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Poziția în statul de
funcții

II/B/14

Funcție Asistent universitar

Disciplinele din planul
de învățământ

Nutriție, alimentație, controlul calității furajelor I

Nutriție, alimentație, controlul calității furajelor II,

Practică 2

Biologie vegetală

2,Domeniu stiintific Medicină Veterinară

Descriere post Postul de Asistent universitar poziţia II/B/14 are în componenţă:

Semestrul I:

- 6 ore de lucrări practice pe săptămână (3h convenţionale/an) la disciplina de
Nutriție, alimentație controlul calității furajelor I

Semestrul II:

- 8 ore de lucrări practice pe săptămână (4h convenţionale/an)la disciplina de
Nutriție, alimentație controlul calității furajelor II

- 6 ore de lucrări practice pe săptămână (3h convenţionale/an) la disciplina de
Biologie vegetală.

- 4,29 ore de Practică 2

Atributiile/activitatile
aferente

Pregătirea şi efectuarea orelor de lucrări practice pentru disciplinele de Nutriție,
alimentație, controlul calității furajelor I, Nutriție, alimentație, controlul
calității furajelor II,  Biologie vegetală şi Practică 2 conform descrierii



postului.

Evaluarea studenţilor prin verificări pe parcurs şi examen practic.

Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă.

Îndrumare lucrări de licenţă.

Elaborarea materialelor didactice.

Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de
cercetare ale colectivului.

Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti.

Activitate de cercetare ştiinţifică.

Participare la manifestări ştiinţifice.

Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic.

Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor.

Calendarul
concursului

Data publicării
anunţului în Monitorul
Oficial

25.11.2015
*

Perioadă înscriere Început Sfârșit

2015-11-25 2016-01-08

Data susținerii
prelegerii

2016-01-25

Ora susținerii
prelegerii

12-00

Locul susținerii Laborator Nutriţie FMV, USAMV Cluj-Napoca



prelegerii

Perioadă susținere a
probelor de concurs

Început Sfârșit

2016-01-25 2016-01-27

Perioadă comunicare a
rezultatelor

Început Sfârșit

2016-01-28 2016-01-29

Perioadă de contestații Început Sfârșit

2016-02-1 2016-02-05

Tematica probelor de
concurs

Disciplina Nutriție, alimentație, controlul calității furajelor I

- Compoziția chimică brută a nutrețurilor.

- Particularități anatomice ale aparatului digestiv la diferite specii cu
repercusiuni asupra prelucrarii digestive a hranei.

- Digestia sau transformarea nutrețurilor în nutrienți.

- Digestibilitatea nutrețurilor.

- Substanțele minerale din nutrețuri și rolul lor plastic și de reglare fiziologica.
Vitaminele din nutrețuri, rol în creștere și realizarea  producțiilor la animale.

Nutriție, alimentație, controlul calității furajelor II

- Principii de hranire dietetica şi terapeutică şi de raţionalizare a alimentaţiei la
principalele specii şi categorii de animale domestice

- Nutriţia şi alimentaţia dietetică a taurilor şi vacilor de lapte (în lactaţie,
gestaţie avansată, repaus mamar)

- Alimentaţia dietetică a tineretului taurin de reproducţie şi a taurinelor supuse
la îngrăşat (tineret şi adulte).

- Principii de nutriţie dietetică şi terapeutică a ovinelor: berbeci de reproducţie,



oi în diferite stări fiziologice (pregătire pentru monta şi monta, primele trei luni
de gestaţie, ultimele doua luni de gestaţie, lactaţie), miei şi tineret dupa
înţărcare, ovine supuse la îngrăşat.

- Exerciţii de întocmire a raţiilor şi a recepturii de fabricaţie a nutreţurilor
combinate.

Disciplina de Biologie Vegetală

- Organografia vegetală: plante inferioare (talofite) și plante superioare
(cormofite) – rădăcina, tulpina,  frunza, floarea, fructul, sămânța.

- Organele plantelor: sursa de medicament. Drogurile și denumirea lor.
Principii de recoltare, condiționare şi depozitare.

- Noţiuni generale de sistematică vegetală: plante inferioare (Thallophyta) și
plante superioare (Cormophyta).

- Principalele specii de plante cu proprietăți medicinale.

Bibliografie

1.Case Linda P., MS, Leighann Daristotle,, Michael G. Hayek, and Melody
Foess Raasch, 2011 - Canine and Feline Nutrition: A Resource for Companion
Animal Professionals. Mosby Elsevier;

2.Chevallier A. – 1996 – The Encyclopedia of Medicinal Plants, Dorling
Kindersley Limited, London;

3.Dancea Zoe, 2003 - Plante medicinale. Plante toxice. Ed. DACIA. Cluj-
Napoca;

4.Dancea Zoe, 2010 – Nutriție animală și elemente de nutriție a omului, Ed.
Todesco, Cluj-Napoca;

5.Dancea Zoe, Adrian Maximilian Macri, 2004 – Îndreptar de Biologie
Vegetală în practica medical veterinară, Ed. Todesco, Cluj-Napoca;

6.Macri Adrian, Zoe Dancea, 2009 –Plant Biology, Ed. AcademicPres, Cluj-
Napoca;

7.Pond W.G., D.C. Church, K.R. Pond, P.A. Schoknecht, 2006 - Basic animal
nutrition and feeding. 5th edition. A John Wiley & Sons Inc. publication.
Printed at Nice Printing Press,Delhi;



8.Stănescu Ursula, Hăncianu Monica, Miron Anca, 2004 – Plante medicinale
de la A la Z : monografii ale produselor de interes terapeutic, Ed. „ Gr. T.
Popa”, U.M.F. Iaşi, vol I si II;

9.Temelie Mihaela -2005- Enciclopedia plantelor medicinale spontane din
România, Editura Rovimed Publishers;

10.Tisch David, 2006 - Animal feeds, feeding and nutrition, and ration
evaluation. Thomson Delmar learning.*

Descrierea procedurii
de concurs

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.*

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

Copia cărţii 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, licenţă, 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 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în
format electronic, selecţionate 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 obţinute prin competiţie.

Documente care să ateste calitatea de membru în societăţi ştiinţifice.

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

Fişa tip de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii 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
activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat,
cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de
departajare a candidaţilor.

Situarea pe o poziţie, 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 Calităţii şi rezultatele evaluării
studenţilor, pentru candidaţii care provin din mediul universitar.

Scrisori de caracterizare/recomandare din partea conducătorilor
departamentelor/ instituţiilor în care candidaţii au fost angajaţi sau înmatriculaţi
ca studenţi.

Certificat de competenţă lingvistică pentru minimum o limba de circulaţie
europeană şi internaţională (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)
pentru toţi candidaţii, 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 invăţământ, nivelul II, sau să fie inscrişi  la cursurile acestuia , fiind obligaţi
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.

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

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

Adresa unde se
transmite dosarul de
concurs

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară

Cluj-Napoca Calea Mănăştur 3-5 Cluj Napoca Registratura Universităţii*

Comisie Preşedinte comisie: Prof.dr. Marian Mihaiu

Membrii comisie: Conf. dr. Adrian Macri;

Prof. dr. Sanda Andrei

Conf.dr. Ioan Paşca

Conf.dr. Cristina Ştefănuţ

Membrii supleanţi: Prof, dr. Răzvan Ştefan

Şef lucr. dr. Florin Stan


