
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

 

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 

 

Departamentul  de Ştiinţe Fundamentale - Biotehnologii 

 

Poziţia din statul de funcţii   I/B/2 

Funcţia: Şef lucrări 

Disciplinele din planul de învăţământ: 

Anatomie, histologie, embriologie 

Fiziologia organismelor acvatice 

Bazele fiziologice ale producţiei la animalele de fermă şi organisme acvatice 

Domeniul Şiinţific:  Zootehnie; Biotehnologii 

Descriere post: 

Postul de Şef lucrări universitar, vacant poziţia I/B/2 prevăzut în Statul de Funcţiuni al 

Departamentului I - Ştiinţe Fundamentale - Biotehnologii aprobat în anul universitar 2014 – 2015, 

conţine o normă de 15,50 ore, asigurate cu ore de curs şi lucrări practice de laborator, cu următoarea 

distribuţie semestrială pe discipline: 

- Disciplina: Anatomie, histologie, embriologie, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul I de 

la specializările Biotehnologii agricole,  Biotehnologii pentru industria alimentară şi Biotehnologii 

medical veterinară al Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii, astfel: 2 ore de curs / săptămână şi 

câte 2 ore de lucrări practice, 1 grupă pe fiecare specializare = 6 ore de lucrări practice / 

săptămână, cu o medie totală de 5 ore convenţionale / an;  

- Disciplina: Anatomie, histologie, embriologie, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul I de 

la specializările Biotehnologii agricole,  Biotehnologii pentru industria alimentară şi Biotehnologii 

medical veterinară al Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii, astfel: 2 ore de curs / săptămână şi 

câte 2 ore de lucrări practice, 1 grupă pe fiecare specializare = 6 ore de lucrări practice / 

săptămână, cu o medie totală de 5 ore convenţionale / an; 

- Disciplina: Fiziologia organismelor acvatice, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul II de 

la programul de studii Piscicultură şi acvacultură al Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii, 

astfel: 2 ore de curs / săptămână, cu o medie totală de 2 ore convenţionale / an;  



- Disciplina: Anatomie, histologie, embriologie, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul I de 

la programul de studii Zootehnie al Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii, astfel: 2 ore de 

lucrări practice, 2 grupe = 4 ore de lucrări practice / săptămână, cu o medie totală de 2 ore 

convenţionale / an; 

- Disciplina: Bazele fiziologice ale producţiei la animalele de fermă şi organisme acvatice, 

efectuată în semestrul I cu studenţii din anul I de la  programul de studii Managementul creşterii 

animalelor şi acvacultură al Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii, astfel: 2 ore lucrări 

practice/săptămână, cu o medie totală de 1,5 ore convenţionale/an;  

Atribuţii/Activităţi: 

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

cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele: Anatomie, histologie, embriologie în 

semestrul I şi II cu studenţii anului I de la specializările de Biotehnologii şi Zootehnie, Fiziologia 

organismelor acvatice  în semestrul I cu studenţii anului II de la Piscicultură şi acvacultură, şi 

Bazele fiziologice ale producţiei la animalele de fermă şi organisme acvatice în semestrul I cu 

studenţii masteranzi din anul I de la programul de studii Managementul creşterii animalelor şi 

acvacultură al Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii. 

- Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;  

- Pregătirea activităţii didactice ;  

- Verificări lucrări control; 

- Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;   

- Asistenţă la examene;  

- Îndrumare proiecte licenţă;  

- Elaborare materiale didactice;  

- Activitate de cercetare ştiinţifică;  

- Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;  

- Îndrumare activităţi de practică în cursul anului universitar;  

- 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;  

- Participarea la activităţi civice, culturale, administrative şi de evaluare în sprijinul 

învăţământului;  



- Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 

Salariul minim de încadrare: 

Calendarul Concursului: 

Data publicării anunţului în Monitorul Oficial: 

Perioada încadrare: 

 Început  Sfârşit 

 

Data susţinerii concursului:     01 iulie 2015 

Probele de concurs:  Prelegere, Susţinere curs, Susţinere lucrare practică 

Ora începerii concursului:  800 

Locul susţinerii probelor de concurs:  

 Laboratorul de Anatomie 

Tematica probelor de concurs 

1. Introducere în studiul morfologiei animale 

2. Reproducerea: Gametogeneza: spermatogeneza, morfologia spermatozoidului 

3. Ovogeneza;  Evoluţia foliculului ovarian 

4. Fecundaţia şi nidarea oului 

5. Dezvoltarea embrionară la mamifere 

6. Dezvoltarea embrionară la păsări şi peşti 

7. Ţesuturile epiteliale: epiteliile simple, epiteliile stratificate, epiteliile glandulare        

