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Universitatea Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii

Departament I- Științe Fundamentale - Biotehnologii

Poziția în statul de
funcții I/B/9

Funcție ŞEF LUCRĂRI UNIVERSITAR

Disciplinele din planul
de învățământ

Reproducţia animalelor, Biotehnologii de reproducţie, Biologia reproducţiei

animalelor, Biologia reproducţiei animalelor 1, Biologia reproducţiei

animalelor 2, Practică.

Domeniu stiintific Zootehnie

Descriere post

Postul vacant de şef lucrări, poziţia I/B/9 din Statul de funcţii al
Departamentului de Ştiinţe Fundamentale-Biotehnologii din cadrul
Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii, USAMV Cluj-Napoca, prevăzut
pentru anul universitar 2015-2016, aprobat şi validat de Consiliul de
Administraţie şi Senatul Universităţii. Postul de şef lucrări  vacant pe
perioadă nedeterminată este constituit din o normă de 15,1 ore, din care
convenţionale 4 ore curs şi 11,1 ore lucrări practice la disciplinele:
Reproducţia animalelor, Biotehnologii de reproducţie, Biologia reproducţiei
animalelor, Biologia reproducţiei animalelor 1, Biologia reproducţiei
animalelor 2, Practică.
Postul are în componenţă pentru semestrul I, 2 ore de curs şi 2 ore lucrări
practice la disciplina Reproducţia animalelor (Zootehnie); 2 ore de curs şi 2
ore lucrări practice la disciplina Biotehnologii de reproducţie (Biotehnologii
medicalveterinare); 2 ore de lucrări practice la disciplina Biologia
reproducţiei animalelor (Biotehnologii agricole); 2 ore de lucrări practice la
disciplina Biologia reproducţiei animalelor 1 (Biotehnologii medical
veterinare); 2 ore de lucrări practice la disciplina Reproducţia animalelor
(Zootehnie); iar în semestrul II 2 ore lucrări practice la disciplina
Reproducţia animalelor (Zootehnie); 2 ore de lucrări practice la disciplina
Biologia reproducţiei animalelor 2 (Biotehnologii medicalveterinare); 2 ore
de lucrări practice la disciplina Reproducţia animalelor (Zootehnie) şi 30
ore de îndrumare practică la programul de studii Biotehnologii
medicalveterinare
La disciplinele din structura postului se are în vedere predarea în vederea
dobândirii de către studenţi a cunoştiinţelor teoretice şi practice din
zootehniei şi bitehnologiilor medical-veterinare.
Scopul disciplinelor este de a oferi studenţilor informaţii privind anatomia
şi fiziologia reproducţiei dar şi metode biotehnologice de manipulare a
biologiei reproducţiei în scopuri economice sau de cercetare.
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Atributiile/activitatile
aferente

- Pregătirea cursurilor şi efectuarea de lucrări practice pentru disciplinele
cuprinse în norma didactică, respectiv Reproducţia animalelor,
Biotehnologii de reproducţie, Biologia reproducţiei animalelor, Biologia
reproducţiei animalelor 1, Biologia reproducţiei animalelor 2
- Pregătirea activităţii didactice;
- Verificări şi teste;
- Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;
- Îndrumarea proiectelor de licenţă;
- Elaborare de materiale didactice;
- Activitate de cercetare ştiinţifică;
- Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti
- Participare la manifestări ştiinţifice;
- Participare la activităţi administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de
cercetare a colectivului;
- 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
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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
Oficial

2015-11-25

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

Data susținerii
prelegerii 25.01.2016

Ora susținerii prelegerii 8

Locul susținerii
prelegerii Departament Biotehnologii, Laboratorul de Reproductie animala, nr.20

Perioada de  susținere a
probelor de concurs

Început Sfârșit
2016-01-25 2016-01-27

Perioada de
comunicare a
rezultatelor

Început Sfârșit
2016-01-28 016-01-29

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

Tematica probelor de
concurs

Tematică prelegere
1. Diferenţierea sexuală. Embriogeneza aparatului genital mascul şi femel.

