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TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 
 
1. Boli transfrontaliere şi zoonoze majore: febra aftoasă, difterovariola aviara, pesta porcină clasică, pesta 
porcină africană, boala de Newcastle, influenţa aviară, boala limbii albastre, rabia, boala Aujeszky, anemia 
infecțioasă a calului, leucoze aviare, boala Marek. 
2. Bacterioze grupate etiologic şi/sau patogenetic: tuberculoza la mamifere și păsări, paratuberculoza, 
bruceloza canină, pasteureloze mamifere şi aviare, salmoneloze mamifere şi aviare, antraxul, rujetul. 
3. Bacterioze grupate etiologic: colibaciloze, hemofiloze, bordetellioze, necrobaciloze, clostridioze 
(tetanos, botulism, anaerobioze oi), streptococii, stafilococii, micoplasmoze mamifere si aviare, 
spirochetoze. 
4. Viroze aviare grupate etiologic: laringotraheita infecţioasă aviară, sindromul căderii ouatului, bronşita 
infecţioasă aviara, bursita infecţioasă, anemia infecţioasă a puilor de găină. 
5. Viroze mamifere grupate etiologic şi pe specii: 
5.1. Viroze ale suinelor: gastroenterita transmisibilă, diareea epidemică, sindromul respirator şi de 
reproducţie la suine, infecţia cu circovirus tip 2, complexul respirator suin 
5.2. Viroze ale rumegătoarelor (bovine, ovine, caprine): rinotraheita infecţioasă-vulvovaginita infecţioasă, 
boala mucoaselor-diareea cu virus, leucoza enzootică bovină, encefalopatii spongiforme (scrapie; ESB), 
artrita encefalita caprina 
5.3. Viroze ale cabalinelor: rinopneumonia – avortul virotic al iepelor,  arterita infecţioasă 
5.4. Viroze ale carnivorelor: boala Carré, hepatita contagioasă (adenovirală), parvoviroza canină, 
panleucopenia (parvoviroza) felină, peritonita infecțioasă a pisicilor. 
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