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Facultatea Medicină veterinară

Departament Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor (II)

Poziţia în statul de
funcţii

II/B/11

Funcţie Șef lucrări

Disciplinele din planul
de învăţământ

Éthologie, bien-être et protection des animaux
Ethology, animal welfare and protection
Hygiène animale et protection de l'environnement
Igiena animalelor şi protecţia mediului
Etologie, bunăstarea şi protecţia animalelor

Domeniul ştiinţific Medicină veterinară

Descriere post Postul de șef lucrări, poziţia II/B/11, are în componenţă:
 2 ore curs pe săptămână la disciplina de Éthologie, bien-être

et protection des animaux (anul III, semestrul 1);
 2 ore curs pe săptămână la disciplina de Ethology, animal

welfare and protection (anul III, semestrul 1);
 6 ore lucrări practice pe săptămână la disciplina de Hygiène

animale et protection de l'environnement (anul II, semestrul
2);

 2 ore de lucrări practice pe săptămână la disciplina de Igiena
animalelor şi protecţia mediului (anul II, semestrul 2)

 8 ore lucrări practice pe săptămână la disciplina de Etologie,
bunăstarea şi protecţia animalelor (anul III, semestrul 1).

Atribuţiile/activităţile
aferente

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs și lucrări practice pentru
disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv Éthologie, bien-
être et protection des animaux, Ethology, animal welfare and
protection, Hygiène animale et protection de l'environnement, Igiena
animalelor şi protecţia mediului, Etologie, bunăstarea şi protecţia
animalelor;
Elaborarea materialelor didactice;
Efectuarea unor vizite de lucru la ferme de profil;
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor;
Participarea la întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor
analitice;
Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;
Examinarea studenților;
Evaluarea cumulativă a studenților prin verificare pe parcurs şi



examen practic;
Asistenţă la examene;
Indrumarea lucrărilor de licenţă;
Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;
Activitate de cercetare ştiinţifică;
Participare la manifestări ştiinţifice;
Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de
consultanţă şi de cercetare ale colectivului;
Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic.

Tematica probelor
de concurs

Tematica

Igiena animalelor şi protecţia mediului.
Termoreglarea în ambianţe reci şi calde.
Stresul caloric la vacile cu lapte.
Condiţiile de potabilitate ale apei. Parametrii indicatori: miros, gust,
culoare, amoniac, nitriţi, nitraţi, numărul de colonii la 37 0C,  numărul
de bacterii coliforme.
Tratarea apei destinate consumului: dezinfecţia apei.
Sisteme de iluminare a adăposturilor.
Physical factors of the microclimate: temperature and humidity in
animal shelters.
Chemical factors of the microclimate: ammonia and hydrogen sulfide
in the air and their action on animals.

Etologie, bunăstarea şi protecţia animalelor
Relaţia dintre bunăstare şi alte concepte: necesităţile, sănătatea,
stresul, suferinţa şi alte emoţii ale animalelor.
Evaluarea bunăstării animalelor: indicatori comportamentali,
fiziologici, patologici şi productivi.
Comportamentul nonadaptativ la suine şi păsări.
Comportamentul nonadaptativ la cabaline.
Evaluarea bunăstării animalelor: sisteme de indicatori (welfare
quality protocol).
L'évaluation du bien-être animal: systèmes d'indicateurs (ANI).
Bien-être et la protection des animaux pendant le transport.

Lucrări practice
Air hygiene: determination of the air physical features (temperature,
humidity)
Determinarea componentelor gazoase ale aerului: CO2, NH3, H2S.
Quantitative and qualitative exam of dust and microorganism from
the shelter’s air.
Examenul apei: parametri indicatori (amoniac, fier, cloruri, sulfati,
substante organice).
Examenul apei: parametri indicatori (miros, gust, culoare, turbiditate,



ph, duritate).
Estimation de l’eclairage des abris.

Bibliografie
Popescu Silvana - Igiena animalelor şi protecţia mediului. vol.I. curs.
Ed.Napoca Star, 2010
Popescu Silvana - Igiena animalelor şi protecţia mediului. vol.II. curs.
Ed.Napoca Star, 2013
Popescu Silvana, Borda C. - Igiena animalelor si protectia mediului.
Lucrari practice. Ed.Napoca Star, Cluj-Napoca, 2008
Popescu Silvana - Bunăstarea şi protecţia animalelor, curs, format
electronic, 2013
Decun M. - Bioetica, bunăstarea şi protecţia animalelor, Ed.  Mirton,
Timişoara, 2013
Decun M.- Etologia, bunăstarea şi protecţia animalelor, Ed.  Mirton,
Timişoara, 2004
Teuşdea V. - Bunăstarea şi protecţia animalelor, Ed. Omega Print,
2005
Broom D.M. and Fraser A.F.- Animal behaviour and welfare,
London, UK, 2007
Welfare Quality® - Welfare Quality® assessment protocol for pigs.
Welfare Quality® Consortium, Lelystad, Netherlands, 2009
Welfare Quality® - Welfare Quality® assessment protocol for cattle.
Welfare Quality® Consortium, Lelystad, Netherlands, 2009
Welfare Quality® - Welfare Quality® assessment protocol for
poultry. Welfare Quality® Consortium, Lelystad, Netherlands, 2009


