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Poziția în statul de funcții Profesor Universitar
Discipline din Planul de
Învăţământ

Ecologia şi protecţia mediului, Tehnici de determinare a xenobioticelor din produsele de
origine animală

Domeniul Ştiinţific Zootehnie
Descriere post Postul de profesor  universitar  vacant poziţia II/B/1 este constituit din o normă de 11,30

ore convenţionale la Disciplinele de Ecologia şi protecţia mediului şi Tehnici de
determinare a xenobioticelor din produsele de origine animală.
Postul are în componenţă pentru semestrul I,  4 ore de curs  la disciplina de Ecologia şi
protecţia mediului, 8 ore de lucrări practice,  la disciplina de Ecologia şi protecţia
mediului iar în semestrul II, 2 ore de curs  la disciplina de Tehnici de determinare a
xenobioticelor din produsele de origine animală şi 1 oră de lucrări practice la
disciplina de Tehnici de determinare a xenobioticelor din produsele de origine
animală.
La disciplinele din structura postului se are în vedere predarea noţiunilor fundamentale
care să ofere o imagine integratoare asupra funcţionarii lumii vii, prin dezvăluirea
resorturilor intime ale mecanismelor, legilor şi principiilor care determină productivitatea,
stabilitatea şi evoluţia ecosistemelor. Totodată se vor conştientiza efectele generate de
activităţile agricole asupra calităţii mediului în ansamblul său precum şi corelaţia
fenomenelor de poluare cu mecanismele de biopropagare şi bioconcentare a poluanţilor
(xenobioticelor) în lanţurile alimentare. Aceste noţiuni vor fundamenta pregătirea
profesională a studenţilor din domeniul de studii Zootehnice şi Biotehnologice, atât în
ciclul de studii de  licenţă cât şi în cel de masterat.

Atribuţiile/activităţile
aferente:

Pregătirea și efectuarea orelor de curs, lucrări practice și proiect, pentru disciplinele
cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele de Ecologia şi protecţia mediului şi
Tehnici de determinare a xenobioticelor din produsele de origine animală.
- Pregătirea activităţii didactice.
- Testarea cunoștințelor (verificări, teste, susținere proiecte).
- Consultaţii pentru studenţi la disciplinele din norma didactică.
- Îndrumare proiecte de licenţă.
- Elaborare materiale didactice.
- Activitate de cercetare ştiinţifică.
- Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti.
- Participare la manifestări ştiinţifice.
- Participare la activitățile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de cercetare.
-Alte activităţi necesare pentru pregătirea practică şi teoretică s studenţilor.

Tematica probelor de
concurs

1.Statica şi structura genetică a populaţiei.
2. Structura ecologică a populaţiei. Dinamica populaţiei. Dimensiunea, structura orizontală
şi structura verticală a biocenozei.
3. Structura funcţională si structura trofică a biocenozei.
4. Relaţii intraspecifice în biocenoză, comunnicarea intraspecifică.
5. Relaţii interspecifice în biocenoză, comunicarea interspecifică.
6. Biotopul. Factorii fizici (temperatura, umiditatea şi lumina).
7. Factorii chimici şi factorii mecanici ai mediului.
8. Funcţiile ecosistemului. Fluxul de energie şi de informaţie în ecosistem.
9. Circuitul materiei în ecosistem.
10. Fluxul de informaţie în ecosistem. Autocontrolul şi stabilitatea ecosistemelor.



11. Dinamica ecosistemelor. Fenofazele în biocenoză. Succesiunile ecologice.
12. Probleme globale de mediu. Efectul de de seră. Fenomenele de deşertificare.
13. Diminuarea stratului de ozon. Ploile acide.
14. Deforestarea. Poluarea biologică.
15. Monitoringul mediului. Continutul, structura si functia monitoringului de mediu.
16. Auditul de mediu. Obiectivele si etapele auditului de mediu.
17. Evaluarea impactului de mediu. Continutul, structura si importanta evaluarii impactului
de mediu.
18. Conservarea biodiversitatii, metode de conservare a speciilor periclitate. Proiectarea
ariilor protejate.
19. Definirea şi clasificarea poluanţilor. Surse de poluare.
20. Circuitul şi dinamica xenobioticelor în natură.
21. Căile de pătrundere şi absorbţia xenobioticelor în organism.
22. Fixarea, distrubuţia şi rata de bioacumulare a xenobioticelor în prodsele animale.
23. Biotransformarea xenobioticelor. Căile metabolice ale reacţiilor de fază I. Căile
metabolice ale reacţiilor de fază II.
24. Factorii care modulează căile metabolice esenţiale ale xenobioticelor.
25. Excreţia poluanţilor. Factorii care modulează excreţia poluanţilor.
26. Efecte biologice ale xenobioticelor. Mecanismele fiziologice de acţiune ale
xenobioticelor.
27. Biomarkeri de evaluare a efectelor biologice generate de expunerea la xenobiotice.
28. Teste validate de evaluare a efectelor generate de xenobiotice.
29. Bazele bio-ecologice ale funcţionarii agrosistemelor. Principalele obiective ale
agriculturii ecologice. Metodologia conversiei agriculturii convenţionale în sistem de
producţie ecologic. Durata perioadei de conversie.
30. Tehnici şi mijloace agrotehnice de producere a furajelor permise de sistemul de
producţie ecologic. Alegerea culturilor şi soiurilor de plante furajere. Rotaţia culturilor în
agricultura ecologică.
31. Asigurarea fertilizării solului în  sistemul de producţie  ecologic. Mijloace permise de
combatere a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor.
32. Principiile creşterii animalelor în sistem ecologic. Provenienţa materialului biologic,
orientări privind gradul de ameliorare a speciilor de fermă. Perioada de conversie.
33. Individualizarea şi urmărirea animalelor. Adăpostirea şi asigurarea comfortului
animalelor în sistemul de producţie ecologic.
34. Condiţiile furajării ecologice a animalelor. Furaje utilizabile ca nutreţuri de bază.
35. Păstrarea, prelucrarea, etichetarea şi valorificarea produselor ecologice.
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