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Universitatea Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii

Departament I-Științe Fundamentale

Poziția în statul de
funcții I/B/12

Funcție Asistent universitar

Disciplinele din
planul de învățământ Nutriţia şi alimentaţia animalelor, Fiziologia microorganismelor, Practică

Domeniu ştiinţific Zootehnie

Descriere post

Postul vacant de asistent universitar pe perioada nedeterminată, poziția I/B/12 din
Statul de funcții al Departamentului de Științe Fundamentale din cadrul Facultății
de Zootehnie și Biotehnologii, USAMV Cluj-Napoca, prevăzut pentru anul
universitar 2015-2016, aprobat și validat de Consiliul de Administrație și Senatul
Universității. Postul de asistent universitar vacant pe perioadă nedeterminată este
constituit dintr-o normă de 15,10 ore convenţionale, ore de lucrări practice la
disciplinele: Nutriţia şi alimentaţia animalelor, Fiziologia microorganismelor şi
Practică.
În structura postului sunt prevăzute ore la următoarele discipline:
- Nutriţia şi alimentaţia animalelor, lucrări practice efectuate în semestrul I şi
II, la programul de studii: Zootehnie, un număr de 3 ore convenționale (6 ore
lucrări practice pe săptămână – 3 grupe) pentru semestrul I și 1 ore convenționale
(2 ore lucrari practice pe săptămână – 1 grupă) pentru semestrul II;
- Fiziologia microorganismelor, lucrări practice efectuate în semestrul II, la
programul de studii: Biotehnologii aplicate, un număr de 1,5 ore convenționale,
(2 ore lucrări practice pe săptămână – 1 grupă);
- Practică, efectuată în semestrul II, la programele de studii: Zootehnie și
Biotehnologii agricole, din care 6,43 ore convenționale la Zootehnie, respectiv
3,21 ore convenționale la Biotehnologii agricole.

Atributiile/activitatile
aferente

- Pregătirea și efectuarea orelor de lucrări practice pentru disciplinele
cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele: Nutriţia şi alimentaţia
animalelor, Fiziologia microorganismelor şi Practică.

- Pregătirea activității didactice;
- Verificări pe parcurs;
- Consultații pentru studenți asigurate la disciplinele din normă;
- Îndrumare proiecte de diplomă;
- Elaborare materiale didactice;
- Activitate de cercetare științifică;
- Participare la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice;
- Participare la manifestări științifice;
- Participare la activități administrative, de învățământ, de consultanță;
- Îndrumarea şi coordonarea practicii cu studenţii.
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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
la registratura USAMVCN (5 zile lucrătoare) 1.02 5.02

Avizarea rapoartelor de concurs – proceduri,
contestaţii 8.02

Contestaţii către Senat ale altor persoane decât
candidaţii (registratură) 29.01

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

2015-11-25
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Oficial

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

Data susținerii
prelegerii 25.01.2016

Ora susținerii
prelegerii 14

Locul susținerii
prelegerii Lab. Alimentatie

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

Nutriţia şi alimentaţia animalelor:
1. Proteinele din nutreţuri şi rolul lor în alimentaţia animalelor;
2. Valoarea biologică a proteinei: metode de apreciere şi posibilităţi de

îmbunătăţire;
3. Lipidele din nutreţuri şi rolul lor în alimentaţia animalelor;
4. Glucidele din nutreţuri şi rolul lor în alimentaţia animalelor;
5. Vitaminele: rol şi surse de asigurare la animale;
6. Substanţele minerale din nutreţuri şi rolul lor în alimentaţia animalelor;
7. Principiul şi metoda de lucru în experienţele de digestibilitate;
8. Determinarea digestibilităţii nutreţurilor prin metoda cu o singură

perioadă de control şi cu două perioade de control;
9. Determinarea digestibilităţii prin metoda indicatorilor inerţi din punct de

vedere digestiv;
10. Metoda digestiei artificiale;
11. Factorii care influenţează digestibilitatea nutreţurilor;
12. Aprecierea valorii nutritive pe baza efectului productiv al nutreţurilor

