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Departament II - Ştiinţe Tehnologice - Zootehnie

Poziția în statul de
funcții II/A/18

Funcție Asistent universitar

Disciplinele din
planul de învățământ

Construcţii zootehnice
Construcţii hidrotehnice în piscicultură
Hidrologia şi amenajarea bazinelor hidrografice
Proiectare şi construcţii biotehnologice
Practică

Domeniu stiintific Zootehnie şi Inginerie civilă

Descriere post

Postul de asistent universitar pe perioadă nedeterminată - vacant, poziţia II/A/18 prevăzut în
Statul de Funcţii al Departamentului II - Ştiinţe Tehnologice din cadrul Facultăţii de Zootehnie
şi Biotehnologii, USAMV Cluj-Napoca, aprobat în anul universitar 2015-2016, conţine o normă
de 15.20 ore convenţionale/săptămână, asigurate cu ore de lucrări practice de laborator, ore de
proiect şi îndrumare a practicii studenţeşti la specializările Biotehnologii medical veterinare
(BMV) şi Zootehnie. Postul vacant de asistent are acoperire atât în semestrul I cât şi în
semestrul II, la cele 5 specializări din cadrul Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii. În
structura postului sunt prevăzute ore la următoarele discipline:
- Disciplina: Constructii zootehnice, ore efectuate în semestrul II, cu studenţii din anul II de la
specializarea Zootehnie (3 grupe). Sunt prevăzute 2 ore de proiect/ grupă în semenstrul II.
- Disciplina: Construcţii hidrotehnice în piscicultura, ore efectuate în semestrul II, cu
studenţii din anul II de la specializarea Piscicultură şi Acvacultură (o grupă). Sunt prevăzute 2
ore de lucrari practice/ grupă în semenstrul II.
- Disciplina: Constructii zootehnice, ore efectuate în semestrul I cu studenţii din anul II de la
specializarea Zootehnie (3 grupe). Sunt prevăzute 2 ore de lucrări practice/ grupă în semestrul I
- Disciplina: Hidrologia şi amenajarea bazinelor hidrografice, ore efectuate în semestrul I,
cu studenţii din anul II de la specializarea Piscicultură şi Acvacultură (o grupă). Sunt prevăzute
o oră de lucrări / grupă în semestrul I.
- Disciplina: Proiectare şi construcţii biotehnologice, ore efectuate în semestrul I, cu studenţii
din anul II de la specializarea Biotehnologii agricole (o grupă). Sunt prevăzute 2 ore de lucrări
practice/ grupă în semestrul I.
- Disciplina: Proiectare şi construcţii biotehnologice, ore efectuate în semestrul I, cu studenţii
din anul II de la specializarea Biotehnologii medical-veterinare (o grupă). Sunt prevăzute 2 ore
de lucrări practice/ grupă în semestrul I.
- Postul cuprinde şi un număr de 5.71 ore convenţionale ca medie săptămânală pentru
îndrumarea practicii studenţeşti la specializările Biotehnologii medical veterinare (BMV) şi
Zootehnie.

Atributiile/activitatile
aferente

Susținerea orelor de curs, documentare continuă asupra noilor tehnici, pregătirea şi efectuarea
orelor de lucrări practice de laborator şi proiect pentru disciplinele cuprinse în norma didactică,
respectiv disciplinele: Constructii zootehnice, ore efectuate în semestrele I şi II, cu studenţii din
anul II de la specializarea Zootehnie. Construcţii hidrotehnice în piscicultură, ore efectuate în
semestrul II, cu studenţii din anul II de la specializarea Piscicultură şi Acvacultură. Hidrologia
şi amenajarea bazinelor hidrografice, ore efectuate în semestrul I, cu studenţii din anul II de la
specializarea Piscicultură şi Acvacultură. Proiectare şi construcţii biotehnologice, ore efectuate
în semestrul I, cu studenţii din anul II de la specializările Biotehnologii agricole şi
Biotehnologii medical-veterinare.
- pregătirea activităţii didactice;



- verificări lucrări de control şi referate;
- consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;
- asistenţă la examene;
- îndrumare proiecte de licenţă în colaborare cu şeful de disciplină;
- 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 activităţi administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de cercetare ale
disciplinei şi ale departamentului;
- activităţi de promovare a specializărilor: Zootehnie, Biotehnologii agricole, Biotehnologii
medical veterinare şi Piscicultură şi acvacultură şi legătura cu mediul economic;
- 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.

