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Universitatea Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii

Departament I- Științe Fundamentale - Biotehnologii

Poziția în statul de
funcții I/19/A

Funcție Asistent universitar

Disciplinele din
planul de învățământ

Biochimie; Chimie; Chimie analitică şi analiză instrumentală

Domeniu stiintific Zootehnie şi Biotehnologii

Descriere post

Postul de asistent universitar pe perioada determinată -vacant, poziţia I/19/A prevăzut în
Statul de Funcţiuni al Departamentului de Ştiinţe Fundamentale – Biotehnologii din cadrul
Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii, USAMV Cluj-Napoca, aprobat în anul universitar
2015-2016, conţine o normă de 15 ore convenţionale, asigurate cu ore de lucrări practice de
laborator la Disciplinele de Biochimie, Chimie analitică şi analiză instrumentală, Chimie.
Postul vacant de asistent are acoperire atât în semestrul I cât şi în semestrul II, la cele 5
programe de studiu din cadrul Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii. Postul este scos la
concurs cu aprobarea Senatului Universităţii.
În structura postului sunt prevăzute ore la următoarele discipline:
Biochimie, ore efectuate în semestrul I, cu 2 grupe de studenţi din anul I ai programului de
studii Zootehnie. Sunt prevăzute 2 ore / grupă de studenţi.
Biochimie, ore efectuate în semestrul II, cu 4 grupe de studenţi din anul I ai programului de
studii Zootehnie. Sunt prevăzute 2 ore de lucrări practice în semestrul I.
Biochimie, ore efectuate în semestrul II, cu 1 grupa de studenţi din anul I ai programului de
studii Piscicultura si acvacultura. Sunt prevăzute 2 ore / grupă de studenţi.
Biochimie, ore efectuate în semestrul II, cu 1 grupa de studenţi din anul I ai programului de
studii Piscicultura și acvacultură. Sunt prevăzute 2 ore / grupă de studenţi.
Chimie, ore efectuate în semestrul I cu studenţii din anul I ai programelor de studiu
Biotehnologii medical-veterinare. Sunt prevăzute 2 ore / grupă de studenţi.
Chimie analitică şi analiză instrumentală, ore efectuate în semestrul I, cu studenţii din anul I
ai programului de studii Biotehnologii agricole. Sunt prevăzute 2 ore / grupă de studenţi.
Chimie analitică şi analiză instrumentală, ore efectuate în semestrul II, cu studenţii din anul
I ai programului de studii Biotehnologii agricole. Sunt prevăzute 2 ore / grupă de studenţi.
Chimie analitică şi analiză instrumentală, ore efectuate în semestrul II, cu studenţii din anul
I ai programului de studii Biotehnologii în industria alimentară. Sunt prevăzute 2 ore / grupă
de studenţi.
Chimie analitică şi analiză instrumentală, ore efectuate în semestrul II, cu studenţii din anul
I ai programului de studii Biotehnologii medical veterinare. Sunt prevăzute 2 ore / grupă de
studenţi.
Chimie, ore efectuate în semestrul I cu studenţii din anul I ai programelor de studiu
Biotehnologii agricole. Sunt prevăzute 2 ore / grupă de studenţi.
Chimie, ore efectuate în semestrul I cu studenţii din anul I ai programelor de studiu
Biotehnologii în industria alimentară. Sunt prevăzute 2 ore / grupă de studenţi.
Total ore/an în postul I/19/A -15 ore Lucrări practice la Facultatea de Zootehnie şi
Biotehnologii pentru Disciplinele din profilul Postului la Specializările de Zootehnie,
Piscicultură, Biotehnologii agricole, Biotehnologii ȋn industria alimentară şi Biotehnologii
medical-veterinare.

Atributiile/activitatile
Pregătirea şi efectuarea orelor de lucrări practice de laborator;
Pregătirea activităţii didactice;
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aferente Verificarea şi pregătirea soluţiilor pentru activităţile practice cu studenţii;
Verificări lucrări control;
Consultaţii asigurate pentru studenţi la disciplinele din normă;
Asistenţă la examene;
Îndrumare proiecte de licenţă în colaborare cu şeful de disciplină;
Elaborare materiale didactice;
Activitate de cercetare ştiinţifică;
Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;
Participare la manifestări ştiinţifice;
Participare la activităţi administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de cercetare a
colectivului;
Activităţi de promovare şi legătura cu mediul de afaceri în domeniul zootehnic,
biotehnologic şi piscicol;
Participarea la activităţi civice, culturale, administrative şi de evaluare în sprijinul
învăţământului şi a cercetării ştiinţifice;
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor.

