
Universitatea de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Departamentul - Ştiințe Tehnologice (II)

Pozi ia din statul de func ii: II/B/5

Func ia: Asistent universitar

Disciplinele din planul de învă ământ:

Creşterea Bovinelor 1
Crerşterea Bovinelor 2
Creşterea Bovinelor -Proiect
Practică

Domeniul știin ific: Zootehnie

Descriere post:

Postul vacant de asistent universitar, poziţia II/B/5, prevăzut în statul de funcţii şi personal
didactic al Departamentului de Ştiinţe Tehnologice - Zootehnie din cadrul Facultăţii de Zootehnie
şi Biotehnologii, USAMV Cluj-Napoca, pentru anul universitar 2015-2016, aprobat şi validat de
Consiliul de Administraţie şi Senatul Universităţii. Postul vacant de asistent universitar pe
perioadă nedeterminată este constituit din o normă de 15,10 ore convenţionale, distribuite după
cum urmează:
- Disciplina: Creşterea Bovinelor 1, semestrul I, lucrări practice cu studenții de la specializarea
Zootehnie, anul IV, 2 ore de lucrări practice cu o grupă, reprezentând o medie de 1,0 ore
convenționale/an;
- Disciplina: Creşterea Bovinelor 2, semestrul II, lucrări practice cu studenții de la specializarea
Zootehnie, anul IV, 3 ore de lucrări practice cu o grupă, reprezentând o medie de 1,25 ore
convenționale/an;
- Disciplina: Creşterea Bovinelor-Proiect, semestrul II, cu studenții de la specializarea
Zootehnie, anul IV, 2 ore de proiect cu 3 grupe, reprezentând o medie de 2,50 ore
convenționale/an;
- Disciplina: Practică, semestrul II, cu studenţii de la specializarea Zootehnie, o grupă cu 30 ore,
reprezentând 4,29 ore convenţionale/an, cu studenţii de la specializarea Piscicultură şi acvacultură
o grupă cu 30 ore, reprezentând 3,21 ore convenţionale/an şi cu studenţii de la specializarea
Biotehnologii pentru Industria Alimentară, o grupă cu 40 ore, reprezentând 2,86 ore
convenţionale/an.

Atribuţii/Activităţi:

- Pregătirea şi efectuarea orelor de lucrări practice pentru disciplinele cuprinse în norma didactică;
- Pregătirea activităţii didactice;
- Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;
- Verificări lucrări și teste la disciplinele din post;
- Consultații pentru studenți la disciplinele din post;
- Asistenţă la examene;
- Elaborare materiale didactice;
- Activitate de cercetare științifică;



- Îndrumare practică de specialitate;
- Îndrumare cercuri ştiinţifice studențești;
- Participare la manifestări științifice;
- Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de cercetare ale
colectivului;
- Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic;
- Participarea la activităţi civice, culturale, administrative şi de evaluare în sprijinul
învăţământului;
- Alte activități pentru pregătirea practică și teoretică a studenților.

Salariul minim de încadrare:

Calendarul Concursului: cel prezentat pe site‐ul www.usamvcluj.ro

Data publicării anun ului în Monitorul Oficial: 25.11.2015

Perioada înscriere:
Început : 25.11.2015
Sfârșit: 08.01.2016

Data/ora sustinerii prelegerii: 27.01.2016, ora 14

Locul susţinerii prelegerii: lab. Bovine

Perioadă susţinere a probelor de concurs:

Început : 25.01.2016
Sfârșit: 27.01.2016

Perioadă comunicare a rezultatelor:

Început : -
Sfârșit: -

Perioadă de contestaţii:

Început : 01.02.2016
Sfârșit: 05.02.2016

Tematica probelor de concurs

1. Bunăstare şi biosecuritate, concepte, principii de creştere a bovinelor
2. Caracterizarea biologică a bovinelor şi evoluţia lor filogenetică
3. Subgenul Bos tipul BosTaurus
4. Subgenul Bos tipul Bos Zebu
5. Rasele de zebi
6. Subgenul Bison
7. Subgenul Bibos
8. Sugenul Poephagus
9. Genul Bubalus



