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Descriere post 

Postul vacant de conferențiar, poziția I/B/3 din Statul de funcții al Departamentului de 
Științe Fundamentale - Biotehnologii 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 conferențiar  vacant pe 
perioadă nedeterminată este constituit din o normă de 13.00 ore convenționale, din care 
7.00 ore curs şi 6.00 ore lucrări practice pe săptămână conform statului de funcţii la 
disciplinele: Microbiologie; Microbiologie specială; Imunologie;  
        În structura postului sunt prevăzute ore la următoarele discipline:  
        Disciplina: Microbiologie, în semestrul I, anul II specializarea Zootehnie - 1 h 
curs/săptămână (0,5 ore convenționale); 2 h lucrări practice/săptămână/2 grupe (2 ore 
convenționale); 
        Disciplina: Microbiologie, în semestrul I, cu studenții din anul II de la specializarea 
Piscicultură și acvacultură - 1 h curs/săptămână (0,5 ore convenționale); 2 h lucrări 
practice/săptămână/1 grupă (1,5 ore convenționale); 
        Disciplina: Microbiologie specială, semestrul II, anul II specializarea Biotehnologii 
pentru industria alimentară - 2 h curs/săptămână (1 oră convențională); 2 h lucrări 
practice/săptămână / 1 grupă (1 oră convențională); 
        Disciplina:Imunologie,  semestrul II, anul III specializarea Biotehnologii medical 
veterinare - 2 h curs/săptămână (1 oră convențională); 2 h lucrări practice/săptămână / 1 
grupă (1 oră convențională); 
        Disciplina:Imunologie,  semestrul II, anul III specializarea Biotehnologii agricole - 2 
h curs/săptămână (1 oră convențională); 2 h lucrări practice/săptămână / 1 grupă (1 oră 
convențională); 
        

Atributiile/activitatile 
aferente 

- Pregătirea și efectuarea orelor de curs și lucrări practice pentru disciplinele 
cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele: Microbiologie; Microbiologie 
specială; Imunologie; 

- Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice; 
- Pregătirea activității didactice; 
- Examene și 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 și de cercetare; 



Tematica probelor de 
concurs 

1. Definiţia, obiectul şi importanţa microbiologiei. Apariţia şi dezvoltarea 
microbiologiei ca ştiinţă. Sistematizarea microorganismelor şi locul lor în lumea vie. 

2. Caracterele  generale ale virusurilor. Morfologia şi structura virusurilor Fazele 
replicării virale la virusurile de tip ADN şi ARN. Relaţii virus-celulă gazdă la 
virusurile virulente, atenuate şi temperate. Caractere generale   ale bacteriofagilor, 
viroizilor şi prionilor. 

3. Sistematica virusurilor. Procesul de interferenta virala. Caractere generale ale 
rickettsiilor şi micoplasmelor. Caractere generale ale bacteriilor. Morfologia şi 
structura celulei bacteriene. 

4. Fiziologia bacteriilor: Compoziţia chimică şi echipamentul enzimatic al bacteriilor. 
Nutriţia şi respiraţia la bacterii. Metabolismul substanţelor nutritive. Fermentațiile la 
bacterii. Producerea de pigmenți de către bacterii.  

5. Multiplicarea bacteriilor. Influenta factorilor de mediu asupra bacteriilor. 
Sistematica bacteriilor. 

6. Caractere generale ale miceţilor. Morfologia şi structura levurilor şi a ciupercilor  
filamentoase. Nutriţia la miceţi.  Tipuri de înmulţire la miceţi. Sistematica 
ciupercilor 

7. Caractere generale ale  protozoarelor. Morfologia  protozoarelor. Fiziologia 
protozoarelor. Adaptarea la mediu (închistarea şi germinarea chisturilor). Înmulţirea 
protozoarelor. Sistematica protozoarelor. 

8. Microorganisme implicate în biotehnologii: Procariote Grupa cocilor. Fam. 
Micrococaceae: genul Staphylococccus, genul Micrococcus. Clasificarea pe baza 
proprietăţilor fiziologice, implicatiile reprezentanţilor în procese biotehnologice, şi 
cerinţele biologice ale acestora. 