Salariul minim de
incadrare

Calendarul
concursului

Etapă Din data Până în data
Aprobare metodologie concurs 9.04.2013
Publicare  in MO 1304 / partea a III-a din 25 XI 2015 25 noiembrie 2015
Anunţare tematică concurs şi descrierea postului cu
atribuţiile aferente 26.11 4.12

Publicare şi comunicare la MECS– metodologie, tematică
concurs şi descrierea posturilor şi a atribuţiilor aferente 4.12 9.12

Înscrierea Candidaţilor 25.11 8.01
Afişarea pe pagina web a candidaţilor – CV şi fişa de
verificare 11.01 15.01

Verificarea dosarelor de concurs 11.01 13.01
Comunicarea avizului biroului juridic către candidat 14.01
Verificarea dosarelor de concurs privind producția
științifică 14.01

Verificarea dosarelor de concurs privind activitatea
didactică 15.01

Avizare comisii de concurs 27.11 10.12
Aprobare comisii de concurs 11.12 18.12
Verificarea incompatibilitatii membrilor comisiilor 11.01
Publicarea calendarului şi locului de desfăşurare probe 11.01 12.01
Decizie Rector, comunicare minister - comisii 18.12
Susţinerea probelor 25.01 27.01
Elaborarea rapoartelor de concurs 28.01 29.01
Contestaţii ale candidaţilor către comisiile de concurs
registratura USAMVCN (5 zile lucratoare) 1.02 5.02

Avizarea rapoartelor de concurs – proceduri, contestaţii 8.02
Contestaţii către Senat ale altor persoane decât candidaţii 29.01
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(registratura)
Aprobarea rapoartelor de concurs – proceduri, contestaţii 9.02 12.02
Numirea pe post – Decizia Rectorului 15.02
Publicare pe pagina Web şi comunicare la MECS şi
CNATDCU rapoartele concursurilor şi deciziile de
numire.

15.02 19.02

Data publicării
anunţului în Monitorul
Oficial

2015-11-25

Perioada de  înscriere
Început Sfârșit
2015-11-25 2016-01-08

Data susținerii
prelegerii 27.01.2016

Ora susținerii
prelegerii 8

Locul susținerii
prelegerii Lab. Chimie

Perioada de  susținere
a probelor de concurs

Început Sfârșit
2016-01-25 2016-01-27

Perioada de
comunicare a
rezultatelor

Început Sfârșit
2016-01-28 2016-01-29

Perioada de contestații
Început Sfârșit
2016-02-01 2016-02-05

Tematica probelor de
concurs

1. Compoziţia chimică şi biochimică generală a organismelor vii.
2. Legături chimice în biomolecule: covalentă, coordinativă, ionică.
3. Legături intermoleculare: legături de hidrogen, forţe Van der Waals.
4. Grupări funcţionale în biomolecule (funcţiunea hidroxil, amino, carbonil, carboxil,

amido).
5. Izomeria de structură (de catenă, de poziţie şi de compensaţie funcţională).
6. Izomeria spaţială: optică şi geometrică.
7. GLUCIDE. Constituţia chimică generală, clasificare, rol biologic.
8. Configuraţia monoglucidelor. Forme izomere.
9. Formele ciclice (semiacetalice) ale monoglucidelor.
10. Proprietăţi chimice ale monozaharidelor.
11. Diglucide. Structură chimică, proprietăţi, reprezentanţi.
12. Celuloza.
13. Amidonul şi glicogenul.
14. LIPIDE. Constituţie chimică generală. Reprezentanţi.
15. Proprietăţi fizice şi chimice ale acizilor graşi.
16. Principalii acizi graşi saturaţi şi nesaturaţi.
17. Alcoolii constituienti ai lipidelor.
18. Gliceridele.
19. Steride şi steroli.
20. Glicerofosfolipide cu azot (cefaline, lecitine).
21. Sfingolipide (sfingomieline, glicolipide).
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22. PROTIDELE. Definiţie, clasificare, rol biologic.
23. Proprietăţi fizice ale aminoacizilor.
24. Proprietăţi chimice ale aminoacizilor.
25. Principalii aminoacizi din seria aciclică.
26. Principalii aminoacizi din seria ciclică.
27. Peptide şi polipeptide.
28. Holoproteide solubile şi insolubile.
29. Fosfoproteide.
30. Cromoproteide: hemoglobina.
31. Baze pirimidinice şi purinice.
32. Nucleotide pirimidinice şi purinice.
33. Nucleotide polifosforilate (ATP).
34. Nucleoproteide. Acizi nucleici ADN şi ARN. Structură şi rol biochimic.
35. Structura chimică generală, nomenclatura şi clasificarea enzimelor.
36. Proprietăţile enzimelor. Specificitatea de acţiune, de substrat şi stereospecificitatea.
37. Factorii care influenţează activitatea enzimelor.
38. Cinetica reacţiilor enzimatice. Constanta Michaelis.
39. Metabolism energetic.
40. Catabolismul glucozei.
41. Catabolismul acizilor grași.
42. Soluţii. Exprimarea concentraţiilor soluţiilor.
43. Alcani, alchene, alchine.
44. Derivaţi halogenaţi.
45. Alcooli monohidroxilici. di- şi polihidroxilici.
46. Fenoli monohidroxilici.
47. Eteri.
48. Amine.
49. Combinaţii carbonilice: aldehide şi cetone.
50. Compuşi carboxilici.
51. Acizi, baze, amfoliţi.
52. Soluţii tampon. Mecanismul de funcţionare a soluţiilor tampon. Concentraţia