10. Rasele de bubaline
11. Genul Syncerus
12. Modificările morfologice şi fiziologice ale bovinelor în urma domesticirii
13. Aprecierea raporturilor şi proporţiilor corporale
14. Constituţia şi tipurile constituţionale la bovine, semnificaţia lor tehnologică.
15. Tipurile funcţionale şi morfoproductive ale taurinelor şi semnificaţia lor tehnologică.
16. Rasele de taurine specializate pentru producţia de lapte
17. Rasele de taurine specializate pentru producţia de carne
18. Rase provenite din hibridări
19. Fundamentarea elaborării programelor de ameliorare a taurinelor:structura de rasă,

direcţiile şi obiectivele în ameliorarea taurinelor din ţara noastră
20. Fundamentarea elaborării programelor de ameliorare a taurinelor: sistemul de ameliorare
21. Tehnica selecţiei şi factorii care determină efectul selecţiei (caracteristici generale)
22. Durata vieţii sexuale şi particularităţile ciclului sexual la vacă
23. Maturitatea sexuală şi de reproducţie
24. Fecundarea şi factorii care influenţează procesul de fecundaţie
25. Particularităţile gestaţiei la taurine şi implicaţiile tehnologice ale acesteia
26. Particularităţile parturiţiei la taurine
27. Sisteme de însămânţare la taurine
28. Organizarea şi programarea activităţilor de reproducţie
29. Tehnologia exploatării taurilor de reproducţie
30. Tehnologia de creştere a vacilor în gestaţie avansată
31. Tehnica de hrănire a viţeilor
32. Sisteme şi metode de alăptare a viţeilor
33. Întreţinerea şi  îngrijirea viţeilor
34. Înţărcarea viţeilor
35. Tehnica de hrănire a tineretului taurin
36. Tehnica de întreţinere şi îngrijire a tineretului taurin
37. Factorii care influenţează producţia cantitativă şi calitativă de lapte
38. Tehnologia de hrănire a vacilor crescute pentru producţia de lapte
39. Tehnica de întreţinere şi îngrijire a vacilor de lapte
40. Factorii care influenţează producţia de carne
41. Sisteme tehnologice de producere a cărnii de taurine
42. Tehnologia de îngrăşare a viţeilor pentru producţia de ,,carne albă,,
43. Tehnologia de îngrăşare cu creştere continuă a tineretului taurin: metode de îngrăşare
44. Tehnica de îngrăşare a tineretului bovin (cu creştere continuă) pe bază de nutreţ verde
45. Tehnica de îngrăşare (cu creştere continuă) a tineretului taurin pe bază de nutreţuri

însilozate.
46. Tehnica de întreţinere a tineretului taurin în diferite variante de îngrăşare
47. Tehnologia de îngrăşare a tineretului cu creştere discontinuă
48. Abordarea şi contenţia taurinelor
49. Tehnici şi metode de individualizare a bovinelor
50. Tehnica determinării vârstei la taurine
51. Tehnica aprecierii exteriorului: examenul analitic
52. Tehnica aprecierii exteriorului: examenul sintetic



53. Aprecierea raporturilor şi proporţiilor corporale.
54. Tipurile constituţionale şi  morfo-productive la bovine.
55. Examenul zootehnic al pielii şi al producţiilor piloase. Întreţinere corporală
56. Recunoaşterea şi aprecierea principalelor rase de taurine
57. Controlul cantitativ al producţiei de lapte
58. Controlul calitativ al laptelui: aprecierea organoleptică şi a gradului de impurificare
59. Determinarea procentului de grăsime din lapte
60. Determinarea densităţii şi a acidităţii laptelui
61. Determinarea aptitudinilor ugerului pentru mulsul mecanic
62. Controlul producţiei de carne pe durata îngrăşării
63. Stabilirea calităţii animalelor vii la valorificare
64. Stabilirea calităţii animalelor după sacrificare

Bibliografie:

1. Constantin Velea, Gheorghe Mărginean (2012) - Tratat de creşterea bovinelor – Volumul
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4. Grigore Onaciu (2006) – Tehnologia Creşterii Bovinelor – Ghid practic. Editura Casa
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca

5. Grigore Onaciu (2006) – Proiectare şi Inginerie Tehnologică la Bovine. Editura Casa Cărţii
de Ştiinţă, Cluj-Napoca
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Ştiinţă, Cluj-Napoca

Descrierea procedurii de concurs

Regulament privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare RC 37
Concursul este structurat in 4 probe:
Prelegere publică, probă teoretică orală, probă teoretică scrisă, probă practică

Lista documente

http://www.usamvcluj.ro/index.php/documente-publice/posturi-didactice/8-despre-usamv/395-
posturi-dosar-2014

Adresa unde se transmite dosarul de concurs
Secretariat rectorat, USAMV Cluj-Napoca



Comisia

Preşedinte comisie: Prof.Dr.Ing. Vioara Mireşan

Membri titulari:

Prof.Dr.Ing. Grigore Onaciu
Prof.Dr.Ing. Gheorghe Mureşan
Conf.Dr.Ing. Vasile Cighi
Conf.Dr.Ing. Camelia Răducu

Membri supleanţi:

Conf.Dr.Ing. Nicuşor Sima
Conf.Dr.Ing. Stelian Dărăban
Şef lucr.Dr.Ing. Ovidiu Pentelescu