(metode directe şi indirecte);
13. Unităţi de măsură a valorii nutritive a nutreţurilor stabilite pe baza

efectului productiv;
14. Aprecierea valorii nutritive a nutreţurilor pe baza conţinutului lor

energetic;
15. Nutreţurile verzi: caracteristici nutritive şi utilizare;
16. Fânurile naturale şi cultivate: caracteristici nutritive şi utilizare;
17. Nutreţul însilozat: procesele microbiologice şi fermentative din masa

nutreţului însilozat;
18. Factorii care influenţează însilozarea nutreţurilor;
19. Însilozarea nutreţurilor cu adaos de substanţe conservante şi preparate

biologice;
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20. Tehnica însilozării nutreţurilor şi utilizarea nutreţului murat în hrana
animalelor;

21. Rădăcinoasele şi tuberculiferele: caracteristici nutritive şi utilizare;
22. Boabele de cereale şi leguminoase: caracteristici nutritive şi utilizare;
23. Reziduurile furajere: caracteristici nutritive şi utilizare în hrana

animalelor;
24. Nutreţurile de origine animală: caracteristici nutritive şi mod de utilizare;
25. Drojdiile furajere: caracteristici nutritive şi utilizare;
26. Aminoacizii de sinteză şi utilizarea lor în alimentaţia animalelor;
27. Nutreţurile de origine minerală;
28. Aditivii furajeri;
29. Nutreţurile combinate: caracteristici nutritive şi mod de utilizare;
30. Particularităţi de digestie şi valorificare a substanţelor nutritive de către

taurine;
31. Influenţa structurii raţiei asupra digestiei rumenale şi producţiei la

taurine;
32. Nivelul ingestei la vacile în lactaţie şi factorii care îl influenţează;
33. Alimentaţia vacilor de lapte pe timpul iernii;
34. Alimentaţia vacilor de lapte pe timpul verii;
35. Alimentaţia vacilor în perioada gestaţiei avansate;
36. Alimentaţia taurilor de reproducţie;
37. Particularităţile digestiei şi alimentaţia viţeilor în perioada de alăptare;
38. Alimentaţia tineretului taurin de reproducţie după vârsta de 6 luni;
39. Principii în alimentaţia taurinelor supuse îngrăşării;
40. Alimentaţia tineretului taurin supus îngrăşării de tip intensiv;
41. Alimentaţia taurinelor supuse îngrăşării de tip semiintensiv şi extensiv;
42. Alimentaţia oilor adulte de reproducţie;
43. Alimentaţia berbecilor de reproducţie;
44. Alimentaţia mieilor şi tineretului ovin de reproducţie;
45. Alimentaţia ovinelor supuse îngrăşării în sistem extensiv şi semiintensiv;
46. Alimentaţia tineretului ovin supus îngrăşării de tip intensiv;
47. Particularităţi de digestie şi valorificare a hranei la cabaline;
48. Alimentaţia armăsarilor şi iepelor de reproducţie;
49. Alimentaţia mânjilor şi a tineretului cabalin;
50. Particularităţi de digestie şi valorificare a substanţelor nutritive de către

porcine;
51. Alimentaţia scroafelor de reproducţie;
52. Alimentaţia vierilor de reproducţie;
53. Alimentaţia purceilor sugari, înţărcaţi şi a tineretului de reproducţie;
54. Alimentaţia porcinelor supuse îngrăşării;
55. Particularităţi de digestie şi valorificare a substanţelor nutritive de către

păsări;
56. Alimentaţia găinilor ouătoare;
57. Alimentaţia puilor de înlocuire;
58. Alimentaţia puilor de carne;
59. Alimentaţia iepurilor.