Salariul minim de
incadrare

Calendarul
concursului

Etapă Din data Până în data
Aprobare metodologie concurs 9.04.2013
Publicare  in MO 1304 / partea a III-a din 25 XI 2015 25 noiembrie 2015
Anunţare tematică concurs şi descrierea postului cu  atribuţiile
aferente 26.11 4.12

Publicare şi comunicare la MECS– metodologie, tematică
concurs şi descrierea posturilor şi a atribuţiilor aferente 4.12 9.12

Înscrierea Candidaţilor 25.11 8.01
Afişarea pe pagina web a candidaţilor – CV şi fişa de verificare 11.01 15.01
Verificarea dosarelor de concurs 11.01 13.01
Comunicarea avizului biroului juridic către candidat 14.01
Verificarea dosarelor de concurs privind producția științifică 14.01
Verificarea dosarelor de concurs privind activitatea didactică 15.01
Avizare comisii de concurs 27.11 10.12
Aprobare comisii de concurs 11.12 18.12
Verificarea incompatibilitatii membrilor comisiilor 11.01
Publicarea calendarului şi locului de desfăşurare probe 11.01 12.01
Decizie Rector, comunicare minister - comisii 18.12
Susţinerea probelor 25.01 27.01
Elaborarea rapoartelor de concurs 28.01 29.01
Contestaţii ale candidaţilor către comisiile de concurs
registratura USAMVCN (5 zile lucratoare) 1.02 5.02

Avizarea rapoartelor de concurs – proceduri, contestaţii 8.02
Contestaţii către Senat ale altor persoane decât candidaţii
(registratura) 29.01

Aprobarea rapoartelor de concurs – proceduri, contestaţii 9.02 12.02
Numirea pe post – Decizia Rectorului 15.02
Publicare pe pagina Web şi comunicare la MECS şi CNATDCU
rapoartele concursurilor şi deciziile de numire. 15.02 19.02

Data publicării
anunţului în Monitorul

2015-11-25



Oficial

Perioada de  înscriere
Început Sfârșit
2015-11-25 2016-01-08

Data susținerii
prelegerii 27.01.2016

Ora susținerii
prelegerii 11

Locul susținerii
prelegerii Lab. Constructii

Perioada de susținere
a probelor de concurs

Început Sfârșit
2016-01-25 2016-01-27

Perioada de
comunicare a
rezultatelor

Început Sfârșit
2016-01-28 2016-01-29

Perioada de contestații
Început Sfârșit
2016-02-01 2016-02-05

Tematica probelor de
concurs

1. NOŢIUNI DE DESEN TEHNIC

1.1. Reprezentări convenţionale
Reprezentarea convenţională a materialelor în secţiune
Axe de trasare. Rupturi
Reprezentarea uşilor şi a ferestrelor
Reprezentarea scărilor şi ascensoarelor
Reprezentarea obiectelor sanitare
Semne convenţionale pentru spaţiiverzi

1.2. Reprezentarea elementelor de construcţii
Reprezentarea elementelor de zidărie
Reprezentarea în desen a elementelor din lemn
Îmbinările pieselor din lemn
Reprezentarea elementelor de construcţii din lemn
Reprezentarea elementelor de construcţii din beton armat
Notarea elementelor din beton
Reprezentarea elementelor de construcţii metalice. Îmbinări

