
Descrierea postului profesor – Medicină Veterinară, Preclinici 
 

Facultatea  Medicină veterinară 
Departament  II – Producţii animaliere şi Siguranţa alimentelor 
Poziția în statul de 
funcții 

pozitia II B/1 

Funcție Profesor  universitar 
Disciplinele din 
planul de 
învățământ 

Sisteme de producţii animaliere 1 
Sisteme de producţii animaliere 2 

Domeniul știin țific Medicină veterinară 
Descriere post Postul de profesor, poziţia II /B/1, are în componenţă disciplinele: 

1. Sisteme de producţii animaliere 2 – anul III M.V. : 
În semestrul I : - 2 ore de curs ore/săptămână) şi 3 ore 
/săptămână de lucrări practice. 

2. Sisteme de producţii animaliere 1 – anul II M.V.: 
În semestrul II: - 2 ore de curs ore/săptămână) şi 2 ore 
/săptămână de lucrări practice. 

         În cadrul cursului de Sisteme de producţii animaliere 2 se 
urmăreşte dobândirea cunoştiinţelor privind însușirile morfo-
productive, reproducerea şi recunoaşterea raselor la speciile cabaline, 
păsări, animale de blană, albine și viermi de mătase şi tehnologiile de 
exploatare în sisteme diferite (extensiv), semiintensiv și intensiv și 
factorii care influențează producțiile specifice. 
        La disciplina de Sisteme de producţii animaliere 1 se urmăreşte 
dobândirea cunoştiinţelor privind însușirile morfo-productive, 
reproducerea şi recunoaşterea raselor la speciile taurine, ovine, 
caprine, suine;  tehnologiile de exploatare în sisteme diferite 
(extensiv), semiintensiv, intensiv; factorii care influențează producțiile 
specifice şi sisteme de îngrăşare. 
 

Atribu țiile/ 
activitățile aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru 
cursurile cuprinse în norma didactică, respectiv cursurile: Sisteme de 
producţii animaliere 1 şi Sisteme de producţii animaliere 2 
Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;  
Pregătirea activităţii didactice ;  
Verificări teste examene si verificari pe parcurs ; 
Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;   
Asistenţă la examene;  
Îndrumare lucrări de licenţă;  
Elaborarea de materiale didactice;  
Activitate de cercetare ştiinţifică;  
Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;  
Participare la manifestări ştiinţifice;  
Participare la activităţile 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. 

Tematica probelor Tematica 



de concurs Sisteme de producţii animaliere 2  
Sistemul organizatoric de creştere a cabalinelor la noi în ţară. 
Aprecierea vârstei la cabaline după dentiţie. 
Factorii endogeni şi exogeni care influenţează producţia de carne la 
păsări. 
Factorii endogeni şi exogeni care influenţează producţia de ouă la 
păsări. 
Creşterea găinilor în sistem extensiv,  semiintensiv si intensiv. 
Evoluţia familiei de albine în cursul anului. 
Tehnologia de creştere şi exploatare a viermilor de mătase. 
Sisteme de producţii animaliere 1 
Alimentaţia vacilor de lapte.  
Aprecierea vârstei la taurine după dentiţie. 
Sisteme de hrănire şi alăptare a viţeilor.  
Factorii care influenţează producţia de lapte la taurine. 
Factorii care influenţează producţia de carne la taurine. 
Sisteme şi tehnologii de îngrăşare a taurinelor: extensiv, semiintensiv, 
intensiv. 
Sisteme de exploatare a ovinelor. 
Sisteme de îngrăşare la suine. 
Înţărcarea la suine. 
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