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Universitatea: Universitatea de Ştiin ţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

Facultatea: Zootehnie şi Biotehnologii 

Departament: Ştiin ţe Tehnologice – Zootehnie 

Poziţia în Statul de Funcţii: II/B/1 

Funcţia: Şef lucrări 

Disciplinele din planul de învăţământ: Producţiile animalelor, Siguranţa şi securitatea 

alimentelor, analiza HACCP, Creşterea bovinelor 

Domeniul Ştiin ţific: Zootehnie 

Descriere post: postul de Şef lucrări vacant, poziţia II/B/1 prevăzut în Statul de Funcţiuni al 

Departamentului de Ştiinţe Zootehnie – din cadrul Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii, 

USAMV Cluj-Napoca, aprobat în anul universitar 2011-2012, conţine o normă de 14,20 ore 

convenţionale, asigurate cu ore de curs şi lucrări practice de laborator. Postul vacant  de şef 

lucrări are acoperire atât în semestrul I cât şi în semestrul II, la cele 3 programe de studiu 

din cadrul Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii. 

 În structura postului sunt prevăzute ore la următoarele discipline: 

- Producţiile animalelor, ore efectuate în semestrele I şi II, cu studenţii din anul III ai 

programelor de studiu Biotehnologii pentru industria alimentară şi Piscicultură şi 

Acvacultură. Sunt prevăzute 2 ore de curs şi 2 ore de lucrări practice în semestrele I 

şi II / an de studiu (grupă). 

 

 



- Siguranţa şi securitatea alimentelor, analiza HACCP, ore efectuate în semestru II, cu 

studenţii din anul IV ai programului de studiu Biotehnologii pentru industria 

alimentară. Sunt prevăzute 2 ore de curs şi 2 ore de lucrări practice în semestrul II / 

an de studiu (grupă). 

- Creşterea bovinelor, ore efectuate în semestrele I şi II, cu studenţii din anul IV ai 

programului de studiu Zootehnie. Sunt prevăzute 2 ore de lucrări practice în 

semestrul I şi 3 ore de lucrări practice în semestrul II / grupă. 

Atribu ţiile/activit ăţile aferente: 

- Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice de laborator pentru 

disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele: Producţiile 

animalelor, ore efectuate în semestrele I şi II, cu studenţii din anul III ai programelor 

de studiu Biotehnologii pentru industria alimentară şi Piscicultură şi Acvacultură (2 

ore de curs şi 2 ore de lucrări / an de studiu - grupă); Siguranţa şi securitatea 

alimentelor, analiza HACCP, ore efectuate în semestru II, cu studenţii din anul IV ai 

programului de studiu Biotehnologii pentru industria alimentară (2 ore de curs şi 2 

ore de lucrări practice / an de studiu -grupă); Creşterea bovinelor, ore efectuate în 

semestrele I şi II, cu studenţii din anul IV ai programului de studiu Zootehnie (2 ore 

de lucrări practice în semestrul I şi 3 ore de lucrări practice în semestrul II / grupă). 

- Pregătirea activităţii didactice; 

- Verificări lucrări control; 

- Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă; 

- Asistenţă la examene; 

- Îndrumare proiecte de licenţă; 

- Elaborare materiale didactice; 

- Activitate de cercetare ştiinţifică; 

- Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti; 

- Participare la manifestări ştiinţifice; 

- Participare la activităţi administrative, de învăţământ, de consultanţă şi 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. 

 
TEMATIC Ă  CONCURS 

 
POST Şef lucrări, II/B/1, Discipline fundamentale zootehnie, Producţiile animalelor, Siguranţa şi 

securitatea alimentelor, analiza HACCP, Creşterea bovinelor 
 
I. TEMATICA CURS 
 

1. Importanţa social-economică a creşterii speciilor de animale, evoluţia şi situaţii actuală a 
efectivelor şi a producţiilor animaliere şi a consumului pe plan mondial şi naţional 

2. Factorii care influenţează producţiile animalelor 
3. Caracterizarea morfoproductivă a bovinelor. Studiul raselor de taurine specializate pentru 

producţia de lapte 
4. Studiul raselor de taurine specializate pentru producţia de carne 
5. Tehnologia de reproducţie şi de ameliorare a bovinelor 
6. Tehnologia de creştere a tineretului taurin. Tehnologia de exploatare a vacilor pentru 

producţia de lapte  
7. Tehnologia de exploatare şi de valorificare a taurinelor pentru producţia de carne 
8. Caracterele generale şi particularităţile ovinelor 
9. Rasele de ovine 
10. Producţiile ovinelor şi tehnologii de exploatare 
11. Cunoaşterea şi caracterizarea raselor de cai 
12. Tehnologia de creştere şi ameliorare a cabalinelor 
13. Tehnologia de creştere a cabalinelor pentru tracţiune, sport şi agrement 
14. Bunăstarea animalelor de fermă 
15. Creşterea animalelor de fermă în sistem ecologic 
16. Producţiile principale ale păsărilor domestice  
17. Rasele de păsări 
18. Factorii care influenţează ouăle de incubaţie. Alegerea ouălor pentru incubaţie 
19. Incubaţia   
20. Tehnologia reproducţiei la păsări     
21. Tehnologia de creştere şi de întreţinere a păsărilor  
22. Tehnologi ameliorării păsărilor  
23. Obţinerea şi valorificarea producţiilor de la porcine  
24. Rase de porcine crescute în România  
25. Tehnologia reproducţiei la porcine  
26. Ameliorarea porcinelor  
27. Tehnologii actuale şi de perspectivă în exploatarea porcinelor  
28. Tehnologia hrănirii şi nutriţiei la porcine  
29. Aprecierea calităţii carcasei şi a cărnii de suine 
30. Organizarea-factor al performanţelor în creşterea suinelor 
31. Specii de peşti  
32. Creşterea şi înmulţirea peştilor  
33. Creşterea iepurilor  
34. Animale de blană  
35. Biologia familiei de albine 