1.3. Reprezentarea construcţiilor
Releveul
Planul general sau de situaţie
Planuri de arhitectură
Secţiunea orizontală
Secţiuni verticale
Faţade
Plan acoperiş
Planuri de rezistenţă

1.4. Desenul topografic
1.5. Proiectele de urbanism
1.6. Reprezentarea instalaţiilor în construcţii

Instalaţii pentru fluide
Instalaţii sanitare; canalizare; încălzire centrală.
Instalaţii electrice interioare

1.7. Reprezentarea căilor de comunicaţii în desenul tehnic

2. ELEMENTE SI MATERIALE DE CONSTRUCŢII



2.1. Clasificarea construcţiilor
2.2. Alcătuirea unei clădiri
2 3. Structuri de rezistenţă
2.4. Terenul de fundare
2.5. Fundaţii şi ziduri de sprijin
2.6. Pereţi
2.7. Planşee
2.8. Acoperişuri şi învelitori
2.9. Pardoseli. Trotuare
2.10. Piatra naturală
2.11. Lemnul
2.12. Metalul
2.13 Materiale ceramice
2.14 Lianţi
2.15. Agregate pentru betoane şi mortare
2.16 Betonul. Mortarul
2.17. Sticla; Fibrocimentul. Materiale bituminoase
2.18. Materiale termo şi fono izolatoare. Materiale plastice şi materiale din polimeri
2.19. Materiale de protecţie şi finisaj
2.20. Proiectarea higrotermică a elementelor de închidere ale clădirilor civile,

industriale şi agro - zootehnice
2.21. Proiectarea construcţiilor din sistemul de producţie vegetală. Construcţii pentru

obţinerea produselor de biosinteză. Sistemul calităţii în construcţii
2.22. Construcţii pentru prelucrarea produselor în secţii de microproducţie şi producţie

industrială

3. CAZAREA TAURINELOR

3.1. Elemente funcţionale în proiectarea  adăposturilor de taurine
Indicatori biometrici de cazare

urajarea
Alimentarea cu apă
Factorii de mediu
Ventilaţia
Evacuarea şi depozitarea gunoiului

Evacuarea mecanică a dejecţiilor
Evacuarea hidraulică a dejecţiilor

3.2. Amenajarea spaţiilor
Alei
Soluţii tehnice de cazare a vacilor de lapte

Stabulaţia legată a vacilor de lapte
Stabulaţia liberă a vacilor de lapte

Maternităţi şi profilactorii
Creşa
Cazarea tineretului taurin de reproducţie

Întreţinerea tineretului taurin femel de reproducţie
Întreţinerea tineretului taurin mascul de reproducţie,
tauri de reproducţie

Cazarea taurinelor pentru producţia de carne
Dotări aferente vacilor de lapte

Grup de muls
Lăptării de fermă

4. CONSTRUCŢII PENTRU CABALINE

4.1. Elemente funcţionale în proiectarea  adăposturilor destinate cailor
Indicatori biometrici de cazare
Furajarea şi adăparea
Factorii de mediu



4.2. Amenajarea spaţiilor
Stabulaţia legată a cabalinelor
Stabulaţia liberă a cabalinelor

Stabulaţia liberă în boxe individuale
Stabulaţia liberă în grupuri mari

Construcţii şi amenajări pentru dresaj, antrenament şi competiţii   hipice

5. CAZAREA PORCINELOR

5.1. Elemente funcţionale în proiectarea adăposturilor
Indicatorii biometrici
Furaj rea
Alimentarea cu apă
Aşternutul
Factorii de mediu

Temperatura, umiditatea, degajările de noxe
Lumina
Ventilaţia

Evacuarea şi gospodărirea dejecţiilor
Evacuarea mecanică a dejecţiilor
Evacuarea hidraulică a dejecţiilor

5.2. Amenajarea spaţiilor
Delimitarea funcţiunilor
Sectorul de montă şi gestaţie
Sectorul de maternitate

Soluţii tehnice de cazare
Sectorul de creştere a tineretului

Soluţii tehnice de cazare
Sectorul de îngrăşare

Soluţii tehnice de cazare
Construcţii auxiliare (pentru sectorul industrial)

