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Universitatea UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA  VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA

 

Facultatea Zootehnie si Biotehnologii /
 

Adaugă facultate nouă 

Nume facultate  

  

  
 

 

Departament Stiinte Fundamentale – Biotehnologii /
 

 

 

Poziția în 

statul de 

funcții 

 

I/B/5

 * 

Funcție Sef de lucrari / Chief w orks
 

Disciplinele din 

planul de 

învățământ 

 

Bioinformatică; Tehnică experimentală; Practică

 * 

Domeniu 

stiintific 
Biotehnologii / Biotechnology

 

Descriere post Postul vacant de Şef lucrări, poziŃia I/B/5 din Statul de funcŃii al Departamentului de ŞtiinŃe 
Fundamentale - Biotehnologii din cadrul FacultăŃii de Zootehnie şi Biotehnologii, USAMV Cluj-Napoca, 
prevăzut pentru anul universitar 2014-2015, aprobat şi validat de Consiliul deAdministraŃie şi Senatul 
UniversităŃii. Postul de Şef lucrări vacant pe perioadă nedeterminată este constituit din o normă de 
15,60 ore, din care convenŃionale 2,50 ore curs şi 13,10 ore lucrări practice la disciplinele: 
Bioinformatică; Tehnică experimentală; Practică 

Postul are în componenŃă pentru  semestrul I: 2 ore de curs şi 2 ore lucrări practice la disciplina de 
Bioinformatică pentru  Biotehnologii aplicate; 2 ore de lucrări practice / grupă la disciplina de Tehnică 
experimentală pentru secŃia Zootehnie; 2 ore de lucrări practice / grupă la disciplina de Tehnică 
experimentală pentru secŃia Piscicultură , iar în semestrul II, 3,21 ore /grupă/ an la disciplina de 
Practică pentru secŃiile Biotehnologii Agricole, Biotehnologii pentru industria alimentară şi Biotehnologii 
medical-veterinare cu câte o grupă pentru fiecare specializare.  

La disciplinele din structura postului se are în vedere predarea în vederea dobândirii de către studenŃi a  



cunoştinŃelor  teoretice şi practice din  domeniul biotehnologiilor.Scopul disciplinelor este de a oferi 
studenŃilor informaŃii despre tehnicile  integrate necesare interpretării informaŃiei conŃinute în 
secvenŃele biologice de acizi nucleici şi de aminoacizi, precum şi în interpretarea structurilor 3D ale 
proteinelor; interpretarea rezultatelor obŃinute în cercetarea ştiinŃifică precum şi punerea în practică a 
cunoştinŃelor acumulate pe parcursul anilor de studiu. 

 

Atributiile/acti

vitatile 

aferente 

- Pregătirea cursurilor şi efectuarea orelor de lucrări practice de laborator pentru disciplinele cuprinse 
în norma didactică, respectiv disciplinele de Bioinformatică; Tehnică experimentală 

- Pregătirea activităŃii didactice;  

- Verificări teste;  

- ConsultaŃii pentru studenŃi asigurate la disciplinele din normă;  

- Îndrumare proiecte de licenŃă;  

- Elaborare materiale didactice;  

- Activitate de cercetare ştiinŃifică;  

- Îndrumare cercuri ştiinŃifice studenŃeşti  

- Participare la manifestări ştiinŃifice;  

- Participare la activităŃi administrative, de învăŃământ, de consultanŃă şi de cercetare a colectivului;  

Alte activităŃi pentru pregătirea practică şi teoretică s studenŃilor 

  

Calendarul 

concursului 
 

Data publicării 
anunŃului în 
Monitorul Oficial 

28.04.2015
 * 

Perioadă 
înscriere 

Început Sfârșit 

2015-04-28
 (YYYY-MM-DD)  *  

2015-06-12
 (YYYY-MM-DD)  *  

 

Data susținerii 
prelegerii 

1.07.2015
 (YYYY-MM-DD) * 

Ora susținerii 
prelegerii 

14:00
 (HH-MM) * 

Locul susținerii 

prelegerii 
 Laborator Bioinformatica 

Perioadă 
susținere a 
probelor de 
concurs 

Început Sfârșit 

2015-06-30
 (YYYY-MM-DD)  *  

2015-07-02
 (YYYY-MM-DD)  *  

 

Perioadă 
comunicare a 

Început Sfârșit 



rezultatelor 
2015-07-02

 (YYYY-MM-DD)  *  
2015-07-03

 (YYYY-MM-DD)  *  
 

Perioadă de 
contestații 

Început Sfârșit 

2015-07-06
 (YYYY-MM-DD)  *  

2015-07-02
 (YYYY-MM-DD)  *  

 

