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Universitatea Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Facultatea Medicină Veterinară

Departament IV - Clinici

Poziţia în statul de
funcţii IV / 14

Funcţie Şef de lucrări

Disciplinele din planul
de învăţământ

Clinică rumegătoare 1,  Clinică rumegătoare 2,  Clinica păsări şi leporide 2,  Clinica ecvine
1, Clinica cabaline 2, Clinică suine 2, veterinary legislation, deonthology and ethics

Domeniu ştiintific Medicina Veterinara

Descriere post

Postul de Şef de lucrări, poziţia IV / 14 din Statul de functii al Departamenului IV Clinici
din cadrul Facultatii de Medicina Veterinara, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina
Veterinara Cluj-Napoca, publicat in Monitorul Oficial nr. 1304 din 25.11.2015, partea a
III-a, conţine o normă de 15.30 ore convenţionale, asigurate cu ore de curs, lucrari practice
si practica, cu următoarea distribuţie semestrială:
• Clinica rumegătoare 1: 17 x 7 ore clinică cu studenţii anului VI Medicină
veterinară in semestrul XI
• Clinica rumegătoare 2: 6 x 2 =12 ore convenţionale curs şi 17 x 6 ore clinică cu
studenţii anului VI Medicină veterinară in semestrul XI
• Clinica păsări şi leporide 2: 8 x 3 ore de clinică cu studenţii anului VI Medicină
veterinară în semestrul XII
• Clinica ecvine 1, infecţioase: 4 x 2= 8 ore convenţionale de curs şi 9 x 4 ore de
clinică cu studenţii anului VI Medicină veterinară in semestrul XI
• Clinica cabaline 2: 9 x 4 ore de clinică cu studenţii anului VI Medicină veterinară
in semestrul XII
• Clinică suine 2: 3 x 2 = 6 ore convenţionale de curs şi 17 x 3 ore clinică cu
studenţii anului VI Medicină veterinară in semestrul XII
• Veterinary legislation, deontholgy and ethics : 1 x 2,5 = 2,5 ore convenţionale cu
studenţii anului VI Medicină veterinară, Linia engleză, in semestrul XI

Atributiile/activitatile
aferente

Activitate didactica cu studentii (susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele prevăzute
în post, precum şi participări la examene, la seminarii din cadrul departamentului,
deplasare in teren cu studentii, prezentare de caz), consultaţii cu studenţii şi coordonarea
lucrărilor de licenţă, activitate de cercetare.

Salariul minim de
incadrare

Calendarul
concursului

Etapă Din data Până în data
Aprobare metodologie concurs 9.04.2013
Publicare  în MO 1304 / partea a III-a din 25 XI 2015 25 noiembrie 2015
Anunţare tematică concurs şi descrierea postului cu
atribuţiile aferente 26.11 04.12

Publicare şi comunicare la MECS– metodologie, tematică
concurs şi descrierea posturilor şi a atribuţiilor aferente 04.12 09.12

Înscrierea Candidaţilor 25.11 08.01.2016
Afişarea pe pagina web a candidaţilor – CV şi fişa de
verificare 11.01. 15.01.2016
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Verificarea dosarelor de concurs 11.01 13.01.2016
Comunicarea avizului biroului juridic către candidat 14.01.2016
Verificarea dosarelor de concurs privind producţia
ştiinţifică 14.01.2016

Verificarea dosarelor de concurs privind activitatea
didactică 15.01.2016

Avizare comisii de concurs 27.11 10.12.2015
Aprobare comisii de concurs 11.12 18.12.2015
Verificarea incompatibilităţii membrilor comisiilor 11.01.2016
Publicarea calendarului şi locului de desfăşurare probe 11.01 12.01.2016
Decizie Rector, comunicare minister - comisii 18.12.2016
Susţinerea probelor 25.01 27.01.2016
Elaborarea rapoartelor de concurs 28.01 29.01.2016
Contestaţii ale candidaţilor către comisiile de concurs
registratura USAMVCN (5 zile lucratoare) 01.02 05.02.2016

Avizarea rapoartelor de concurs - proceduri, contestaţii 08.02.2016
Contestaţii către Senat ale altor persoane decât candidaţii
(registratura) 29.01.2016

Aprobarea rapoartelor de concurs – proceduri, contestaţii 09.02 12.02.2016
Numirea pe post – Decizia Rectorului 15.02.2016
Publicare pe pagina Web şi comunicare la MECS şi
CNATDCU rapoartele concursurilor şi deciziile de
numire.

15.02 19.02.2016

Data publicării
anunţului în Monitorul
Oficial

25.11.2015

Perioada de  înscriere
Început Sfârşit
25.11.2015 08.01.2016

Data susţinerii
prelegerii 26.01.2016

Ora susţinerii prelegerii 9.00

Locul susţinerii
prelegerii Facultatea de Medicină Veterinară, Disciplina de Boli Infecțioase