6. CONSTRUCŢII PENTRU OVINE ŞI CAPRINE

6.1. Ovine. Sisteme de întreţinere
Stabulaţia ovinelor în saivane tradiţionale. Stâni
Stabulaţia ovinelor în adăposturi de tip industrial

Adăposturi pol valente
Întreţinerea ovinelor pentru carne

6.2. Caprine. Sisteme de întreţinere
Sistemul extensiv
Sistemul semiintensiv
Sistemul intensiv

6.3. Întreţinerea caprinelor pentru carne
Amenajări şi construcţii anexe fermelor de creştere
şi exploatare a ovinelor şi caprinelor

Grupuri de muls

7. CONSTRUCŢII AVICOLE

7.1. Adăposturi tradiţionale
7.2. Creşterea păsărilor în sistem industrial

Hale avicole cu întreţinerea la pardoseală
Furajarea
Alimentarea cu apă
Cuibare
Aşternutul
Stinghiile de dormit
Adăpostul



Hale avicole cu întreţinerea în baterii
Evoluţia bateriilor
Tipuri de adăposturi
Fermă pentru găini ouătoare
Fermă pentru pui de carne

7.3. Consideraţii asupra creşterii păsărilor la pardoseală şi în  baterii
7.4. Sisteme alternative de creştere şi exploatare a păsărilor

Creşterea păsărilor în semilibertate
Tendinţe în creşterea şi exploatarea păsărilor

Evacuarea dejecţiilor
Staţii de incubaţie
Staţii de sortare a ouălor
Abatoare

8. CONSTRUCŢII PENTRU REALIZAREA PRODUCŢIEI  VEGETALE

8.1. Soluţii constructive pentru:
Răsadniţe
Solarii
Sere

9. CONSTRUCŢII ANEXE, DEPOZITAREA PRODUCŢIEI VEGETALE
(CEREALE – FURAJE)

9.1. Factorii care intervin în proiectarea spaţiilor de depozitare
Procese biologice
Factorii fizici şi chimici

9.2. Metode de conservare. soluţii constructive
Platforme
Şoproane
Magazii
Pătule
Arioi
Buncăre şi silozuri
Fânare
Silozuri pentru furaje murate
Depozitarea rădăcinoaselor

9.3. Construcţii pentru prepararea furajelor
Bucătării furajere
Fabrici pentru nutreţuri combinate

9.4. Remize şi garaje

10. NOTIUNI DE HIDROLOGIE - CONSTRUCṬII PISCICOLE

10.1. Factori climatici. Hidrografie. Circuitul apei de suprafaţă şi subterană. Influența
construcțiilor hidrotehnice asupra mediului

10.2. Lacuri şi mlaştini – morfologie – sisteme de consolidare și protecție a malurilor
10.3. Râuri. Scheme hidrografice – mişcare, scurgeri. Studiu privind albia cursurilor de

apă
10.4. Hidrometrie generală – reţeaua. Caracteristici fizice ale pământurilor.

Hidrometria lacurilor, nivele, valuri, temperaturi, curenţi, evaporaţii etc.
10.5. Resurse naturale şi acumulări de apă
10.6. Scheme actuale de amenajare. Eroziuni, degradări, colmatări. Impactul

dezvoltării sectorului piscicol asupra mediului
10.7. Îmbunătăţirea şi optimizarea schemelor de amenajare
10.8. Regularizare - metode naturale. Lucrări de regularizare, materiale de construcţii

pentru lucrări de regularizare
10.9. Regularizarea debitelor prin amenajarea bazinelor hidrografice

Elemente de bază pentru amenajări piscicole. Apa, terenul, peştele



10.10. Construcţii pentru complexe piscicole. Bazine semisistematice. Iazuri. Heleştee.
Amenajarea complexelor salmonicole