36. Particularităţile reproducţiei la albine  
37. Viermi de mătase  
38. Managementul siguranţei alimentare- paşii de implementare în cadrul unui sistem de 

management al siguranţei alimentare.  
39. Funcţiile managementului calităţii alimentelor sistemului de management. 
40. Factorii care influenţează caracteristicile fizice ale unui produs în filiera agro-alimentară  
41. Controlul calităţii – controlul statistic al procesului – analiza şi măsurarea calităţii  
42. Asigurarea calităţii 
43. Hazarduri, riscuri  în procesarea alimentelor- clasificare.  
44. Codurile de bune practici – programe pre-operaţionale  
45. Principiile HACCP, planul HACCP, identificarea funcţiilor critice de control (CCP), 

conform standardelor CODEX ALIMENTARIUS şi seriei de standarde în domeniu. 
Legislaţia Comunităţii Europene şi legislaţia din Romania  

46. Analiza cantitativă a riscului  
47. Sistemul ISO 22000 

 
II. Tematică LUCRĂRI PRACTICE 
 

1. Protecţia muncii, abordarea şi contenţia bovinelor în vederea examinării  
2. Identificarea şi individualizarea bovinelor. 
3. Individualizarea prin diferite metode de marcare. 
4. Culorile şi particularităţile de culoare. 
5. Tehnica de apreciere a vârstei la bovine. 
6. Tehnica aprecierii exteriorului. 
7. Examenul analitic al exteriorului. 
8. Examenul sintetic al exteriorului. 
9. Aprecierea creşterii şi dezvoltării tineretului. 
10. Recunoaşterea şi aprecierea principalelor rase. 
11. Tehnica controlului şi aprecierea aptitudinilor ugerului pentru muls mecanic. 
12. Tehnica şi practica mulsului 
13. Tehnica controlului cantitativ al producţiei de lapte. 
14. Tehnica controlului calitativ al producţiei de lapte. 
15. Prelucrarea şi interpretarea datelor controlului complect al producţiei de lapte. 
16. Tehnica controlului producţiei de carne pe viaţa animalului şi la tăiere. 
17. Tehnica bonitării bovinelor şi stabilirea preţurilor de valorificare ale acestora. 
18. Analiza tehnologiei de exploatare a bovinelor pentru producţia de lapte în ferme de diferite 

mărimi. 
19. Analiza tehnologiei de exploatare a taurinelor pentru producţia de carne în ferme de diferite 

mărimi. 
20. Exploatarea bovinelor pentru tracţiune. 
21. Stabilirea eficienţei tehnico-economice în exploatarea bovinelor pe direcţii de producţie 
22. Tehnica examinării exteriorului la ovine 
23. Tehnica examinării exteriorului la cabaline 
24. Tipurile constituţionale şi morfoproductive 
25. Recunoaşterea principalelor rase de cabaline şi ovine 
26. Tehnologii de creştere aplicate în ferme de diferite dimensiuni 
27. Tehnica şi practica mulsului la ovine 
28. Tehnica controlului cantitativ şi calitativ al laptelui de ovine 
29. Tehnica controlului şi valorificării ovinelor pentru producţia de carne 
30. Tehnica bonitării ovinelor 



31. Examenul analitic şi sintetic al exteriorului păsărilor domestice 
32. Producţiile pielii la păsări 
33. Determinarea vârstei la păsările domestice 
34. Recunoaşterea sexului la păsările domestice 
35. Structura oului de pasăre 
36. Aparate de incubaţie 
37. Bonitarea păsărilor 
38. Tehnica examenului analitic şi sintetic la suine 
39. Aprecierea si valorificarea producţiilor la suine 
40. Recunoaşterea raselor de suine 
41. Bonitarea suinelor 
42. Recunoaşterea unor specii de rase de peşti 
43. Fluxul tehnologic într-o păstrăvărie si ciprinicultură 
44. Aprecierea exteriorului unor rase de iepuri, vulpi, nurci, nutrii şi etc 
45. Recunoaşterea unor rase de iepuri, vulpi, nurci, nutrii şi etc 
46. Analiza tehnologiei de creştere, de reproducţie şi de analizare a unei familii de albine 
47. Analiza tehnologiei de creştere si exploatare a viermilor de mătase. Criterii de apreciere a 

firului de mătase 
48. Codul bunelor practici de producţie 
49. Codul bunelor practici de igienă 
50. Etapele unui studiu HACCP 
51. Identificarea hazardurilor în industria alimentară - diagrama fluxului tehnologic 
52. Identificarea punctelor critice de control 
53. Aplicaţii ale metodei HACCP – studiu de caz ( industria laptelui şi produselor lactate) 
54. Aplicaţii ale metodei HACCP – studiu de caz ( industria cărnii şi produselor din carne) 
55. Aplicaţii ale metodei HACCP – studiu de caz ( produse de origine vegetală) 
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