Tematica 

probelor de 

concurs 

1. Scopul și aplicațiile bioinformaticii 

2. Biologia computațională: biostatistică și bioinformatică 

3. Identitatea și similaritatea secvențelor 

4. Similaritatea și omologia secvențelor 

5. Structura și organizarea genomului 

6. Polimorfismul secvențelor și bazele de date specifice 

7. Mutații în secvența ADN-ului 

8. Predicția structurii ARN-ului 

9. Algoritmul FASTA versus algoritmul BLAST 

10. Baze de date de biologie moleculară 

11. Elemente de filogenie moleculară 

12. Arborii filogenetici 

13. Arborii filogenetici pentru specii și gene 

14. Metode și programe de construire a arborilor filogenetici 

15. Structura proteinelor și terminologie 

16. Determinarea structurii 3D a proteinelor 

17. Teste statistice 

18. Criterii de clasificare a experimentelor 

19. Noțiuni de biostatistică 

20. Regresia 

21. Corelatia   

22. Planul experimental complet randomizat 

23. Experienţe bifactoriale 

24. Calculul statisticilor 

25. Factorii care determină mărimea probei 

26. Calcularea mărimii probei 

27. Cadrul general de organizare a stagiilor de practică 

28. Obiectul convenției cadru 

29. Responsabilitatea practicantului 

30. Responsabilitatea partenerului de practică 

31. Obligațiile organizatorului de practică   
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Descrierea 

procedurii de 

concurs 

RC 37 

Concursul cuprinde 3 probe: 

1. Prelegere 

2. Susţinere curs 

3. Susţinere lucrări practice 

 

  

Lista 

documente 
Cererea de înscriere la concurs, pe formular standardizat, semnată de candidat, care include şi o 
declaraŃie pe propria răspundere privind veridicitatea informaŃiilor prezentate în dosar. 

Copia cărŃii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului 
sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori 
paşaportului. 

În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea 
numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. 



Copii legalizate ale diplomelor de bacalaureat, licenŃă, master + foile matricole (dacă este cazul) şi a 
diplomei de doctor, (dupa caz) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în 
România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora. 

Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului. 

Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic. 

Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic (în format tipărit minimum de 
articole solicitate pentru avansare, cele mai importante). 

Copie xerox după coperta cărților depuse la dosar. 

O listă cu maximum 10 publicaŃii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, 
selecŃionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii. 

Documente care să ateste calitatea de membru sau director/responsabil în granturi de cercetare 
obŃinute prin competiŃie. 

Documente care să ateste calitatea de membru în societăŃi ştiinŃifice. 

Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaŃie internaŃională, a tezei de doctorat sau, pe 
maximum o pagină pentru fiecare limbă 

Fişa tip de verificare a îndeplinirii standardelor universităŃii de prezentare la concurs. Fişa de verificare 
este completată şi semnată de către candidat. 

O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, în 
cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităŃilor de cercetare ştiinŃifică; 
propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre 
principalele criterii de departajare a candidaŃilor. 

Situarea pe o poziŃie, în clasamentul final al evaluării pe facultate în prima jumătate a clasamentului 
(50%). Rezultatele autoevaluărilor din ultimii 3 ani confirmate de Departamentul de Asigurare a 
CalităŃii şi rezultatele evaluării studenŃilor, pentru candidaŃii care provin din mediul universitar. 

Scrisori de caracterizare/recomandare din partea conducătorilor departamentelor/ instituŃiilor în care 
candidaŃii au fost angajaŃi sau înmatriculaŃi ca studenŃi. 

Certificat de competenŃă lingvistică pentru minimum o limba de circulaŃie europeană şi internaŃională 
(engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană) pentru toŃi candidaŃii, indiferent de postul pe care 
candidează. Prevederea se aplica la toate funcțiile didactice si de cercetare  si face referire la nivelul de 
competenta de minim B2. 

Atestat de limbă cu recunoaștere internațională, nivel B2, (eliberat de instituții abilitate) pentru 
candidații care concurează pe posturi care au in structură activități didactice cu predare in limbi 
străine. 

Certificatul de absolvire al Departamentului de pregătire a personalului didactic in invăŃământ, nivelul 
II, sau să fie inscrişi  la cursurile acestuia , fiind obligaŃi să finalizeze cursurile  in primii doi ani de la 
angajare pe post,pentru functiile didactice,  incepând cu anul universitar 2013-2014, dovedit prin 
adeverinta DPPD. 

DeclaraŃie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaŃiile de incompatibilitate prevăzute 
de Legea nr.1/2011, în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaŃii de 
incompatibilitate; 

DeclaraŃie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaŃiile de incompatibilitate prevăzute 
de HG 457/2011 privind persoanele implicate în procedura de concurs. (se va depune la registratură 
după afişarea componenŃei comisiilor de concurs) 

CD anexat la dosar care să cuprindă: 

- Fişa de verificare (în format excel) 

- Lista lucrărilor şi lucrările (în format word) 

- Curriculum vitae al candidatului 

- O listă cu maximum 10 publicaŃii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, selecŃionate de acesta şi 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii 

Adresa unde 

se transmite 

dosarul de 

 



concurs 

Comisie selectati  

Adaugă comisie nouă 

Nume:  

 
Comisie Sef lucr. I/B/5 Departamentul I ?tiin

 

  

Membrii: Președinte comisie: Prof dr. Vioara Mireșan 
Membrii titulari: Prof dr.  Aurel Șara, Conf. dr. Viorica Coșier, 
Conf. dr. Camelia Răducu, Conf. dr. Vasile Cighi 
Membrii supleanți: Prof.dr. Vasile Miclea, , Conf. dr. Andreea 
Bunea, Conf. dr. Marius Zăhan 

 

 

 


