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Poziţiaînstatul de funcţii II B/1 

Funcţie Conferenţiaruniversitar 

Disciplinele din 
planulînvăţământ 

Inspection and Control of Animal Foods and Products 1, 
Veterinary public health, Igiena, 
calitateaşitehnologiaalimentelor 2, 
Inspecţiaşicontrolulproduselorşialimentelor de origine animal 1 

Domeniulştiinţific MedicinăVeterinară 

Descriere post Postul de conferenţiarpoziţia IIB/1 are încomponenţă: 
- însemestrul I – ore de curs: 2h/săptămână (2.5 ore 
convenţionale/an)la disciplinaInspection and Control of Animal 
Foods and Products 1; ore de curs 1h/săptămână (1.25 ore 
convenţionale/an)şiactivităţi practice 2h/săptămână(1.25 ore 
convenţionale/an) la disciplinaVeterinary public health (1 
grupă); ore de activităţi practice 6h/săptămână(3 ore 
convenţionale/an) la 
disciplinaInspecţiaşicontrolulproduselorşialimentelor de 
origine animal 1 (2 grupe). 
- însemestrul II – ore de curs 2h/săptămână(2 ore 
convenţionale/an) şiactivităţi practice 6h/săptămână (3 ore 
convenţionale/an) la disciplinaIgiena, 
calitateaşitehnologiaalimentelor 2(3 grupe); 

Atribuţiile/activităţileaferente Ocupantulacestui post trebuiesă fie 
licenţiatînmedicinăveterinară. 
- Pregătireaşiefectuareaorelor de curs şiactivităţi 
practicepentrudisciplinelecuprinseînnormadidactică, 
respectivdisciplinele:Inspection and Control of Animal Foods 
and Products 1, Veterinary public health, Igiena, 
calitateaşitehnologiaalimentelor 2, 
Inspecţiaşicontrolulproduselorşialimentelor de origine animală; 
- Întocmireafişelor de disciplinăşiaprogrameloranalitice; 
- Pregătireaactivităţiididactice; 
- Verificări teste, exameneşiverificaripeparcurs; 
- Consultaţiipentrustudenţi la disciplineledinnormă; 
- Asistenţăla examene; 
- Coordonarelucrari de licenţă; 
- Elaborarematerialedidactice; 
- Activitate de cercetareştiinţifică; 
- Coordonarecercştiinţificstudenţesc; 
- Participare la manifestăriştiinţifice; 
- Participarela activităţile administrative, de învăţământ, de 
consultanţăşi decercetarealecolectivuluidisciplinei, 



departamentului, facultăţii; 
- Activităţi de promovareşilegăturacumediuleconomic; 
- Participarea la activităţicivice, culturale, administrative şide 
evaluareînsprijinulînvăţământului; 
- Alteactivităţipentrupregătireapracticăşiteoreticăa studenţilor. 

Salariul minim de încadrare  

Calendarulconcursului Prezentatpewww.usamvcluj.ro 

Data publicăriiîn MO 24.11.2014 

Perioadăînscriere 24.11.2014-9.01.2015 

Data susţineriiprelegerii 27.01.2015 

Orasusţineriiprelegerii 09.00 

Loculsusţineriiprelegerii Facultatea de MedicinăVeterinară, DisciplinaControl 
SanitarVeterinar al Alimentelor 

Tematicaprobelor de concurs Disciplina Inspection and Control of Animal Foods and Products 
1: 
- Hygiene of abattoir operations (cattle). Sources and routes 

of microbial contamination of meat; 
- Hygiene of dressing of other species: wild game, horses, 

sheep, goats, pigs, poultry, lagomorphs; 
- Meat decontamination: non-chemical decontamination 

treatments, chemical decontamination treatments. 
DisciplinaVeterinary public health: 
- Zoonoses and veterinary public health; 
- Food safety and foodborne illness. 
DisciplinaIgiena, calitateaşitehnologiaalimentelor 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, tratareaprimară, colectareaşitransportullaptelui. 
Disciplina Inspecţiaşicontrolulproduselorşialimentelorde 
origine animală 1: 
- Controlulsanitarveterinarde abator; 
- Examenulbacteriological produseloralimentare de origine 

animală. 
Bibliografie:  
- Sava Buncic, 2006, Integrated food safety and veterinary 

public health, Cabi International, Cromwell press, 
Trowbridge. 

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

hygiene, 10
th

 Edition, W.B. SaudersCompany LTD. 
- Sorin Daniel Dan, Marian Mihaiu, 2014, Igiena, 

calitateaşitehnologiaalimentelor, vol. II –Lapte, ouă, miere, 
EdituraRisoprint, ClujNapoca. 

- Rotaru Ovidiu, Sorin Daniel Dan, 2005, Examenul 



trichineloscopic şi sănătatea publică, Ed. Risoprint Cluj-
Napoca. 

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

sănătatea publică - Lapte, ouă, miere, procesarea şi 

conservarea alimentelor, Editura Risoprint. 
- Ovidiu Rotaru, Marian Mihaiu, 2007, Patologia prin 

alimente, Editura Todesco. 
- 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. 

Descriereaprocedurii de 
concurs 

09--09.45 – prelegerepublicăîn care candidatulprezintăcele mai 
semnificativerezultateprofesionaleanterioareşiplanul de 
dezvoltare al cariereiuniversitare. 
09.45-10 – sesiunede întrebăridinparteacomisiei 
11-11.50 – susţinereapublicăpedurataa 50 de minute a 
unuicurs, respectiv a uneiprelegeri, 
pebazaunuisubiectanunţatcu 72 ore înainte, 
dintematicaconcursului. 
Urmează :  stabilirea de cătrecomisie a 
ierarhieicandidaţilorşinominalizareacandidatuluicucele 
maibunerezultate ;redactarea de cătrefiecare membru 
alcomisiei de concurs a referatului de aprecierepentrufiecare 
candidat;întocmirea de cătrepreşedintelecomisiei a 
unuiraportasupraconcursului, pebazareferatelor de 
apreciereredactate de fiecare membru alcomisiei de 
concursşicurespectareaierarhieicandidaţilordecisă de comisie - 
aprobareaprindecizia 
comisiei de concurs a raportuluiasupraconcursuluiîntocmit de 
preşedinte - semnarearaportuluiconcursuluiaprobat de 
cătremembriicomisiei de concursşi de 
cătrepreşedintelecomisiei - prezentareaspreavizare de 
cătreConsiliulfacultăţii/Senatului a 
raportuluiasupraconcursului. 

Adresaunde se 
transmitedosarul de concurs 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şiMedicinăVeterinară 
Cluj-Napoca CaleaMănăştur 3-5 Cluj 
NapocaRegistraturaUniversităţii 

 


