
 

Descrierea postului conferen ţiar  – Facultatea de Medicin ă Veterinar ă, 
Departamentul II - Produc ţii animaliere şi siguran ţa alimentelor 
Facultatea Medicină Veterinară 
Departamentul II Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor 
Poziţia în statul de 
funcţii 

II B/2 

Funcţie Conferenţiar universitar 
Disciplinele din 
planul învăţământ 

Nutriție, alimentație,controlul calității furajelor 2, Biologie Vegetală, 
Vegetal Biology, Nutrition,feeding, fodder quality control 1, Nutriția 
dietetică 

Domeniul ştiinţific  Medicină Veterinară 
Descriere post Postul de conferenţiar poziţia IIB/2 are în componenţă: 

- în semestrul I – ore de lucrări practice 2h/săptămână (1,25 h 
convenționale/an) (1 grupă)  la disciplina Nutrition,feeding,fodder 
quality control 1 și 2h/săptămână (1h convențională/an) (1 grupă) 
lucrări practice la disciplina  Nutriția dietetică. 
- în semestrul II – ore de curs 2h/săptămână (2h 
convenționale/an) la disciplina Nutriție, alimentație, controlul 
calității furajelor 2 şi lucrări practice 4h/săptămână (2h 
convenționale/an) (2 grupe) la disciplina Nutriție, 
alimentație,controlul calității furajelor 2;  ore de curs 
1h/saptamână (1h convențională/an) la disciplina Biologie 
vegetală și lucrări practice 6h/săptămână (3h convenționale/an) (3 
grupe) la disciplina Biologie vegetală; ore de curs 1h/săptămână 
(1,25 h convenționale/an) la disciplina Vegetal Biology și lucrări 
practice 2h/săptămână (1,25 h convenționale/an)  (1 grupă) la 
disciplina Vegetal Biology. 

Atribuţiile/activităţile 
aferente 

- Ocupantul acestui post trebuie să fie licențiat în Medicină 
Veterinară. 
- Pregătirea și efectuarea orelor de curs și activități practice 
pentru disiplinele cuprinse  în norma didactică, respectiv 
disciplinele: Nutriție, alimentație,controlul calității furajelor 2, 
Biologie Vegetală, Vegetal Biology, Nutrition,feeding, fodder 
quality control 1, Nutriția dietetică; 
- Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice; 
- Pregătirea activităţii didactice; 
- Verificări teste, examene şi verificari pe parcurs; 
- Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă; 
- Asistenţă la examene; 
- Îndrumare lucrari de licenţă; 
- Elaborare materiale didactice; 
- Activitate de cercetare ştiinţifică; 
- Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti; 
- 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 

Prezentat pe www.usamvcluj.ro 
 

Data publicării în 
MO 

 
24.11.2014 

Perioadă înscriere 24.11.2014-9.01.2015 
Data susţinerii 
prelegerii  

27.01.2015 

Ora susținerii 
prelegerii 

11.00 

Locul susținerii 
prelegerii 

Facultatea de Medicină Veterinară, Disciplina de Nutriție 

Tematica probelor 
de concurs 

Disciplina Biologie Vegetală 
- Celula vegetala: morfologie si structura (arhitectonica). 

Componenta biologic activa (protoplasma). 
- Celula vegetala: paraplasma: incluziunile ergastice lichide si 

solide si membrana celulara. 
- Compozitia chimica a sucului celular: substantele organice 

(glucidele, taninurile, alcaloizii, pigmentii, acizii organici, 
antibioticele, fitoncidele, uleiurile. amidonul, aleurona) si 
substantele minerale (cristalele) 

Disciplina Vegetal Biology 
- The vegetal cell: morphology and structure (architectonical). 

The active biologic component (protoplasma). 
- The vegetal cell: paraplasma: the liquid ergastic inclusions and 

the cellular membrane 
- The chemical composition of the cellular liquid: 

(carbohydrates, tannins, alkaloids, organic acids, antibiotics, 
phytoncides, oils, starch, aleurona) and the mineral 
substances (the crystals) 

Discplina Nutrition,feeding,fodder quality control1 
- Routine analysis for the determination of the raw chemical 

composition of the feeding stuffs 
- Experimental dates evaluation and calculation of digestive use 

coefficient (DCU). 
- The use of the raw chemical composition dates and of 

digestibility for the appreciation of the quality and of the 
nutritive value of the feeding stuffs: calculation of the total 
digestible nutrients (TDN). 



- The evaluation of the nutritive value of the feeding stuffs: 
determination through calculation and expressing in nutritive 
units: nitrogen equivalent (NE), feeding unit (FE), nutritive unit 
(NU), E.m. (energie metabolizabilă), E.n.(energie netă). 
Exercises for the equivalent between the different measure 
unit of the nutritive value of the feeding stuffs 

Disciplina Nutriție, controlul calității furajelor 2 
- Principii de hranire dietetica si terapeutica si de rationalizare a 

alimentatiei la principalele specii si categorii de animale 
domestice 

- Nutritia si alimentatia  dietetica a taurilor si vacilor de lapte (in 
lactatie, gestatie avansata, repaus mamar) 

- Alimentatia dietetica a tineretului taurin de reproductie si a 
taurinelor supuse la ingrasat (tineret si adulte). 

- Principii de nutritie dietetica si terapeutica a ovinelor: berbeci 
de reproductie, oi in diferite stari fiziologice (pregatire pentru 
monta si monta, primele trei luni de gestatie, ultimele doua luni 
de gestatie, lactatie), miei si tineret dupa intarcare, ovine 
supuse la ingrasat 

- Exercitii  de intocmire a ratiilor si a recepturii de fabricatie a 
nutreturilor combinate 

Disciplina Nutriția dietetică 
- Alimentaţia câinilor şi pisicilor sănătoase; Suplimentarea în 

timpul gestaţiei şi lactaţiei; Alimentaţia puilor orfani; 
Alimentaţia animalelor în vârstă 

- Managementul nutriţional al greutăţii corporale: consecinţele 
supraponderabilităţii şi ale obezităţii asupra sănătăţii. 
Obezitatea ca factor de risc pentru afecţiunile ortopedice 
canine. Obezitatea ca factor de risc pentru diabet şi afecţiuni 
cardiovasculare 
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Descrierea 
procedurii de 
concurs 

11.00-11.45 – prelegere publică în care candidatul prezintă cele 
mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de 
dezvoltare al carierei universitare. 
11.45-12.00 – sesiune de întrebări din partea comisiei 
12.00-12.50 – susţinerea publică pe durata a 50 de minute a unui 
curs, respectiv a unei prelegeri, pe baza unui subiect anunţat cu 
72 ore înainte, din tematica concursului. 
Urmează :  stabilirea de către comisie a ierarhiei candidaţilor şi  
nominalizarea candidatului cu cele mai bune rezultate ; 
redactarea de către fiecare membru al comisiei de concurs a 
referatului de apreciere pentru fiecare candidat; întocmirea de 
către preşedintele comisiei a unui raport asupra concursului, pe 
baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al 
comisiei de concurs şi cu respectarea ierarhiei candidaţilor decisă 
de comisie - aprobarea prin decizia 
comisiei de concurs a raportului asupra concursului întocmit de 
preşedinte - semnarea raportului concursului aprobat de către 
membrii comisiei de concurs şi de către preşedintele comisiei - 
prezentarea spre avizare de către Consiliul facultăţii/Senatului a 
raportului asupra concursului. 

Adresa unde se 
transmite dosarul 
de concurs 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca Calea Mănăştur 3-5 Cluj Napoca Registratura 
Universităţii 

 


