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Alăturat vă trimitem descrierea postului de conferenţiar, poziţia în Statul de 
Funcţii I/ B/1, Departamentul I Şţtiinţe fundamentale - Biotehnologii, pentru disciplinele 
Biologia reproducţiei animalelor; Culturi de celule şi ţesuturi; Biotehnologia transferului 
de embrioni şi fecundaţie in vitro. 

 
Descriere post: Postul vacant de conferenţiar universitar, poziţia I/B/1 din Statul de 
Funcţii al Departamentului de Ştiinţe Fundamentale – Biotehnologii din cadrul Facultăţii 
de Zootehnie şi Biotehnologii, USAMV Cluj-Napoca, prevăzut pentru anul universitar 
2013-2014, aprobat şi validat de Consiliul de Administraţie şi Senatul Universităţii, 
publicat în MO din 18 decembrie 2013 nr. 518 poziţia III. Postul de conferenţiar 
universitar vacant este constituit din ore convenţionale prevăzute de Legea 
Învăţământului - o normă de 13 ore convenţionale la Disciplinele Biologia reproducţiei 
animalelor, Culturi de celule şi ţesuturi, Biotehnologia transferului de embrioni şi 
fecundaţie in vitro cu curs şi lucrări practice atât în semestrul I cât şi în semestrul II. 
În structura postului sunt prevăzute ore la următoarele discipline: 
- Biologia reproducţiei animalelor, cursuri şi lucrări practice efectuate în semestrul I şi 
semestrul II, la programul de studiu Biotehnologii agricole care are un număr de 6 ore 
convenţionale (4 ore de curs şi 4 ore de lucrări practice). 
- Culturi de celule şi ţesuturi, cursuri efectuate în semestrul I şi semestrul II, cursuri la 
programul de studiu Biotehnologii agricole şi Biotehnologii medical veterinare, care are 
un număr de 6 ore convenţionale (6 ore de curs). 
- Biotehnologia transferului de embrioni şi fecundaţie in vitro, lucrări practice efectuate 
în semestrul I la programul de studiu Biotehnologii agricole, care are un număr de o oră 
convenţională de lucrări practice (2 ore de lucrări practice). 
 
Atribu ţiile/activit ăţile aferente: 
- Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru disciplinele cuprinse în 
norma didactică, respectiv disciplinele: Biologia reproducţiei animalelor, curs în 
semestrul I şi în semestrul II cu anul III Biotehnologii agricole; Biologia reproducţiei 
animalelor, lucrări practice în semestrul I şi în semestrul II cu anul III Biotehnologii 
agricole; Culturi de celule şi ţesuturi, curs în semestrul I cu anul III Biotehnologii 
agricole şi curs în semestrul II cu anul II Biotehnologii medical veterinare şi anul III 

  



Biotehnologii agricole; Biotehnologia transferului de embrioni şi fecundaţie in vitro 
lucrări practice în semestrul I cu anul IV Biotehnologii agricole. 
- Pregătirea activităţii didactice; 
- Verificări lucrări control; 
- Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă; 
- Îndrumare proiecte de licenţă; 
- Elaborare materiale didactice; 
- Activitate de cercetare ştiinţifică; 
- Participare la manifestări ştiinţifice; 
- Participare la activităţi administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de cercetare a 
colectivului; 
Salariul minim de încadrare - 
 
Tematica probelor de concurs: 
1. Hormonii hipotalamici, gonadotropi hipofizari, gonadotropi placentari, gonadali şi 
uterini. 
2. Spermatogeneza. Reglarea neuro-endocrină a spermatogenezei. Tranzitul, maturarea şi 
stocarea spermatozoizilor în epididim. Plasma seminală. Proprietăţile spermei. 
3. Biologia ciclului sexual: clasificare, stadii, faze, particularităţi pe specii. Ciclul sexual 
după fătare. Reglarea neuro-endocrină a ciclului sexual. 
4. Evoluţia foliculilor ovarieni în timpul ciclului sexual: caracteristicile funcţionale ale 
componentelor foliculilor, recrutarea, selecţia şi creşterea foliculilor. Creşterea foliculilor 
şi fazele ciclului sexual. 
5. Ovogeneza, ovulaţia, evoluţia corpului galben în timpul ciclului sexual. Modificările 
căilor genitale în timpul ciclului sexual. 
6. Fecundaţia: definiţie, mecanisme, forme anormale. 
7. Recoltarea producţiei spermatice: principii, obiective, metodologie. 
8. Controlul calităţii materialului spermatic: principii, obiective, metodologie. 
9. Diluarea şi conservarea producţiei spermatice: principii, obiective, metodologie. 
10. Inocularea spermei: principii, obiective, metodologie şi particularităţi la speciile 
animalelor de fermă. 
11. Condiţii de siguranţă şi biohazardul în laboratoarele de culturi celulare. Importanţa 
condiţiilor de asepsie şi igienă în laboratoarele de culturi celulare. Contaminarea şi 
impactul acesteia asupra culturilor celulare in vitro. 
12. Bazele biologice şi biotehnologice ale culturii in vitro a celulelor şi ţesuturilor 
animale. Avantajele, dezavantajele şi perspectivele culturii in vitro a celulelor şi 
ţesuturilor animale. 
13. Medii de cultură şi acţiunea componentelor sale asupra celulelor cultivate in vitro. 
14. Menţinerea în cultură in vitro a celulelor / liniilor celulare. 
15. Metode de  separare şi caracterizare a celulelor animale din  culturi in vitro. 
16. Specificul cultivării in vitro a celulelor animale diferenţiate: tehnici, utilitate şi 
perspective. 
17. Sisteme de cultură celulară: cultura celulară individuală, în masă şi în bioreactoare. 
18. Sisteme de cultură tridimensionale: cultura de ţesuturi, cultura de organe, cultura 
histotipică şi organotipică. 
 
 