ionilor de hidrogen în soluţii tampon.
53. Curba de titrare a unui acid tare cu o bază tare şi invers.
54. Indicatori utilizaţi în volumetria prin reacţii de neutralizare.
55. Volumetria prin reacţii de oxidoreducere.
56. Calculul curbei de titrare redox. Titrarea soluţiei unui oxidant cu un reducător şi

invers. Indicatori redox. Utilizarea soluţiilor de oxidanţi în volumetrie: KMnO4,
K2Cr2O7, KBrO3, KIO3. Indicatori utilizaţi în volumetria prin reacţii de
oxidoreducere.

57. Metode cromatografice de analiză: Noţiuni generale
58. Polarimetrie

Bibliografie:
1. Augusta Lujerdean, Andrea Varga – Biochimie descriptivă, Editura Napoca Star

Cluj-Napoca, 2002.
2. Augusta Lujerdean, Andrea Varga – Metode şi tehnici de laborator în biochimie,

Editura AcademicPres Cluj-Napoca, 2002.
3. Augusta Lujerdean, Andrea Varga – Chimie generală şi organică, Editura Todesco

Cluj-Napoca, 2004.
4. Augusta Lujerdean, Andrea Bunea – Chimie generala si organica, Editura Todesco,

2009.
5. Lujerdean Augusta – Chimie analitica si analiza instrumentala, Editura

AcademicPres, 2004.
6. Lehninger, A.L. –Biochimie, Vol 1, Editura Tehnica, 1987.
7. Cotrut, M., Tamas, V., Serban M- Biochimie medical veterinara, Editura Didactica
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si Pedagogica, 1981.
8. Adela Pintea – Biochimie structurală – biomolecule plastice, Editura Academic

Pres, 2005.
9. Sanda Andrei, Adela Pintea – Vitamine, Enzime, Hormoni – Analize Biochimice,

Editura Clusium, 2004.

Descrierea
procedurii de
concurs

Probele de concurs:
1. Prima proba de concurs (prelegere);
Este reprezentată de o prelegere în care candidatul prezintă cele mai semnificative
rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare.
2. Proba a doua de concurs (proba scrisa);
3. Proba a treia de concurs (susținere lucrare practică);

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).
 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.

 Certificatul de absolvire al Departamentului de pregătire a personalului didactic in
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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)

 CD anexat la dosar care să cuprindă:
- Fişa de verificare (în format excel)
- Lista lucrărilor şi lucrările (în format word)
- Curriculum vitae al candidatului
- O listă cu maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului,
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările
profesionale proprii

Adresa unde se
transmite dosarul de
concurs

USAMV Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, Secretariatul Rectoratului, cu confirmarea
primirii

Comisie

PREŞEDINTE COMISIE:
1. Prof. Dr. Vioara MIREȘAN

MEMBRII COMISIEI:

1. Prof. Dr. Daniel Severus DEZMIREAN- membru
2. Prof. Dr. Adela PINTEA – membru
3. Prof. Dr. Sanda ANDREI – membru
4. Conf. Dr. Andrea BUNEA – membru

MEMBRII SUPLEANȚI:

1. Prof. Dr. Teofil OROIAN
2. Conf. Dr. Viorica COȘIER
3. Conf. Dr. Marius ZAHAN


