
 

Descrierea postului şef lucrări – Facultatea de Medicină Veterinară, Departamentul II 

Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor 

Facultatea Medicină Veterinară 

Departamentul II Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor 

Poziţia în statul de 
funcţii 

I A/8 

Funcţie Şef de lucrări 

Disciplinele din 
planul învăţământ 

Food hygiene, quality and technology 1; Inspection and control of 
animal foods and products 2; Food hygiene, quality and technology 2; 
Metode și tehnici pentru controlul alimentelor 2; Practică în laborator 3. 

Domeniul ştiinţific  Medicină Veterinară 

Descriere post Postul de şef de lucrări poziţia IA/8 are în componenţă: 
- în semestrul I – ore de curs: 2h/săptămână (2.5 ore convenţionale/an) 
la disciplina Food Hygiene, Quality and Technology 1 ;  
- în semestrul II – ore de curs 2h/săptămână (2.5 ore convenţionale/an) 
la disciplina Inspection and control of animal foods and products 2 ; ore 
de curs 2h/săptămână (2.5 ore convenţionale/an) la disciplina Food 
Hygiene, Quality and Technology 2 ;  ore de curs 2h/săptămână (2 ore 
convenţionale/an) şi  activităţi practice 4h/săptămână (2 ore 
convenţionale/an) la disciplina Metode şi tehnici pentru controlul 
alimentelor 2   (2 grupe); 2.14 ore Practică în laborator 3. 

Atribuţiile/activităţile 
aferente 

Ocupantul acestui post trebuie să fie licenţiat în medicină veterinară. 
- Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi activităţi practice pentru 
disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele: Food 
hygiene, quality and technology 1; Inspection and control of animal 
foods and products 2;  Food hygiene, quality and technology 2; Metode 
și tehnici pentru controlul alimentelor 2; Practică în laborator 3. 
- Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice; 
- Pregătirea activităţii didactice; 
- Verificări teste, examene şi verificari pe parcurs; 
- Consultaţii pentru studenţi la disciplinele din normă; 
- Asistenţă la examene; 
- Coordonare lucrari de licenţă; 
- Elaborare materiale didactice; 
- Activitate de cercetare ştiinţifică; 
- Coordonare cerc ştiinţific studenţesc; 
- Participare la manifestări ştiinţifice; 
- Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă 
şi de cercetare ale colectivului disciplinei, departamentului, facultăţii; 
- Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic; 
- Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 

Salariul minim de  



încadrare 

Calendarul 
concursului 

Prezentat pe www.usamvcluj.ro 

Data publicării în MO 28.04.2015 

Perioadă înscriere 28.04.2015-12.06.2015 

Data susţinerii 
prelegerii 

30.06.2015 

Ora susţinerii 
prelegerii 

09.00 

Locul susţinerii 
prelegerii 

Facultatea de Medicină Veterinară, Disciplina Control Sanitar Veterinar 
al Alimentelor 

Tematica probelor 
de concurs 

Disciplina Food hygiene, quality and technology 1: 
- The structure of meat: the myofibrillar proteins, the 

sarcoplasmic proteins,   Lipids,  carbohydrates; 
- General technology of slaughter: Requirements for 

slaughterhouses -  Reg. CE 853/2004; hygiene, dressing and 
carcass handling; Stunning methods; Carcass dressing. 

Disciplina Inspection and Control of Animal Foods and Products 2:  
- Sources of microbial contamination of bulk tank milk;  
- Hygiene of Milk;  
- Milk-borne Disease;   
- The Dairy Production Chain.  

Disciplina Food hygiene, quality and technology 2: 
- Composition and structure: Milk components: Lactose, Salts, 

Lipids, Proteins, Enzymes;  
- Variability;  
- Microbiology of milk; 
- The manufacture of fermented dairy products. 

Disciplina Metode și tehnici pentru controlul alimentelor 2: 
- Surse de contaminare primară a laptelui; 
- Norme generale de igienă în exploataţiile de animale 

producătoare de lapte; 
- Standarde pentru acceptarea laptelui crud la procesare; 
- Mulgerea, tratarea primară, colectarea şi transportul laptelui. 

Bibliografie:  
- R. A. Lawrie, D. A. Ledward, 2006, Lawrie’s meat science, 

SEVENTH EDITION, Woodhead Publishing Limited, Abington Hall, 
Abington, Cambridge CB1 6AH, England 

- Joseph Gracey, David S. Collins, Robert Huey, 1999, Meat 

hygiene, 10th Edition, W.B. Sauders Company LTD. 
- Gerrit Smit, 2003, Dairy processing, Woodhead Publishing 

Limited, Abington Hall, Abington, Cambridge CB1 6AH, England. 
- Sorin Daniel Dan, Marian Mihaiu, 2014, Igiena, calitatea şi 



tehnologia alimentelor, vol. II – Lapte, ouă, miere, Editura 
Risoprint, Cluj Napoca. 

- Marian Mihaiu, Ovidiu Rotaru, 2007, Igiena alimentelor şi 

sănătatea publică - Lapte, ouă, miere, procesarea şi conservarea 

alimentelor, Editura Risoprint. 
- Marian Mihaiu, Sorin Daniel Dan, Carmen Jecan Lăpuşan 

Alexandra, 2014, Inspecţia şi controlul alimentelor – practicum, 
Editura Risoprint, Cluj-Napoca 

- *** Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme 
specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală. 

Descrierea 
procedurii de 
concurs 

09--09.45 – prelegere publică în care candidatul prezintă cele mai 
semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al 
carierei universitare. 
09.45-10 – sesiune de întrebări din partea comisiei 
11-11.50 – susţinerea publică pe durata a 50 de minute a unui curs, 
respectiv a unei prelegeri, pe baza unui subiect anunţat cu 72 ore 
înainte, din tematica concursului. 
11.50-12 – sesiune de întrebări din partea comisiei 
13-13.50 – probă practică, specifică postului –lucrare practică cu 
studenţii. 
11.50-12 – sesiune de întrebări din partea comisiei 
Urmează :  stabilirea de către comisie a ierarhiei candidaţilor şi  
nominalizarea candidatului cu cele mai bune rezultate ; redactarea de 
către fiecare membru al comisiei de concurs a referatului de apreciere 
pentru fiecare candidat; întocmirea de către preşedintele comisiei a 
unui raport asupra concursului, pe baza referatelor de apreciere 
redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu respectarea 
ierarhiei candidaţilor decisă de comisie - aprobarea prin decizia 
comisiei de concurs a raportului asupra concursului întocmit de 
preşedinte - semnarea raportului concursului aprobat de către membrii 
comisiei de concurs şi de către preşedintele comisiei - prezentarea spre 
avizare de către Consiliul facultăţii/Senatului a raportului asupra 
concursului. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 
concurs 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca Calea Mănăştur 3-5 Cluj Napoca Registratura Universităţii 

 


