni: 

10.Hotărârea de Guvern nr.991 din 2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al 
poliţistului: 

 Capitolul I – Domeniul de aplicare şi principii generale: 

o Art.6, Art.7, Art.9; 

 Capitolul II – Normele de conduită profesională a poliţistului: 

o Art.12 până la art.23. 

11.Hotărârea de Guvern nr.585 din 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie 
a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare: 

 Cap.1 – Dispoziţii generale: 



o Art.2. 

 Cap.2 – Clasificarea şi declasificarea informaţiilor. Măsuri minime de protecţie specifice 
claselor şi nivelurilor de secretizare: 

         Secţiunea 1 - Clasificarea informaţiilor: 

o Art.4; 
o Art.12. 

 Secţiunea 3 – Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate. 

  

BIBLIOGRAFIE-ofițer specialist I : 

  

1. Tratat de medicina veterinara vol III – Coordonator Nicolae Constantin - Editura Tehnica - 2003; 
2. Diagnosticul și prevenirea zoonozelor (boli transmisibile de la animale la om și invers) – 

Editura Fundației România de Maine București 2000 autor Nicolae Ștefan; 
3. Bazele nutriției și alimentației animalelor – Ioan Stoica, Liliana Stoica – Editura Coral Sanivet, 

București, 2001; 
4. Patologie canină – E. Carnațiu, Gh. Dabija, D. Stoenescu, Editura Ceres,1982; 
5. Ordinul M.A.I. nr.503 /30.05.2008 privind asigurarea structurilor și efectivelor cu materiale de 

resortul echipamentului, de întreținere și alte materiale specifice; 
6. Instrucţiunile nr.636 /09.05.2005 privind producerea și folosirea animalelor de serviciu în 

structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor; 
7. Constituţia României; 
8. Legea nr.218 /2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare; 

9. Legea nr.360 /2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Hotărârea de Guvern nr.991 /2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie  al 

poliţistului; 

11.Hotărârea de Guvern nr.585 /2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la 
data publicării anunţului privind organizarea concursului 

  

  

III. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 



recomandată candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru 

ocuparea postului de agent principal de poliție (asistent veterinar) 

prin încadrare directă – proba scrisă 

  

TEMATICA- agent principal de poliție (asistent veterinar) : 

  

1. Patologie canină: 

2. – Farmacoterapie canină: 

2.1. – Posologie şi medicaţie; 

2.1.1. - Posologia medicamentelor; 

2.1.2. – Medicaţia pe cale orală; 

2.1.3. – Medicaţia parenterală; 

2.1.4. – Medicaţia pe cale rectală; 

2.1.11. – Rehidratarea; 

2.1.13. – Hemostaza; 

14 - Bolile Infecţioase: 

14.1. - Bolile Virotice; 

14.1.1. – Hepatita infecțioasă canină; 

14.1.2. – Jigodia; 

14.1.5. – Turbarea; 

14.1.6 – Boala lui Aujeszky; 

14.1.9. – Infecţia cu Parvovirus a câinilor; 

14.2 – Bolile bacteriene; 

14.2.1 – Bruceloza 

14.2.2 – Antraxul 



14.2.5 – Tetanosul 

16. – Bolile parazitare 

16.  - Protozooze 

16.1.2 – Coccidioza 

16.1.3 – Babesioza 

16.1.4 – Toxoplasmoza 

16.2 – Helmintoze 

16.2.3 – Tenioza 

16.2.4 – Ascaridoza 

16.2.6 – Dirofilarioza cardiovasculara 

16.2.9 – Trichuroza 

           17 – Bolile de nutritie si metabolism 

               17.2 – Dismineralozele 

               17.2.1 – Rahitismul 

           19 – Imbolnăviri accidentale 

19. - Insolația 

  

2 .Totul despre câine: 

Capitolul V – Reproducţia la câine 

Pct.5.2. – Maturitatea sexuală, Ciclul sexual la femele; 

Pct.5.5. – Gestaţia şi fătarea; 

Pct.5.6. – Alăptarea puilor. 

3.Câinele mică enciclopedie: 

Punctul V – „Cazarea”, îngrijirea, igiena şi toaletarea câinelui 

Avantajele toaletării zilnice. Periatul zilnic; 



         Baia. 

4.Ciobănescul german – Creştere – Educaţie – Dresaj: 

Capitolul III – Exteriorul ciobănescului german: 

Examenul analitic al exteriorului; 

Atitudini, tipuri de mers şi aplomburi; 

Aprecierea vârstei după dentiţie; 

Pielea, părul şi culorile la ciobănescul german. 

5.Ghid practic de creştere şi îngrijire a câinelui: 

Simţurile câinelui : 

Mirosul; 

Auzul; 

Văzul; 

Simţul tactil. 

6.Constituţia României: 

 Titlul I – Principii generale: 

o Art.3 – Teritoriul. 

 Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale: 

 Capitolul I – Dispoziţii comune: 

o Art.15 – Universalitatea. 

 Capitolul II – Drepturile şi libertăţile fundamentale: 

o Art.22 – Dreptul la viaţă şi la integritate fizică și psihică. 

7. Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

 Capitolul III - Atribuţiile Poliţiei Române; 
 Capitolul V - Drepturi şi obligaţii: 

o Art.31. 



8. Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare: 

  Capitolul I - Dispoziţii generale; 
  Capitolul IV - Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni: 

o Secţiunea I - Recompense. 

9. Hotărârea de Guvern nr. 991 din 2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al 
poliţistului: 

 Capitolul I – Domeniul de aplicare şi principii generale: 

o Art.6, Art.7, Art.9; 

 Capitolul II – Normele de conduită profesională a poliţistului: 

o Art.12 - Art.23. 

10. Hotărârea de Guvern nr. 585 din 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 
informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare: 

 Anexa I, Capitolul 1 – Dispoziţii generale: 

o Art.2. 

 Anexa I, Capitolul 2 – Clasificarea şi declasificarea informaţiilor. Măsuri minime de protecţie 
specifice claselor şi nivelurilor de secretizare: 

 Secţiunea 1 - Clasificarea informaţiilor: 

o Art.4; 
o Art.12 

 Secţiunea 3 – Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate. 

  

  

BIBLIOGRAFIE - agent principal de poliție (asistent veterinar): 

  

1. Patologie canină - E. Carnaţiu, Ghe. Dabija şi D. Stoenescu – Editura Ceres, Bucureşti, 1982; 
2. Totul despre câine – Ioan Bud – Editura Promedia Cluj Napoca 1993; 
3. Câinele mică enciclopedie – Filea Ivana, Simona Ivana – Editura Venus Bucureşti,1997; 
4. Ciobănescul german – Creştere Educaţie – Dresaj – Ioan Bud, Elena Cristea – Editura Ceres, 

Bucureşti, 1995; 
5. Ghid practic de creştere şi îngrijire a câinelui – Maria Mihăiţă – Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti 2004; 



6. Constituţia României; 
7. Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
8. Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; 
9. Hotărârea de Guvern nr.991 din 2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al 

poliţistului; 
10. Hotărârea de Guvern nr. 585 din 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

  

  

*Candidații vor studia tematica și bibliografia specifică postului pentru care candidează. 

*Candidații vor studia actele normative stabilite în bibliografie cu toate modificările și 

completările avute la data publicării prezentului anunț. 

 


