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Poziția în statul de 
funcții 1 

Funcție Cercetător Stiinţific II 

Discipline asociate 
activitatii de cercetare 

Apicultură şi Sericicultură; Biotehnologii Apicole şi Sericicole; Biochimia compuşilor 
naturali  

Domeniu stiintific  Zootehnie / Biotehnologii 

Descriere post 

Postul vacant de cercetător  ştiinţific II, poziția 1 din Statul de funcții Centre si 
Laboratoare de Cercetare din USAMV Cluj-Napoca, a fost aprobat și validat de Consiliul 
de Administrație și Senatul Universității. Postul vacant, pe perioadă nedeterminată este 
constituit dintr-o normă de 40 ore convenționale/săptămână (8 ore/zi), conform statului 
de funcţii. 
          În structura postului sunt prevăzute următoarele sarcini: 
- Cercetare fundamentală şi aplicativă în biochimia produselor apicole 
- Utilizarea compuşilor biologic activi din produsele apicole şi sericicole în biotehnologii
- Tehnici spectrofotometrice şi cromatografice – metode moderne de detecţie a 
biomarkerilor din produse apicole şi determinarea activităţilor  
- Cromatografie de lichide de înaltă performanţă pentru determinarea reziduurilor şi 
contaminanţilor 
- Iniţierea în munca de laborator, a masteranzilor şi doctoranzilor 
- Diseminarea rezultatelor activităţii de cercetare din laborator 
- Participarea la competiţii naţionale şi internaţionale pentru obţinerea de proiecte de 
cercetare 

Atributiile/activitatile 
aferente 

- Cunoaşterea şi implementarea referenţialului SR EN ISO 17025:2005, cu privire la 
sistemul calităţii în laborator 
- Asigurarea confidenţialităţii informaţiilor din activitatea de cercetare 
- Analize fizico-chimice la  produse apicole şi sericicole; 
- Efectuarea extracţiilor principiilor active din produsele apicole de interes prin tehnici 
fizico-chimice ; 
- Determinarea compuşilor majoritari din miere şi produse apicole 
- Determinarea compuşilor minoritari din miere şi produse apicole, cu rol în nutritive şi 
medicină 
- Identificarea profilului polifenolic al produselor apicole de interes prin spectrometrie şi 
cromatografie de lichide de înaltă performanţă 
- Investigarea activitatii antioxidante a produselor apicole; 
- Investigarea activitatii antimicrobiene si antivirale a produselor apicole si  extractelor 
din plante pentru compuşii majoritari ai acestora; 
- Redactarea şi publicarea de articole ştiinţifice. 
- Supravegherea muncii echipei care lucrează în analiza produselor apicole şi a 
compuşilor biologic activi din plante; 

Tematica probelor de 
concurs 

1. Noțiuni introductive în apicultură.  
2. Familia de albine. Hrana albinelor şi relaţii de nutriţie  
3. Produsele apicole. Generalităţi şi producerea lor de către albine  
4. Mierea de albine 
5. Polenul recoltat de albine. Producerea păsturii 



6. Propolis. Surse vegetale pentru producerea propolisului 
7. Lăptişorul de matcă. Compoziţie chimică şi activitate biologică 
8. Veninul de albine şi utilizarea lui în medicină 
9. Compoziţia chimică a mierii de albine şi determinarea acesteia 
10. Compuşi biologic activi în produsele apicole 
11. Determinarea parametrilor fizico chimici la mierea de albine 
12. Determinarea parametrilor fizico chimici la polenul de albine  
13. Determinarea parametrilor fizico chimici la propolis 
14. Determinarea parametrilor fizico chimici la lăptişorul de matcă 
15. Determinarea glucidelor din miere prin cromatografie de lichide de înaltă 

performanţă 
16. Determinarea originii botanice a mierii de albine prin analiza palinologică 
17. Metode de pregătire a probelor pentru determinarea compuşilor biologic activi 

din miere 
18. Determinarea conţinutului de polifenoli din miere prin cromatografie de lichide 

de înaltă performanţă 
19. Determinartea falsificările mierii de albine şi metode de identificare a 

falsificărilor. 
20. Compuşi cu valoare nutriţională ridicată din produsele apicole 
21. Reglementările legislative privind apicultura ecologică și etichetarea produselor 

ecologice.  
22. Etichetarea produselor apicole  
23. Tehnici biotehnologice de obţinere a produselor funcţionale pe bază de produse 

apicole  
24. Noţiuni introductive în sericicultură 
25. Metode pentru determinarea a compozitiei chimice la frunzelor de dud 
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