8. Ţesuturile conjunctive:  ţesutul cartilaginos, ţesutul osos    

9. Ţesutul muscular:  muscular neted,  muscular striat, muscular striat de tip cardiac     

10. Ţesutul nervos: neuronul, fibrele nervoase, nevroglia  

11. Sângele: plasma sanguină, elementele figurate ale sângelui   

12. Segmentele corpului animal; Nomenclatura anatomică; Planurile de segmentaţie ale corpului animal. 

13. Studiul complex al scheletului animal: Generalităţi asupra oaselor;  Craniul; Coloana vertebrală, coaste, stern; 
Scheletul membrelor 

14. Studiul articulaţiilor: Generalităţi; Studiul sist. al articulaţiilor 

15. Studiul musculaturii: Generalităţi; Muşchii capului; Muşchii gâtului; Muşchii trunchiului; Muşchii membrului toracic; 
Muşchii membrului pelvian.        



16. Cavitatea bucală: Orificiul bucal; Obrajii; Plafonul cavităţii bucale; Planşeul cavităţii bucale; Limba; Dinţii;  Glandele 
salivare.       

17. Faringele şi esofagul   

18. Stomacul: la cabaline; la  suine; la carnivore; la iepure         

19. Stomacul la rumegătoare: rumenul, reţeaua, foiosul şi cheagul; particularităţi de digestie la păsări.  

20. Intestinul.Intestinul subţire în serie animală: topografie, formă şi structură. 

21. Intestinul gros în serie animală: topografie, formă şi structură.       

22. Glandele anexe: ficatul  şi pancreasul. Cavitatea abdominală şi peritoneală. Topografia organelor abdominale       

23. Căile respiratorii: Pulmonii 

24. Aparatul respirator la păsări; Cavităţile toracică şi pleurală           

25. Aparatul urinar: Rinichii; Căile conducătoare urinare; Aparatul urinar la păsări 

26. Aparatul genital mascul: Pungile testiculare; Testiculele; Căile genitale mascule; Glandele sexuale anexe; Organele de 
copulaţie; Aparatul genital mascul la păsări.  

27. Aparatul genital femel: Ovarele; Căile genitale; Mamelele; Aparatul genital femel la păsări 

28. Circuitul sângelui: Cordul; Mica şi marea circulaţie 

29. Arterele capului şi gâtului; Arterele trunchiului; Arterele membrelor; Venele. 

30. Circuitul limfei: Ganglionii limfatici musculari;Ganglionii limfatici cavitari; Organele hemato şi limfopoetic 

31. Sistemul nervos central: Axul cerebrospinal; Meningele 

32. Sistemul nervos periferic: Generalităţi; Nervii cranieni 

33. Nervii spinali; Plexul brahial şi lombosacral          

34. Sistemul neuro-vegetativ: Ortosimpaticul; Parasimpaticul 

35. Glandele endocrine: Hipofiza; Epifiza; Tiroida; Paratiroidele; Suprarenalele 

36. Analizatorul vizual; Analizatorul stato-acustic; Analizatorul olfactiv; Analizatorul gustativ; Analizatorul cutanat; 
Producţiile cutanate 

37. Fiziologia generală 

38. Fiziologia sistemului nervos la organismele acvatice 

39. Fiziologia sistemului endocrin la organismele acvatice 

40. Fiziologia sistemului muscular la organismele acvatice 

41. Fiziologia analizatorilor la organismele acvatice 

42. Metabolismul la organismele acvatice 

43. Fiziologia aparatului digestiv la organismele acvatice. 

44. Fiziologia aparatului circulator la organismele acvatice 



45. Fiziologia aparatului respirator la organismele acvatice 

46. Fiziologia aparatului excretor la organismele acvatice 

47. Fizologia aparatului  reproducător la organismele acvatice 

48. Comportamentul la organismele acvatice 

49. Actualităţi şi perspective în fiziologia producţiilor la animalele de fermă şi organismele acvatice 

50. Particularităţile digestiei la rumegătoarele mari şi mici în funcţie de direcţiile de exploatare – carne – lapte; lână – 
pielicele. 

