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Postul de Conferenţiar universitar, poziţia II/B/1, are în componenţă: 
• 2 ore de curs pe săptămână la disciplina de Etologie, bunăstarea şi 
protecţia animalelor (anul III, semestrul 1); 
• 2 ore de curs pe săptămână la disciplina de Igiena animalelor şi 
protecţia mediului (anul II, semestrul 2); 
• 8 ore de lucrări practice pe săptămână la disciplina de Etologie, 
bunăstarea şi protecţia animalelor (anul III, semestrul 1); 
• 8 ore de lucrări practice pe săptămână la disciplina de Igiena 
animalelor şi protecţia mediului (anul II, semestrul 2)  
Activitatea la disciplina de Etologie, bunăstarea şi protecţia 
animalelor (semestrul 1,curs) îşi propune să ofere studenţilor anului 
III cunoştinte privind rolul, importanţa şi modul de asigurare al 
bunăstării animalelor în diferitele sisteme de creştere corelate cu 
nevoile fiziologice şi cele comportamentale; metode de evaluare a 
bunăstării animalelor; modalităţile de corectare a factorilor deficitari 
în vederea creşterii producţiei; aplicarea măsurilor de protecţie a 
animalelor care asigură bunăstarea animalelor în sistemele de 
creştere, pe timpul transportului şi în timpul suprimării vieţii. 
Activitatea în cadrul lucrărilor practice presupune fixarea noţiunilor 
dobândite la curs, dezbateri pe teme de bunăstare şi protecţie a 
animalelor, dobândirea de către studenţi a unor abilităţi practice 
pentru stabilirea gradului de bunăstare al animalelor în ferme. 
Scopul disciplinei de Igiena animalelor şi protecţia mediului (anul II, 
semestrul 2, curs) este de a oferi studenţilor informaţiile teoretice 
privind relaţiile animalelor domestice cu mediul de viaţă natural şi 
artificial (adăpost) pentru obţinerea de producţii maxime, de calitate 
igienică conform cerinţelor actuale; măsurile igienice pentru 
promovarea sănătăţii efectivelor, pentru prevenirea şi combaterea 
bolilor transmisibile în efectiv; măsurile de protecţie a mediului faţă 
de poluanţii rezultaţi în exploataţiile pentru animale. În cadrul 
lucrărilor practice studenţii îşi însuşesc tehnici specifice pentru 
aprecierea igienică a calităţii aerului, apei, dar şi a adăposturilor 
pentru animale.  

Atribu ţiile/activit ăţile 
aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru 
disciplinele de Etologie, bunăstarea şi protecţia animalelor, Igiena 



animalelor şi protecţia mediului conform descrierii  postului; 
Întocmirea fişelor disciplinelor şi a programelor analitice; 
Evaluarea studenţilor prin examen oral, verificare pe parcurs şi 
examen practic; 
Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă; 
Îndrumare lucrări de licenţă; 
Elaborarea materialelor didactice; 
Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti 
Activitate de cercetare ştiinţifică; 
Participare la manifestări ştiinţifice; 
Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de 
consultanţă şi de cercetare ale colectivului; 
Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic; 
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 

Tematica probelor 
de concurs 

Tematica 
Evaluarea bunăstării animalelor: indicatori comportamentali, 
fiziologici, patologici si productivi 
Comportamentul nonadaptativ la cabaline, taurine, suine şi păsări 
Evaluarea bunăstării animalelor: sisteme de indicatori 
Stresul caloric la vacile cu lapte 
Calitatea apei consumate de animale 
Sisteme de iluminare a adăposturilor 
Microclimatul adaposturilor pentru animale: factori fizici si chimici 
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