Perioada de  susţinere a
probelor de concurs

Început Sfârşit
26.01.2016 26.01.2016

Perioada de
comunicare a
rezultatelor

Început Sfârşit
28.01.2016 29.01.2016

Perioada de contestaţii
Început Sfârşit
01.02.2016 05.02.2016

Tematica probelor de Clinica rumegătoare: Diagnosticul clinic şi paraclinic al bolilor infecţioase la
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concurs rumegătoare, din unităţi din teren, aplicarea de tratamente şi urmărirea eficacităţii acestora.
Prezentarea de cazuri de boli infecţioase din focare apărute în unităţi de creşterea
rumegătoarelor. Discutarea eficienţei protocoalelor de vaccinare în cadrul deplasărilor pe
teren la ferme, adăposturi, etc. Acţiuni sanitar-veterinare conform planului strategic.
Clinica păsări şi leporide: Diagnosticul clinic şi paraclinic al bolilor infecţioase la păsări
şi leporide internate/afluite curent în clinică, aplicarea de tratamente şi urmărirea
eficacităţii acestora. Prezentarea de cazuri de boli infecţioase din focare apărute în unităţi
de creşterea a păsărilor şi iepurilor. Acţiuni sanitar-veterinare în unităţi de creşterea a
păsărilor şi iepurilor (ferme, complexe, gospodării particulare) conform programului
strategic. Deplasări pe teren în focare de boli infecţioase la păsări şi iepuri pentru stabilirea
diagnosticului, efectuarea de tratamente şi aplicarea măsurilor de combatere.
Clinica cabaline: Diagnosticul clinic şi paraclinic al bolilor infecţioase la cabalinele
internate/afluite curent în clinică, aplicarea de tratamente şi urmărirea eficacităţii acestora.
Prezentarea de cazuri de boli infecţioase din focare apărute în unităţi de creşterea a
cabalinelor. Acţiuni sanitar-veterinare în unităţi de creşterea a cabalinelor (ferme,
complexe, gospodării particulare) conform programului strategic. Deplasări pe teren în
focare de boli infecţioase la cabaline pentru stabilirea diagnosticului, efectuarea de
tratamente şi aplicarea măsurilor de combatere.
Clinică suine: Diagnosticul clinic şi paraclinic al bolilor infecţioase la suinele internate
curent în clinică, aplicarea de tratamente şi urmărirea eficacităţii acestora. Prezentarea de
cazuri de boli infecţioase din focare apărute în unităţi de creşterea a suinelor. Acţiuni
sanitar-veterinare în unităţi de creşterea animalelor (ferme, complexe, gospodării
particulare) conform programului strategic. Deplasări pe teren în focare de boli infecţioase
la suine pentru stabilirea diagnosticului, efectuarea de tratamente şi aplicarea măsurilor de
combatere.
Veterinary deontholgy and ethics: Expunerea sistemului legislativ al UE, cu referire la
organismele componente ale procesului legislativ; prezentarea documentelor legislative de
ordin general şi a celor specifice domeniului medical veterinar (sănătate animală, protecţia
şi bunăstarea animalelor).

Bibliografie:
1. Kresina T. F., editor – 2001 - An Introduction to Molecular Medicine and Gene

Therapy. Wiley-Liss, Inc.
2. Perianu Tudor, editor – 2011- Tratat de Boli infecţioase ale animalelor, Boli

bacteriene, Ed. Universitas, Iaşi
3. Perianu Tudor, editor - 2012- Tratat de boli infecţioase ale animalelor, Boli virale,

Ed. Universitas, Iaşi
4. Vasiu C. – 2003 - Viroze şi boli prionice la animale, Ed. Nereamia Napocae, Cluj-

Napoca
5. Moga-Mânzat R., editor – 2001 - Boli infecţioase ale animalelor, Bacterioze, Ed.

Brumar, Timişoara
6. Moga-Mânzat R., editor – 2005 - Boli infecţioase ale animalelor, Viroze, Ed.

Brumar, Timişoara

Descrierea procedurii
de concurs

Probele de concurs:
9.00-9.45: Prima proba de concurs - prelegere în care candidatul prezintă cele mai
semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei
universitare.
9.45-10.00: Sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului.
10.00-10.50: Susţinerea  publică  a  unui  curs, respectiv a unei prelegeri, pe baza unui
subiect anunţat cu 72 ore înainte, din tematica concursului.
11.00-11.30: Probă  practică, specifică  postului - lucrare practică cu studenţii.
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
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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 a raportului asupra concursului.
Raportul poate fi avizat sau nu;

- prezentarea spre aprobare de către Senatul universitar a raportului asupra concursului.

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 cărţii de identitate ori a 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);
 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 funcţiile didactice şi de cercetare, şi face referire la nivelul de competenţă de
minim B2;
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 Certificatul de absolvire al Departamentului de pregătire a personalului didactic în
învăţământ, nivelul II, sau să fie inscrişi la cursurile acestuia, fiind obligaţi să
finalizeze cursurile în primii doi ani de la angajare pe post, pentru funcţiile
didactice, începând cu anul universitar 2013-2014, dovedit prin adeverinţa 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

USAMV Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, Secretariatul Rectoratului,
cu confirmarea primirii

Comisie

PREŞEDINTE COMISIE:
1. Prof.Dr. Ioan Stefan Groza

MEMBRII COMISIEI:
1. Prof.Dr. Vasile Cozma - membru
2. Prof.Dr. Muste Aurel - membru
3. Prof.Dr. Carmen Dana Sandru - membru
4.    Prof..Dr. Gheorghe Florinel Brudaşcă - membru

MEMBRII SUPLEANŢI:

1. Conf. Dr. Simona Ciupe
2. Şef lucr.Dr. Mihaela Niculae
3. Şef lucr.Dr. Mihai Cenariu


