
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/4

Funcție Șef lucrări

Disciplinele din
planul de învățământ

Ihtiologie, Fiziologia Organismelor Acvatice, Fiziologie Animală, Hidrobiologie, Bazele
fiziologice ale producţiilor la animalele de fermă şi organisme acvatice.

Domeniu stiintific Zootehnie şi Biotehnologii

Descriere post

Postul vacant de șef lucrări, poziția I/4/B 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 șef lucrări vacant pe perioadă nedeterminată este
constituit din o normă de 15 ore convenționale, din care 6 ore curs şi 9 ore lucrări practice
pe săptămână conform statului de funcţii la disciplinele: Ihtiologie, Fiziologia Organismelor
Acvatice, Fiziologie Animală, Hidrobiologie, Bazele fiziologice ale producţiilor la
animalele de fermă şi organisme acvatice.
În structura postului sunt prevăzute ore la următoarele discipline:

Disciplina: Ihtiologie, efectuată în semestrele I şi II, cu studenţii din anul I de studiu de
la specializarea Piscicultură şi Acvacultură, 1 grupă, astfel: 2 ore curs/săptămână şi 2 ore de
lucrări practice/săptămână.

Disciplina: Fiziologia Organismelor Acvatice, efectuată în semestrele I şi II, cu
studenţii din anul II de studiu de la specializarea Piscicultură şi Acvacultură, 1 grupă, astfel:
2 ore curs/săptămână şi 2 ore de lucrări practice/săptămână.

Disciplina: Fiziologie Animală, efectuată în semestrul II, cu 3 grupe de studenţi anul II
de la specializarea Zootehnie, 2 ore de lucrări practice/săptămână.

Disciplina: Hidrobiologie, efectuată în semestrul I cu studenţi ai anului II de la
specializarea Piscicultură şi Acvacultură (1 grupă), 1 oră de lucrări practice/săptămână.

Disciplina: Bazele fiziologice ale producţiilor la animalele de fermă şi organisme
acvatice, efectuată în semestrul I cu studenţii anului I Masterat (1 grupă) – specializarea
Managementul Creşterii Animalelor şi Acvacultură, astfel: 2 ore de lucrări
practice/săptămână.

Atributiile/activitatile
aferente

Pregătirea și efectuarea orelor de curs și lucrări practice pentru disciplinele cuprinse în
norma didactică, respectiv disciplinele: Ihtiologie, Fiziologia Organismelor Acvatice,
Fiziologie Animală, Hidrobiologie, Bazele fiziologice ale producţiilor la animalele de fermă
şi organisme acvatice.

- Pregătirea activității didactice;
- Verificări lucrări control;
- 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;
- Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;
- Participare la activități administrative, de învățământ, de consultanță și 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
(registratura) 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



Oficial

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

Data susținerii
prelegerii 25.01.2016

Ora susținerii
prelegerii 11

Locul susținerii
prelegerii Lab. Fiziologie

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. Morfologia externă la peşti: formate corporale, dimensiunile peştilor, vârsta
peştilor.

2. Generalităţi, nomenclatură anatomică şi planurile de segmentare la peşti.
3. Morfometria, biometria şi determinările meristice la peşti.
4. Structura corporală externă a peştilor: capul, trunchiul, pedunculul caudal,

înotătoarele perechi şi neperechi.
5. Parametrii fizico-chimici ai mediului acvactic specific creşterii peştilor
6. Distribuţia geografică a speciilor de peşti din românia: regiunea apelor de munte,

regiunea apelor colinare, regiunea apelor de şes, regiunea apelor litorale, regiunea
avandeltei şi a Mării Negre

7. Speciile  de  peşti  din zona  montană  a României
8. Speciile de peşti din zona colinară a României
9. Speciile de peşti din zona de şes a României
10. Speciile de peşti din regiunea apelor litorale
11. Speciile de peşti din regiunea avandeltei şi a Mării Negre
12. Tegumentul şi formaţiunile tegumentare la peşti:
- formaţiuni epidermice: glandele mucoase, glandele veninoase, organele fotofore

(luminoase)
- formaţiuni dermice: cromatoforii, solzii.
13. Aparatul de susţinere şi mişcare: oasele craniului, scheletul axial, scheletul

apendicular, musculatura trunchiului, musculatura centurilor şi a înotătoarelor pare,
muşchii ochilor, muşchii arcului mandibular, muşchii arcului hioid, muşchii
arcurilor branhiale.

14. Sistemul nervos la peşti: structura histologică a ţesutului nervos, sistemul nervos
central, sistemul nervos periferic, sistemul nervos vegetativ.

15. Aparatul circulator la peşti: Structura anatomică şi histologică a inimii, morfologia
internă şi externă a inimii, vasele sanguine, particularităţi anatomice ale aparatului
circulator la peşti, sângele la peşti, elementele figurate, organele hematopoetice şi
hematopoeza, limfa.

16. Aparatul respirator: morfologia aparatului respirator la peşti, organe anexe de
respiraţie.

17. Aparatul digestiv: orificiul şi cavitatea bucală, dinţii, limba, faringele, esofagul,



stomacul, intestinul mediu, intestinul posterior, glandele anexe ale aparatului
digestiv.