Perioadele vieţii sexuale
2. Morfostructuri hipotalamo-hipofizare implicate în coordonarea funcţiei

de reproducţie. Hormonii hipotalamici. Hormonii gonadotropi
hipofizari

3. Hormonii gonadotropi placentari. Hormonii gonadali şi uterini
4. Transportul hormonilor în organism. Mecanismul de acţiune al

hormonilor proteici şi steroidici. Reglarea neuro-endocrină  a funcţiei
de reproducţie

5. Biologia perioadei prenatale şi neonatale. Pubertatea. Factorii care
influenţează pubertatea

6. Spermatogeneza. Reglarea neuro-endocrină a spermatogenezei.
Tranzitul, maturarea şi stocarea spermatozoizilor în epididim. Plasma
seminală. Proprietăţile spermei

7. Biologia ciclului sexual: clasificare, stadii, faze, particularităţi pe
specii. Ciclul sexual după fătare. Reglarea neuro-endocrină a ciclului
sexual
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8. Evoluţia foliculilor ovarieni în timpul ciclului sexual: caracteristicile
funcţionale ale componentelor foliculilor, recrutarea, selecţia şi
creşterea foliculilor. Creşterea foliculilor şi fazele ciclului sexual

9. Ovogeneza, ovulaţia, evoluţia corpului galben în timpul ciclului sexual.
Modificările căilor genitale în timpul ciclului sexual

10. Comportamentul sexual la masculi. Monta: tipuri de însămânţare
naturală la animale de fermă, sisteme de montă

11. Transportul spermatozoizilor în căile genitale femele. Captarea şi
transportul ovocitei în oviduct. Păstrarea fecundabilităţii şi viabilităţii
gameţilor în căile genitale femele

12. Fecundaţia: definiţie, mecanism, forme anormale
13. Diferite tipuri de gestaţie. Etapele gestaţiei. Circulaţia sangvină la

embrion şi făt
14. Situaţia fiziologică a principalelor organe embrio-fetale. Modificările

organismului matern în timpul gestaţiei. Durata gestaţiei şi factorii ce o
influenţează

15. Semnele apropierii fătării. Mecanismul parturiţiei
16. Adaptări post natale ale nou-născutului. Perioada puerperală
17. Biotehnica dirijării sexuale la femelele mamiferelor. Folosirea

produselor hormonale în inducerea poliovulaţiei şi evaluarea
răspunsului ovarian. Efectele negative ale tratamentului poliovulator.

18. Biotehnici de sincronizare a ciclurilor sexuale la femelele donatoare şi
receptoare de embrioni. Evaluarea răspunsului ovarian la tratamentele
de sincronizare. Efecte negative ale sincronizării ciclurilor estrale.

19. Biotehnica recoltării embrionilor prin metode nechirurgicale. Avantaje,
dezavantaje, perspectivele recoltării embrionilor prin metode
nechirurgicale. Factorii de influenţă ai succesului recoltării embrionilor
prin metode nechirurgicale .

20. Aprecierea calităţii embrionilor recoltaţi şi stabilirea destinaţiei
acestora. Metode şi tehnici de evaluare a calităţii embrionilor.

21. Biotehnici de transfer al embrionilor prin tehnici nechirurgicale.
Avantaje, dezavantaje şi perspectivele transferului prin tehnici
nechirurgicale.

22. Biotehnici de conservare a ovocitelor şi embrionilor. Particularităţi ale
crioconservării ovocitelor/embrionilor la diferite specii de mamifere
domestice şi de laborator.

Tematică proba practică
23. Aspecte practice ale depistării căldurilor la nimalele de fermă
24. Practica analizei de rutină în laborator a celulelor sexuale (gameţilor)
25. Diagnosticul de gestaţie prin metode de laborator
26. Diagnosticul gestaţiei prin metode clinice
27. Studiul practic al anexelor fetale şi placentei animalelor de fermă cu

particularităţi pe specii
28. Asistarea la fătare, precum şi practica prevenirii şi soluţionarea

distociilor la animalele de fermă, particularităţi pe specii
29. Evaluarea rezultatelor poliovulaţiei şi sincronizării ciclurilor sexuale la
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animale de talie mare prin inspecţie, examen transrectal şi cu ajutor
ultrasonografic

30. Aparatura, instrumentar şi medii utilizate în practica recoltării
embrionilor. Practica recoltării embrionilor prin metode chirurgicale pe
aparat genital

31. Practica recoltării embrionilor oviductali şi uterini de la animalele de
laborator

32. Practica recoltării embrionilor prin metode nechirurgicale pe aparat
genital

33. Manipularea embrionilor şi aprecierea practică prin tehnici de
microscopie a calităţii embrionilor recoltaţi pe baza criteriilor obiective

34. Aspecte practice privind transferul embrionar la femelele receptoare.
Aparatură şi instrumentar utilizate în transferul de embrioni. Practica
transferului de embrioni prin metode nechirurgicale