10.11. Amenajarea complexelor ciprinicole
10.12. Construcţii anexe fermelor piscicole, magazii, staţii reproducere, staţii de epurare
10.13. Protectia şi întreţinerea amenajărilor piscicole

11. AMENAJĂRI HIDROTEHNICE

11.1. Diguri și baraje.
11.2. Materiale utilizate la construcția digurilor și barajelor
11.3. Procedee de construire
11.4. Tipuri de baraje și diguri de pământ
11.5. Stabilirea profilului digurilor / barajelor
11.6. Calcule de stabilitate
11.7. Principiile de bază ale proiectării consolidărilor taluzurilor
11.8. Materiale utilizate pentru protecţia taluzurilor
11.9. Prize de apă
11.10. Stăvilare
11.11. Instalații de alimentare

Bibliografie:
1. Bârcă Gh., B. Soileanu: Amenajarea şi exploatarea apelor interioare piscicole. Ed.

Agrosilvică 1967
2. Cristea V. : Amenajări şi construcţii piscicole, Universitatea Galaţi 1988
3. Leonte C. şi Leonte D.: Construcţii şi amenajări piscicole, Ed. Alfa 2005.
4. Voican V. : Practica reproducerii la peşte, Ed. CERES Buc. 1975.
5. Sîrbu Marcela, Tănăsescu Ioana: Construcţii Civile Industriale Agricole, Ed. Risoprint,

2015
6. Sîrbu Marcela, Tănăsescu Ioana: Amenajări Piscicole, Ed. Risoprint 2013
7. Sîrbu Marcela, Tănăsescu Ioana: Taurine - Cabaline - Principii de Proiectare, Ed.

Risoprint 2015
8. Tănăsescu Ioana: Ghid de proiectare şi inginerie tehnologică, Ed. Academic Press 2000
9. Tănasescu. Ioana: Drumuri şi terasamente, Ed. Risoprint 2010
10. Sîrbu Marcela: Construcţii Agricole, Ed. Risoprint 2015
11. *** Legea 10/2005 privind Calitatea în construcţii
12. *** Mc 001 - Calculul performanţelor energetice la clădiri
13. *** Normative  Departamentale.

Descrierea
procedurii de
concurs

Probele de concurs:
1. Prima proba de concurs (prelegere)
Prima probă de concurs este reprezentată de o prelegere publică de minimum 45 de

minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi
planul de dezvoltare a carierei universitare. Această probă conţine în mod obligatoriu şi o
sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului.

2. Proba a doua de concurs (probă teoretică orală)
Proba a doua de concurs este o probă teoretică orală, pe bază de bilet extras care

conţine 2-3 subiecte din tematica anunţată; candidatul va avea la dispoziţie o oră de pregătire
după care va prezenta oral subiectele în faţa comisiei.

3. Proba a treia de concurs (probă teoretică scrisă)
Proba a treia de concurs este o probă teoretică scrisă, pe bază de bilet extras care

conţine 2-3 subiecte din tematica anunţată; candidatul va avea la dispoziţie o oră pentru
redactarea subiectelor; lucrarea se preia de comisie şi se notează.

4. Proba a patra de concurs (probă practică)
Proba a patra de concurs este o probă practică, specifică postului - studiu de caz,

lucrare practică cu studenţii, analiză etc.

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).
 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.

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



transmite dosarul de
concurs

Comisie

PRESEDINTE COMISIE:
1. Conf. Dr. Camelia Răducu

MEMBRII COMISIEI :
2. Prof. dr. ing. Daniela Manea – Facultatea de Construcţii
3. Prof. dr. Daniel Dezmirean
4. Prof. dr. Grigore Onaciu
5. Conf. dr. Vasile Cighi

MEMBRII SUPLEANȚI
1. Conf. dr. Daniela Ladoşi
2. Şef. luc. dr. Simona Paşcalău
3. Şef. luc. dr. Ovidiu Pentelescu