51. Specificul digestiei la suine şi păsări – particularităţile acesteia pe direcţii de producţie. 

52. Bazele morfofiziologice ale procesului de creştere la bovine şi ovine pe direcţia producţiei de carne. 

53. Bazele morfofiziologice ale procesului de creştere la suine şi păsări pe direcţia producţie de carne. 

54. Fiziologia glandei mamare:  dezvoltarea glandei mamare; mecanismele de reglare a morfogenezei. 

55. Factorii care influenţează întensitatea proceselor secretorii din glanda mamară şi producţia de lapte. 

56. Activitatea motorie a glandei mamare şi reglarea neurohormonală a secreţiei şi ejecţiei laptelui. 

57. Particularităţile morfofiziologice ale aparatului reproducător la păsări şi fiziologia producţiei de       ouă. 

58. Fiziologia producţie de lână şi pielicele. 

59. Fiziologia creşterii la organismele acvatic 

 

Bibliografie: 
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2. Constantinescu  Elena  (1994)  –  Curs de  Fiziologie   Animală,  partea  I –a ,  Tipo Agronomia,  Cluj – Napoca 

3. Constantin N. şi col. ( 1998)  –  Fiziologia   animalelor domestice. Ed. Coral Sanivet, Bucureşti. 
4. Damian, A., N. Popovici, Ioana Chirilean (2001) – Anatomie comparată-sistemul de susţinere şi miscare. Ed. 

AcademicPres Cluj-Napoca 
5. Damian, A. (2002) –Anatomia topografică comparată. Ed. AcademicPres Cluj-Napoca 
6. Gheţie, V., (1967) – Anatomia animalelor domestice Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti 
7. Miclea Mihai (1989) – Curs integrat de  Anatomie, Histologie, Embriologie . Tipo Agronomia. Cluj-Napoca. 
8. Miclea Mihai, Vioara Mireşan, Miclăuş Viorel (1998)  - Anatomie,Histologie, Embriologie . Ed. Genesis, Cluj – 

Napoca. 
9. Miclea V. şi colab. (1997) – Biologia reproducţiei animalelor de fermă. Cluj-Napoca 
10. Miclăuş V., (2010)  -Biologie celulară  si histologie generală, Ed. Risoprint Cluj-Napoca  
11. Mireşan Vioara, Eugen Mireşan (1997) – Producerea cărnii de tineret ovin. Ed. ``Genesis`` Cluj-Napoca. 
12. Mireşan Vioara  (1997) – Anatomie şi fiziologia animalelor domestice. Ed. Genesis,  Cluj – Napoca. 
13. Mireşan Vioara (1997) – Anatomie, histologie, embriologie. Curs Tipo Agronomia. 
14. Mireşan Vioara (2001) – Fiziologia animalelor domestice – funcţii de relaţie. Ed. AcademicPres, Cluj – 

Napoca. 
15. Mireşan Vioara, Adel Ersek, Maria Camelia Răducu (2003) – Fiziologia animalelor domestice. Ed. Risoprint Cluj-

Napoca. 
16. Vioara Mireşan (2004) - Anatomie, Histologie, Embriologie. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca. 
17. Mireşan  Vioara  (2009) – Anatomie comparată, Histologie, Embriologie, Ed. Academicpres,  Cluj – Napoca 



18. Mireşan Vioara  (2012) – Anatomie comparată, Histologie, Embriologie, Ed. AcademicPres,  Cluj – Napoca 

19. Mureşan  E. şi col. (1979) - Anatomie, Histologie, Embriologie. E. D.P. Bucureşti. 
20. Nicula Mărioara (2004) – Fiziologia organismelor acvatice- Fiziologia peştilor. Ed. Mirton. Timişoara 
21. Papuc Ionel, Cristina Paşca, Mireşan Vioara (2001) – Anatomie comparată şi histologie -  Aparatul 

cardiovascular, vol. I şi II, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca. 
22. Paştea, E. şi col (1985) – Anatomia comparată a animalelor domestice. E. D.P. Bucureşti. 
23. Pintea V., D. A. Manta,  M. Cotruţ, G. Salăgeanu (1982) – Fiziologie, E.D.P. Bucureşti. 
24. Popescu Al., St. Crânganu, C-tin Spătaru, Mireşan Vioara (2001) – Aparatul de susţinere şi mişcare, Aparatul 

respirator, Aparatul digestiv. Vol I şi II. Ed. Pro-Consul International, Bucureşti. 
25. Popovici, GH. Dimitrie (1964) – Fiziologia producţiei de lapte. Ed. Agrosilvică. 
26. Roşca D.  (1977) – Fiziologie animală , E.D.P.  Bucureşti 
27. Sărbulescu şi col. (1987) – Tehnologia şi valorificarea produselor animale. Ed. Did. şi Ped. Bucureşti 
28. Velea C. (1999) – Producţia, reproducţia şi ameliorarea taurinelor. Vol I şi II. Ed. Tehnică Agricolă, Bucureşti. 