35. Tehnici de recoltare a ovocitelor foliculare de vacă / scroafă.
36. Tehnici de recoltare a ovocitelor oviductale şi foliculare la animale de

laborator.
37. Tehnici de maturare in vitro a ovocitelor foliculare.
38. Aprecierea calităţii ovocitelor imature şi mature.
39. Tehnici de activare spermatică: capacitarea prin intermediul metodelor

active şi pasive.
40. Tehnici de fertilizare in vitro a ovocitelor mature de vacă şi scroafă.
41. Tehnici de fertilizare in vitro a ovocitelor mature la animale de

laborator.
42. Tehnici de cultură a embrionilor obţinuţi in vitro.
Bibliografie:
1. Bogdan A.T., I Târnoveanu, Dorina Salanţiu (1984) - Fertilitatea,

Natalitatea şi Prolificitatea în Zootehnie, Vol.I, Editura Dacia, Cluj-
Napoca

2. Bogdan A.T., I Târnoveanu, Dorina Salanţiu (1985) - Fertilitatea,
Natalitatea şi Prolificitatea în Zootehnie, Vol.II, Editura Dacia, Cluj-
Napoca

3. Bogdan A.T., R.Morar (1976) - Reproducţia animalelor domestice.
Vol.I. Lito, IACN

4. Bogdan A.T., R.Morar, Dorina Salanţiu (1976) - Reproducţia
animalelor domestice Vol.II, Lito, IACN.

5. Boitor I. (1979) – Endocrinologia animalelor de fermă, Ed. Ceres
Bucureşti.

6. Curtis L.J., (1991) - Cattle embryo transfer procedure. Academic Press
Inc. San Diego

7. Day G.J., G. Stacey (2007) - Cryopreservation and freeze-drying
protocols – Second edition. Humana Press Inc., Totowa, New Jersey

8. Dumitrescu I., A.T. Bogdan, M. Năforniţă, O. Turliuc (1982) -
Reproducţia animală. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

9. Gordon I., 1994, Laboratory producţion of cattle embryos, CAB
International, UK
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10. Groza I., 1996, Actualităţi şi perspective în biotehnologia transferului
de embrioni la specia ovină, Ed. Ceres, Bucureşti

11. Hafez E.S.E. (1986) - Reproduction in farm animals.
12. Ladoşi I. (1999) - Embriotehnologie animală, Ed. Victor Melenti, Cluj-

Napoca
13. Miclea V. (2003) - Însămânţarea artificială la animalele de fermă.

Ed.Argonaut Cluj-Napoca
14. Păcală N. (2000) – Biologia reproducerii animalelor, Editura Mirton
15. Păcală N. (1998) - Transferul de embrioni la mamifere, Ed. Helicon,

Timişoara
16. Sandor Ş., Maria Checiu, Ileana Fazakas-Todea (1984) Embriologia şi

teratologia experimentală a mamiferelor de laborator, Ed. Academiei,
Bucureşti

17. Stoica Angela, P. Tăpăloagă, Paula Drăguţ (2003) - Reproducţia
animalelor, Editura Cărţii de agribusiness - ECA, Bucureşti

18. Miclea V., M. Zăhan, Ileana Miclea, 2011, Reproducţia animalelor de
fermă. Editura Accent, Cluj-Napoca

19. Vintilă I., 2005, Transfer de embrioni şi biotehnologii asociate, Editura
Orizonturi Universitare, Timişoara

Descrierea procedurii
de concurs

Concursul este structurat in 3 probe:
Prima probă de concurs este reprezentată de o prelegere publică de

minimum 45 de minute în care candidatul prezintă 11 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. Universitatea anunţă pe
pagina web a concursului ziua, ora şi locul desfăşurării acestei probe, cu cel
puţin 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării probei.

Proba a doua de concurs este susţinerea publică pe durata a 50
minute a unui curs, respectiv a unei prelegeri, pe baza unui subiect anunţat
cu 72 ore înainte, din tematica concursului.

Proba a treia de concurs va fi reprezentată de 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,
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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
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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:
Prof. Dr. Teofil OROIAN

MEMBRII COMISIEI:
Conf.dr.Zăhan Marius
Conf.dr.Cighi Vasile
Prof.dr. Morar Iancu
Conf.dr.Ciupe Simona

MEMBRII SUPLEANȚI
Prof.dr. Onaciu Grigore
Conf.dr.Dărăban Stelian
Sef lucr.dr.Pop Alexandru Raul


