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DESCRIERE POST - Şef lucrări -

constituit în Statele de funcții poziția II/B/3 – la Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii
Universitatea Universitatea de Științe agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii
Departament: Ştiinţe Tehnologice - Zootehnie
Poziția în statul de funcții Șef lucrări
Domeniul  Ştiinţific Zootehnie
Descriere post Postul de șef lucrări vacant poziţia II/B/3 este constituit din o normă de 15 ore

convenţionale la disciplinele: Culturi acvatice superintensive, Unelte și tehnici de pescuit,
Sturionicultură, Ciprinicultură, Acvaristică, Exploatarea fondului piscicol din bazinele
naturale.
În structura postului sunt prevăzute ore la următoarele discipline:

- Culturi acvatice superintensive: două (2) ore de curs și două (2) ore de lucrări
practice, în semestrul I la programul de studii Piscicultură (an III), cu un total de
trei (3) ore convenționale/săptămână.

- Unelte și tehnici de pescuit: două (2) ore de curs, în semestrul I la programul de
studii Piscicultură (an III), cu un total de două (2) ore conveționale/săptămână.

- Sturionicultură: două (2) ore de curs, două (2) ore de lucrări practice și două (2)
ore de proiect, în semestrul II la programul de studii Piscicultură (an III), cu un
total de patru (4) ore convenționale/săptămână.

- Ciprinicultură: două (2) ore de lucrări practice și două (2) ore de proiect, în
semestrul II la programul de studii Piscicultură (an III), cu un total de două (2)
ore convenționale/săptămână.

- Acvaristică: două (2) ore de curs, în semestrul II la programul de studii
Piscicultură (an IV), cu un total de două (2) ore conveționale/săptămână.

- Exploatarea fondului piscicol din bazinele naturale: două (2) ore de curs, în
semestrul II la programul de studii Piscicultură (an IV), cu un total de două (2)
ore conveționale/săptămână.

Atribuţiile/activităţile
aferente:

Pregătirea și efectuarea orelor de curs, lucrări practice și proiect, pentru disciplinele
cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele: Culturi acvatice superintensive, Unelte
și tehnici de pescuit, Sturionicultură, Ciprinicultură, Acvaristică, Exploatarea fondului
piscicol din bazinele naturale.
- 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 ale

colectivului.
-Alte activităţi necesare pentru pregătirea practică şi teoretică s studenţilor.

Tematica probelor de
concurs

1. Probleme specifice privind asigurarea calității apei în sistemele superintensive
(recirculante). Aerarea și oxigenarea suplimentară în sistemele superintensive de
creștere a peștilor și organismelor acvatice.

2. Metode moderne de creștere în hală a unor specii de pești cu valoare comercială și
biologică mare (salmonide, percide, acipenseride).

3. Creşterea peştilor în sistem integrat cu plante de cultură – Sistemul aquaponic.
Tipuri de sisteme aquaponice

4. Tehnica gestionării apei în sistemele superintensive de creștere a peștilor.



5. Stabilirea densităţii speciilor în bazinele de creştere din sistemul superintensiv.
Norma de populare, numărul de bazine, suprafeţe utilizate.

6. Pescuitul comercial (industrial): importanță, definiții, terminologie, evoluție,
clasificări.

7. Caracteristici tehnice și constructive ale uneltelor de pescuit utilizate în apele
continentale și marine (unelte tip capcană, rețea, filtrante, cârlige).

8. Factorii care influenţează construcţia şi exploatarea uneltelor de pescuit.
9. Materiale folosite la construcţia uneltelor de pescuit.
10. Tehnica pescuitului în apele interioare și marine, în funcție de tipul uneltelor

utilizate. Tehnica pescuitului în amenajări piscicole.
11. Importanţa sturioniculturii. Originea, evoluţia şi taxonomia sturionilor, aria de

răspândire.
12. Mediul natural de viaţă al sturionilor. Migraţia și reproducerea sturionilor.
13. Descrierea principalelor specii de sturioni – Genul Acipenser, Genurile Huso şi

Polyodon.
14. Tehnologia de creştere a sturionilor ca material de repopulare.
15. Tehnologia de creştere a sturionilor pentru icre (caviar) și peşte de consum.
16. Caracteristicile tehnice ale staţiunii de reproducere artificială a sturionilor.

Parametrii fizico-chimici şi biologici ai mediului de producţie.
17. Hibridarea artificială la sturioni. Metode de recoltare şi prelevare a produselor

sexuale.
18. Recunoaşterea și caracterizarea bio-morfo-fiziologică a principalelor specii de

peşti din apele de deal, șes şi coline.
19. Recunoaşterea și caracterizarea bio-morfo-fiziologică și productivă a principalelor

specii de peşti din crescătorii.
20. Cunoaşterea instalaţiilor şi a acţiunilor care se execută în reproducerea peştilor.