18. Determinarea ritmului de creştere la peşti.
19. Aparatul uro-genital:
- aparatul excretor: rinichii, pronefrosul, mezonefrosul
- aparatul genital: ovulul şi ovogeneza, spermatozoidul şi spermatogeneza
20. Fiziologia sistemului nervos la peşti: funcţiile regiunilor encefalice, analizatorii

tegumentari, analizatorii chimici, auzul, văzul şi mirosul.
21. Fiziologia digestiei la peşti: comportamentul alimentar, digestia bucală, fazele

digestiei gastrice şi intestinale, metabolismul peştilor.
22. Fiziologia aparatului circulator la peşti: contracţiile şi proprietăţile fiziologice ale

inimi, reglarea activităţii cardiace, circulaţia arterială şi venoasă.
23. Respiraţia peştilor: hematoza, respiraţia externă, etapele saunguine şi tisulare ale

respiraţiei. Particularităţile respiraţiei la peşti. Adaptări ale peştilor în condiţii de
lipsă a oxigenului.

24. Reproducţia peştilor: comportamentul sexual la peşti, stadiile ovogenezei, stadiile
spermatogenezei, factorii care influenţează gametogeneza, fecundarea,
segmentarea, eclozarea şi dezvoltarea post-embrionară.

25. Indicatori utilizaţi în selecţia reproducătorilor la peşti.
26. Fiziologia excreţiei la peşti. Echilibrul acido-bazic  şi funcţia excretoare a

branhiilor.
27. Mecanismele locomoţiei peştilor. Rolul înotătoarelor pare şi impare.
28. Comportamentul peştilor: comportamentul alimentar, comportamentul sexual,

migraţiile peştilor, inducerea reflexelor condiţionate şi implicaţiile acestora în
tehnica piscicolă.

29. Compoziţia materiei vii (microelemente şi macroelemente) şi proprietăţile
fiziologice ale materiei vii.

30. Fenomene fizico-chimice ale materiei vii: mişcarea browniană, tensiunea
superficială, capilaritatea.

31. Fiziologia membranelor: difuziunea şi osmoza.
32. Enzimele şi metodele de studiu ale acestora: dozarea şi identificarea.
33. Fiziologia sistemului nervos la mamifere: actul şi arcul reflex.
34. Integritatea arcului reflex.
35. Legile reflexelor medulare ale lui Pfluger.
36. Determinarea timpului reflex şi efectul lezării spinale.
37. Verificarea legilor lui Bell-Magendie.
38. Fiziologia analizatorilor: auditiv şi vizual.
39. Fiziologia muşchilor: elasticitatea muşchiului gastrocnemian şi oboseala

musculară.
40. Fiziologia digestiei la mamifere: studiul secreţiei salivare.
41. Fiziologia digestiei la mamifere: măsurarea puterii peptice a sucurilor gastrice.
42. Fiziologia digestiei la mamifere: acţiunea pepsinei asupra proteinelor; determinarea

acţiunii chimozinei; efectul enzimatic al sucului pancreatic.
43. Fiziologia digestiei la mamifere: înregistrarea mişcărilor masticatorii, fenomenele

mecanice ale stomacului şi prestomacelor la poligastrice.
44. Digestia intestinală: fenomenele mecanice şi secretorii de la nivelul intestinului.
45. Particularităţile digestiei la păsări.
46. Fiziologia respiraţiei: înscrierea grafică a mişcărilor respiratorii la mamifere

(pneumograma şi toracograma).
47. Determinarea volumelor respiratorii.
48. Fiziologia aparatului cardio-vascular: tehnici de recoltare a sângelui la mamifere,

păsări şi peşti.
49. Fiziologia aparatului cardio-vascular: determinarea timpului de sângerare şi a

timpului de coagulare.
50. Examenul fizic al sângelui: tehnica defibrinării sângelui, obţinerea plasmei şi a



serului.
51. Examenul microscopic al sângelui: hemograma şi leucograma.
52. Determinarea hematocritului, a hemoglobinei şi a indicilor eritocitari la mamifere,

păsări şi peşti.
53. Profilul metabolic la mamifere, păsări şi peşti: proteic, lipidic, glucidic, enzimatic

şi mineral.
54. Analiza planctonică: recoltarea, conservarea şi identificarea speciilor planctonice.
55. Analiza bentosului: recoltarea probelor bentonice.
56. Analiza bentosului: determinarea biomasei bentonice şi determinarea substanţelor

din sediment.
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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 (susținere curs)
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
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

PRESEDINTE COMISIE:
1. Prof. dr. Teofil Oroian

MEMBRII COMISIEI:
2. Prof. dr. Aurel Şara
3. Conf. dr. Daniela Ladoşi
4. Conf. dr. Cristina Ştefănuţ
5. Conf. dr. Vasile Cighi

MEMBRII SUPLEANȚI:
1. Prof. dr. Ognean Laurenţ
2. Prof. dr. Aurel Damian
3. Conf. dr. Marius Zăhan


