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Facultatea MEDICINĂ VETERINARĂ

Departament PARACLINICI

Poziția în statul
de funcții

II / B / 6

*

*

Funcție Sef de lucrari / Chief w orks

Disciplinele din
planul de
învățământ

Animal breeding
Animal production systems 2
Animal production systems 1

*

*

Domeniu stiintific Medicina veterinara / Veterinary Medicine

Descriere post - 2 ore curs Animal breeding
- 2 ore curs Animal production Systems 2
- 2 ore curs Animal production Systems 1

*

*

Atributiile/activit
atile aferente

Pregătirea şi efectuarea orelor de lucrări practice pentru disciplinele Cresterea
animalelor si Sisteme de productii animaliere

Pregătirea de materiale în vederea efectuării orelor de lucrări practice: piese,



mulaje, imagini.
Elaborarea materialelor didactice;
Participare la îndrumarea lucrărilor de licentă
Participarea la cercurile stiintifice studentesti
Activitate de cercetare stiinţifică;
Efectuarea unor vizite de lucru la ferme de profil;
Promovarea legăturilor cu mediu economic;
Participarea la manifestări stiintifice;
Evaluarea cumulativă prin verificare pe parcurs si examen practic.

*

Salariul minim de
incadrare lei *

Calendarul
concursului

Data publicării
anunţului în
Monitorul Oficial

25.11.2015
*

Perioadă înscriere Început Sfârșit

2015.11.25
(YYYY-MM-DD) * 2016.01.08 (YYYY-MM-DD) *

Data susținerii
prelegerii

2016.01.25 (YYYY-MM-DD) *

Ora susținerii
prelegerii

(16.00 – 19.00) *

Locul susținerii
prelegerii

Laborator Cresterea Animalelor *

*

Perioadă susținere a
probelor de concurs

Început Sfârsit

2015.01.25
(YYYY-MM-DD) *

2015.01.27
(YYYY-MM-DD) *

Perioadă
comunicare a
rezultatelor

Început Sfârsit

2015.01.28
(YYYY-MM-DD) *

2015.01.29
(YYYY-MM-DD) *



Perioadă de
contestații

Început Sfârsit

2015.01.29
(YYYY-MM-DD) *

2015.01.29
(YYYY-MM-DD) *

Tematica probelor
de concurs

* Adaugă fișier nou tematica probe

Assessment of age at animals
Exploitation technologies in animals
Age evaluation at different animal species
Breeding principles for animal production
Farm animals’ biology*

Descrierea
procedurii de
concurs

16.00 - 16.45 - prelegere publică în care candidatul
prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioareși planul de dezvoltare al carierei universitare.
16.45 - 17.00 - sesiune de întrebări din partea comisiei
17.00 - 17.50 - sus inere publică pe durata a 50 de minute a
unui curs, respectiv a unei prelegeri, pe baza unui subiect
anun at cu 72 ore înainte, din tematica concursului
17.50 -18.40 - probă  practică , specifică postului – studiu de
caz, lucrare practică cu studenţii, analiză , etc
Urmează: stabilirea de către comisie a ierarhiei candida ilor și
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 președintele comisiei a unui raport asupra concursului, pe
baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al
comisiei de concurs și cu respectarea ierarhiei candida ilor
decisă de comisie - aprobarea prin decizia comisiei de concurs a
raportului asupra concursului întocmit de președinte - semnarea
raportului concursului aprobat de către membrii comisiei de
concurs și de către președintele comisiei - prezentarea spre
avizare de către Consiliul Facultă ii/Senatului a raportului
asupra concursului. *

Adaugă fișier
nou
procedura
concurs

*

Adaugă
fișier nou
procedura
concurs

Lista documente 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 func iile didactice si de cercetare  si face
referire la nivelul de competenta de minim B2.

- Atestat de limbă cu recunoaștere interna ională, nivel B2, (eliberat de institu ii abilitate) pentru
candida ii care concurează pe posturi care au in structură activită i 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 Știin e Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăștur, nr. 3-5,
Cluj-Napoca, registratura universită ii *

*

Comisie

Adaugă comisie nouă

Nume:
Comisia Sef lucrari II/B/6 - Departament Produc ii

animaliere și siguran a alimentelor

Membrii:



Presedinte comisie: Prof. dr. Mihaiu Marian
Membrii : Conf. dr. Pasca Ioan

Conf. dr. Pusta Dana
Conf. dr. Dan Sorin

Sef lucrari Cimpean Adrian
Membrii supleanti: Conf. dr. Popescu Silvana

Sef lucr. Borda Cristin