Principalele tipuri de incubatoare folosite în reproducerea artificială a peştilor.
21. Alegerea temei de proiectare şi cunoaşterea/stabilirea avizelor necesare pentru

elaborarea unui proiect de amenajare piscicolă. Stabilirea speciei sau speciilor de
pești ce vor fi exploatate. Dimensionarea funcţională pe tipuri de exploataţii și
direcția de producție.

22. Scurt istoric al acvaristicii. Importanţă, direcţii şi orientări în piscicultura
ornamentală.

23. Amenajarea acvariului. Modalităti si tehnici în constructia unui acvariu. Lucrări
de întretinere. Principalele tratamente si interventii care se execută la acvarii.

24. Principalele specii de peşti de acvariu. Reproducţia și alimentația peştilor de
acvariu. Particularități.

25. Acvaristica de grădină. Acvaristica marină. Amenajarea acvariilor. Specii de pești
compatibile.

26. Obiectivul şi importanţa studierii fondului piscicol din bazinele naturale.
Pescuitul şi creşterea peştilor de-a lungul timpului. Introducere bibliografică.

27. Evaluarea potenţialului piscicol existent în bazinele naturale. Metode pentru
estimarea fondului piscicol. Caracteristicile populaţiei piscicole.

28. Specii invazive - factori limitativi în bazinele naturale. Aclimatizarea. Specii de
peşti aclimatizate.

29. Influenţa unor activităţi economice asupra fondului de producție și a fondului
piscicol natural. Măsuri de refacere.

30. Popularea şi repopularea bazinelor acvatice naturale cu specii de peşti.
Exploatarea lacurilor de acumulare şi hidroenergetice din punct de vedere
piscicol.

BIBLIOGRAFIE: 1. Adam Al. şi col. (1981) – Pescuitul industrial. Editura Tehnică, Bucureşti.
2. Bănărescu Petru (1964) – Fauna R.P.R. – PISCES – OSTEICHTHYES. Ed.

Academiei R.P.R., București.
3. Bud I. (2002) – Acvaristica (Piscicultura ornamentală). Editura AcademicPres

Cluj-Napoca.
4. Bud I. şi col. (2004) – Ghid de lucrări practice în piscicultură. Ed. Risoprint Cluj-

Napoca.
5. Bud I., ST. Diaconescu,M. Mudure (2004) – Creşterea crapului şi a altor specii de

peşti. Editura Ceres, Bucureşti.
6. Bud I., Vlad Vlădău, Reka Ștefan (2007) – Peştii răpitori. Creştere, înmulţire,



valorificare. Ed. Ceres, Bucureşti.
7. Bura Marian (2008) – Manual de prezentare și utilizare a tehnologiei de creștere a

sturionilor în sistem superintensiv cu apă recirculată. Ed. Eurobit, Timișoara.
8. Burian P.  (2002) – LACUL DE ACUMULARE. Supraveghere biologică. Ed.

Universităţii de Medicină şi Farmacie, Târgu-Mureş.
9. Cristea Victor, Grecu Iulia, Ceapa Cornel (2002) - Ingineria sistemelor

recirculante din acvacultura. Ed. Didactică și Pedagogică R.A. ,Bucuresti.
10. Gheracopol Octavia (1981) – PISCICULTURA – Piscicultura în bazinele naturale

de apă. Curs lito. Galaţi.
11. Giurescu Constantin (1964) – Istoria pescuitului şi a pisciculturii în România. Ed.

Academiei Republiciii Populare Române.
12. Manea I. (1980) – Sturionii. Taxonomie, biologie, sturionicultură şi amenajări

sturionicole
13. Muscalu Cristina, Muscalu Radu (2009) – Biologia și creșterea sturionilor. Ed.

Bioflux Cluj-Napoca.
14. Nicolau Aurelia, Gh. Brezeanu, Maria Caloianu-Iordăchel, A. Bușniță (1973) –

Reproducerea artificială și dezvoltarea la pești. Ed. Academiei R.S.R., București.
15. Patriche N. (2001) – Pastruga- biologie si reproducere artificiala, Ed Ceres

Bucuresti.
16. Păsărin Benone, Stan Traian, 2003, ACVACULTURĂ. Editura KARRO Iaşi.
17. Stăncioiu Soare, Neculai Patriche, Tanți Patriche (2006) – Ihtiologie generală. Ed.

Didactică și Pedagogică, R.A.

DECAN,

Prof.Dr.Ing. Vioara Mireșan