Fiziologia microorganismelor:
1. Introducere în fiziologia microbiană – importanţa microorganismelor şi

diversitatea lor în natură; descrierea moleculară generală şi compoziţia
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structurală a celulelor; descrierea diferenţelor dintre microorganismele
gram pozitive şi gram negative;

2. Structura si funcţiile celulei bacteriene – structura membranelor
citoplasmatice; sisteme de transport transmembranar; organite de
miscare; formarea endosporilor;

3. Creşterea bacteriilor şi controlul creşterii bacteriene – agenţii antimicrobiali;
efectul temperaturii asupra creşterii bacteriene; lumina UV ca agent
antimicrobian și mutagen; susceptibilitatea bacteriilor la agenţii chimici;
efectele antibioticelor asupra creşterii bacteriene; efectele agenților
antimicrobieni în dezvoltarea bacteriilor;

4. Sistemul celular al microorganismelor; morfologia macroscopică;
aspectul coloniilor; analiza serologică; analize genetice si moleculare;
clasificarea microorganismelor; specii şi subspecii;

5. Structuri interne bacteriene – structura membranei celulare;
6. Nutriţia şi metabolismul la bacterii – oxido-reducerea şi metabolismul;

nutriţia şi creşterea bacteriilor; elemente majore, surse şi funcţii în
dezvoltarea bacteriilor; medii de cultură; absorbţia substanţelor nutritive
de către celule;

7. Diversitatea metabolică la bacterii – tipuri de metabolism microbian;
proprietăţile metabolice specifice; diversitatea metabolismului
procariotelor şi eucariotelor;

8. Fotosinteza bacterilor; respiraţia aerobă şi anaerobă;
9. Genetica bacteriană – fluxul de informaţii genetice în celula bacteriană;

mutaţiile genetice; transformarea genetică; genele bacteriene şi
exprimarea lor; controlul expesiei genelor; structura ADN;  replicarea
ADN; translaţia proteinelor; dezvoltarea bacteriilor; mecanisme de
transfer între celule;

10. Constituţia chimică a bacteriilor;
11. Metabolismul bacterian: anabolismul bacterian;
12. Metabolismul bacterian: catabolismul bacterian;
13. Metabolismul glucidelor la microorganisme;
14. Metabolismul energetic al microorganismelor;
15. Producerea şi conservarea energiei metabolice;
16. Creşterea bacteriilor;
17. Multiplicarea bacteriilor: dinamica multiplicării bacteriilor;
18. Supravieţuirea bacteriilor în mediul înconjurator;
19. Moartea bacteriilor;
20. Acţiunea agenţilor fizici şi chimici asupra bacteriilor;
21. Acţiunea agenţilor biologici asupra bacteriilor;
22. Morfologia şi biologia sporului bacterian.

Practică:
1. Cadrul general de organizare a stagiilor de practică;
2. Obiectul convenției cadru;
3. Responsabilitatea practicantului;
4. Responsabilitatea partenerului de practică;
5. Obligațiile organizatorului de practică.
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Descrierea
procedurii de
concurs

Probele de concurs – RC 37:
1. Prima probă de concurs (prelegere);
2. Proba a doua de concurs (proba teoretică orală);
3. Proba a treia de concurs (proba teoretică scrisă);
4. Proba a patra 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 a 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, (după caz) sau, în
cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România,
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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 ocuparea postului,
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.

 Fişă de autoevaluare.
 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 limbă 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 şi de
cercetare şi face referire la nivelul de competenţă de minim B2.

 Certificatul de absolvire al Departamentului de pregătire a personalului
didactic în învăţământ, nivelul II, sau să fie înscrişi la cursurile acestuia,
fiind obligaţi să finalizeze cursurile în primii doi ani de la angajare pe
post, pentru funcţiile didactice, începând cu anul universitar 2013-2014,
dovedit prin adeverinţă 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:
- 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.
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Adresa unde se
transmite dosarul de
concurs

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

Comisia

PREŞEDINTE COMISIE:
1. Prof. dr. Mireșan Vioara

MEMBRII COMISIEI:
2. Prof. dr. Şara Aurel
3. Prof. dr. Oroian Teofil Eugen
4. Prof. dr. Gheorghe Mihai
5. Conf. dr. Macri Adrian Maximilian

MEMBRII SUPLEANȚI:
1. Prof. dr. Dezmirean Daniel Severus
2. Conf. dr. Sima Nicuşor-Flavius
3. Şef lucr. dr. Benţea Mihai Iacob