9. Microorganisme implicate în biotehnologii: Procariote Grupa cocilor. Fam. 
Streptoccaceae.  Fam. Neiseriaceae. Clasificarea pe baza proprietăţilor fiziologice, 
implicatiile reprezentanţilor în procese biotehnologice, şi cerinţele biologice ale 
acestora. 

10. Grupa bacililor Gram pozitivi nesporulaţi: genurile Listeria, Corynebacterium, 
Clasificarea pe baza proprietăţilor fiziologice, utilizarea reprezentanţilor în procese 
biotehnologice, şi cerinţele biologice ale acestora. 

11. Grupa bacililor Gram pozitivi nesporulaţi: genul Lactobacillus , Clasificarea pe baza 
proprietăţilor fiziologice, utilizarea reprezentanţilor în procese biotehnologice, şi 
cerinţele biologice ale acestora. 

12. Grupa bacililor Gram pozitivi sporulaţi aerobi: genul Bacillus, Clasificarea pe baza 
proprietăţilor fiziologice, utilizarea reprezentanţilor în procese biotehnologice, şi 
cerinţele biologice ale acestora. 

13. Grupa bacililor Gram pozitivi sporulaţi anaerobi: genul Clostridium: Clasificarea pe 
baza proprietăţilor fiziologice, utilizarea reprezentanţilor în procese biotehnologice, 
şi cerinţele biologice ale acestora. 

14. Grupa bacteriilor Gram negative de formă bacilară: Fam. Pseudomonadaceae: genul 
Pseudomonas. 

15. Grupa bacteriilor Gram negative de formă bacilară sau cocobacilară. Fam. 
Enterobacteriaceae: genurile Escherichia, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, 
Enterobacter, Proteus, Serratia. Clasificarea pe baza proprietăţilor fiziologice, 
implicarea reprezentanţilor în procese biotehnologice, şi cerinţele biologice ale 
acestora. 

16. Microorganisme implicate în biotehnologii: Ciuperci unicelulare şi pluricelulare  
Clasa  Ascomycetes: genurile: Saccharomyces. Clasificarea acestora, utilizarea 
reprezentanţilor în procese biotehnologice, şi cerinţele biologice ale acestora. 

17. Clasa  Ascomycetes: genurile: Aspergillus. Clasificarea acestora, utilizarea 
reprezentanţilor în procese biotehnologice, şi cerinţele biologice ale acestora. 

18. Clasa  Ascomycetes: genurile: Penicillium Clasificarea acestora, utilizarea 
reprezentanţilor în procese biotehnologice, şi cerinţele biologice ale acestora. 

19. Clasa Phycomycetes: genurile Mucor, Rhizopus. Clasificarea acestora, utilizarea 



reprezentanţilor în procese biotehnologice, şi cerinţele biologice ale acestora. 
20. Clasa Bazidiomycetes: Clasificarea acestora, utilizarea reprezentanţilor în procese 

biotehnologice, şi cerinţele biologice ale acestora. 
21. Clasa Deuteromycetes: Clasificarea acestora, utilizarea reprezentanţilor în procese 

biotehnologice, şi cerinţele biologice ale acestora. 
22. Conceptul de imunitate. Clasificarea stărilor de imunitate. Imunitatea naturală:       

factorii pasivi ai imunităţii naturale. 
23. Imunitatea naturală. Factorii activi ai rezistenţei naturale: factorii umorali şi factorii 

celulari.                                                                                             
24. Imunitatea dobândită. Elementele sistemului imun:organe limfoide primare şi 

secundare.       
25. Antigenul: structura chimică, clasificarea şi categorii de antigene                                           
26. Anticorpii (imunoglobuline)                                                                                                     
27. Imunogeneza 
28. Teorii privind anticorpogeneza. Dinamica sintezei anticorpilor 
29. Răspunsul imun:umoral şi celular. Mecanizme de reglare a răspunsului imun                        
30. Imunitatea activă. Consideraţii generale                                                                                    
31. Imunitatea activă.Vaccinurile. Principalele grupe de vaccinuri. Substanţe adjuvante               
32. Imunitatea pasivă. Imunitatea maternală (transplacentară, colostrală şi transvitelină) 
33. Imunitatea pasivă artificială.Serurile.Clasificarea serurilor.                                                     
34. Alergiile.                                                                                                                                    
35. Fenomene imunopatologice: toleranţa imunologică, paralizia imunologică. Boli 

autoimune 
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