 

Descrierea procedurii de concurs:  RC 37 

Lista documente 

• Cererea de înscriere la concurs, pe formular standardizat, semnată de candidat, care include şi o declaraţie 
pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar. 

• Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a 
unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori paşaportului. 

• În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - 
certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. 

• Copii legalizate ale diplomelor de bacalaureat, licenţă, master + foile matricole (dacă este cazul) şi a 
diplomei de doctor, (dupa caz) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, 
atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora. 

• Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului. 
• Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic. 
• Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic (în format tipărit minimum de 

articole solicitate pentru avansare, cele mai importante). 
• Copie xerox după coperta cărților depuse la dosar. 
• O listă cu maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, 

selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii. 
• Documente care să ateste calitatea de membru sau director/responsabil în granturi de cercetare obţinute prin 

competiţie. 
• Documente care să ateste calitatea de membru în societăţi ştiinţifice. 
• Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat sau, pe 

maximum o pagină pentru fiecare limbă 
• Fişa tip de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs. Fişa de verificare este 

completată şi semnată de către candidat. 
• O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, în cazul 

posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se 
redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de 
departajare a candidaţilor. 

• Situarea pe o poziţie, în clasamentul final al evaluării pe facultate în prima jumătate a clasamentului 
(50%). Rezultatele autoevaluărilor din ultimii 3 ani confirmate de Departamentul de Asigurare a Calităţii şi 
rezultatele evaluării studenţilor, pentru candidaţii care provin din mediul universitar. 

• Scrisori de caracterizare/recomandare din partea conducătorilor departamentelor/ instituţiilor în care 
candidaţii au fost angajaţi sau înmatriculaţi ca studenţi. 

• Certificat de competenţă lingvistică pentru minimum o limba de circulaţie europeană şi internaţională 
(engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană) pentru toţi candidaţii, indiferent de postul pe care 
candidează. Prevederea se aplica la toate funcțiile didactice si de cercetare  si face referire la nivelul de 
competenta de minim B2. 



• Atestat de limbă cu recunoaștere internațională, nivel B2, (eliberat de instituții abilitate) pentru candidații 
care concurează pe posturi care au in structură activități didactice cu predare in limbi străine. 

• Certificatul de absolvire al Departamentului de pregătire a personalului didactic in invăţământ, nivelul II, 
sau să fie inscrişi  la cursurile acestuia , fiind obligaţi să finalizeze cursurile  in primii doi ani de la angajare 
pe post,pentru functiile didactice,  incepând cu anul universitar 2013-2014, dovedit prin adeverinta DPPD. 

• Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de 
Legea nr.1/2011, în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de 
incompatibilitate; 

• Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de 
HG 457/2011 privind persoanele implicate în procedura de concurs. (se va depune la registratură după 
afişarea componenţei comisiilor de concurs) 

• CD anexat la dosar care să cuprindă: 

- Fişa de verificare (în format excel) 
- Lista lucrărilor şi lucrările (în format word) 
- Curriculum vitae al candidatului 
- O listă cu maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, selecţionate de acesta 
şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii 

 

Adresa unde se transmite dosarul de concurs 

 

 

Comisia 

Preşedinte:  

 Prof. univ. dr. ing. Vioara MIREŞAN  - USAMVCLUJ-NAPOCA 

Membrii:  

Prof. univ. dr. ing. Teofil OROIAN  - USAMVCLUJ-NAPOCA 

Prof. univ. dr. Aurel DAMIAN  - USAMVCLUJ-NAPOCA 

Prof. univ. dr. Viorel MICLĂUŞ  - USAMVCLUJ-NAPOCA 

Prof. univ. dr. Laurenţ OGNEAN  - USAMVCLUJ-NAPOCA 

Membrii supleanţi: 

Conf. univ. dr. Cristina Ştefănuţ  - USAMVCLUJ-NAPOCA 

Şef lucr. univ.dr. Ioana Chirilean  - USAMVCLUJ-NAPOCA 

Şef lucr. univ. dr. Florin Stan  - USAMVCLUJ-NAPOCA 

 

 



 


