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Poziția în statul de
funcții II/B/9

Funcție Șef lucrări

Disciplinele din
planul de învățământ Sericicultură, Practică

Domeniu stiintific Zootehnie

Descriere post

Postul vacant de șef lucrări, poziția II/B/9 din Statul de funcții al Departamentului de Științe
Tehnologice din cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii, USAMV Cluj-Napoca,
prevăzut pentru anul universitar 2016-2017, aprobat și validat de Consiliul de Administrație
și Senatul Universității. Postul de șef lucrări vacant pe perioadă nedeterminată este
constituit din o normă de 10.60 ore convenționale, din care 2 ore curs şi 4 ore lucrări
practice pe săptămână conform statului de funcţii la disciplina de Sericicultură și 4.60 ore
practică la disciplina de Practică.
În structura postului sunt prevăzute ore la următoarele discipline:

Disciplina: Sericicultură (0301020114) efectuată în semestrul II, cu studenții din anul
II de la specializarea: Zootehnie, astfel: 2 ore de curs/săptămână și 2 ore de lucrări
practice/săptămână, 4 grupe;

Disciplina: Practică efectuată în semestrul II, astfel: 25 ore la specializarea Zootehnie
(0301020116) cu 2 grupe și 30 de ore la Specializarea Piscicultură și Acvacultură
(0302020115) cu o grupă.

Atributiile/activitatile
aferente

Pregătirea și efectuarea orelor de curs și lucrări practice pentru disciplinele cuprinse în
norma didactică, respectiv disciplinele: Sericicultură , Practică;

- Pregătirea activității didactice;
- Verificări pe parcurs;
- Consultații pentru studenți, asigurate la disciplinele din normă;
- Îndrumare proiecte de diplomă;
- Elaborare materiale didactice;
- Activitate de cercetare științifică;
- Participare la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice;
- Participare la manifestări științifice;
- Participare la activități administrative, de învățământ, de consultanță și de

cercetare;
- Organizare stagii de practică în țară și străinătate

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 28 noiembrie 2016
Anunţare tematică concurs şi descrierea postului cu
atribuţiile aferente 7.12.2016 -

Publicare şi comunicare la MECS– metodologie, tematică
concurs şi descrierea posturilor şi a atribuţiilor aferente 7.12.2016 8.12.2016

Înscrierea Candidaţilor 28.11.2016 24.01.2016
Afişarea pe pagina web a candidaţilor – CV şi fişa de
verificare 31.01.2017

Verificarea dosarelor de concurs 25.01.2017 30.01.2017
Comunicarea avizului biroului juridic către candidat 31.01.2017-1.02.2017
Verificarea dosarelor de concurs privind producția
științifică 30.012017-31.01.2017

Verificarea dosarelor de concurs privind activitatea
didactică 1.02.2017-2.02.2017

Avizare comisii de concurs 14.12.2016 -
Aprobare comisii de concurs 15.12.2016 -
Verificarea incompatibilității membrilor comisiilor 23.01.2017-24.01.2017
Publicarea calendarului şi locului de desfăşurare probe 25.01.2017 30.01.2017
Decizie Rector, comunicare minister - comisii 20.12.2016
Susţinerea probelor 8.02.2017 10.02.2017
Elaborarea rapoartelor de concurs 10.02.2017 -
Contestaţii ale candidaţilor către comisiile de concurs
registratura USAMVCN (5 zile lucratoare) 13.02.2017 17.02.2017

Avizarea rapoartelor de concurs – proceduri, contestaţii 20.02.2017-21.02.2017
Contestaţii către Senat ale altor persoane decât candidaţii
(registratura) 17.02.2017

Aprobarea rapoartelor de concurs – proceduri, contestaţii 23.02.2017 -
Numirea pe post – Decizia Rectorului 24.02.2017
Publicare pe pagina Web şi comunicare la MECS şi
CNATDCU rapoartele concursurilor şi deciziile de
numire.

24.02.2017 -

Data publicării
anunţului în Monitorul
Oficial

28.11.2016

Perioada de  înscriere
Început Sfârșit
28.11.2016 24.01.2017

Data susținerii
prelegerii 8.02.2017

Ora susținerii
prelegerii Ora 10

Locul susținerii
prelegerii Laboratorul de Apicultură și Sericicultură



Perioada de  susținere
a probelor de concurs

Început Sfârșit
8.02.2017 10.02.2017

Perioada de
comunicare a
rezultatelor

24.02.2017

Perioada de contestații
Început Sfârșit
13.02.2017 17.02.2017

Tematica probelor de
concurs

1. Biologia viermilor de matase
2. Tehnologia de intreținere a viermilor de mătase în sistem intensiv
3. Tehnologia de intreținere a viermilor de mătase în modul sericicol familial
4. Patologie sericicolă. Bolile viermilor de mătase. Bolile dudului.
5. Proprietăți biologice ale dudului
6. Tehnologii de întreținere și exploatare a plantațiilor de dud
7. Creșterea viermilor de mătase în serii succesive
8. Preindustrializarea gogoșilor de mătase
9. Particularități biotehnologice ale produselor sericicole. Glanda sericigenă.

Producția de colagen. Aplicații practice
10. Diversificarea produselor sericicole
11. Cadrul general de organizare a stagiilor de practică
12. Obiectul convenției cadru
13. Responsabilitatea practicantului
14. Responsabilitatea partenerului de practică
15. Obligațiile organizatorului de practică

Bibliografie:

1. Liviu Al. Mărghitaş, Daniel Dezmirean, Ioan Paşca – Practicum sericicol –
ISBN: 973-8198-94-1, Editura Todesco Cluj-Napoca

2. Liviu Al. Mărghitaş, Daniel Dezmirean, Ioan Paşca – Sericicultura - ISBN 973-
9357-27-X, Editura Mediamira Cluj Napoca, 136 p., 2003

3. Dezmirean Daniel , Curs de biotehnologii in apicultura si sericicultura,
Academic Press, Cluj,Romania, ISBN 9789737443205

4. Daniel Dezmirean, Ioan Pasca, Emilia Furdui, Mihai Bentea, Alexandra Matei,
Gabriel Lenghel, Manual de prezentarea a raselor din fondul genetic sericicol
autohton, Editura Academic Pres,Cluj Napoca, Romania, ISBN 978-973-744-219-1

5. Paşca Ioan, Roman Morar, Daniel Dezmirean, Alexandra Matei – coordinator
Liviu Al. Mărghitaş – Sericicultură – teoretică şi practică (Sericiculture –
theoretical and practical), ISBN – 978-973-751-846-0, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca

6. Kumar, Singh & Saha, A Textbook on Silkworm Rearing Technology, ISBN-
10: 9384161381, Dominant Publishers & Distributors (P) Ltd., 2015

7. Legea 258/ 19 iulie 2007 publicată în Monitorul Oficial 493 din 24 iulie 2007

Descrierea
procedurii de
concurs

RC 37
Probele de concurs:
1. Prima proba de concurs (prelegere)
2. Proba a doua de concurs (susținere curs)
3. Proba a treia de concurs (susținere - lucrare practică)



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 ocuparea postului, 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:
- 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

PRESEDINTE COMISIE:
Conf. dr. Camelia Raducu

MEMBRII COMISIEI:
Prof. dr. Ioan Pasca
Prof.dr. Daniel Dezmirean
Prof. dr. Cighi Vasile
Sef. Lucr. Mihai Bentea

MEMBRII SUPLEANȚI:
Conf. dr. Adrian Campean
Conf. dr Andreea Bunea
Conf. dr. Flore Chirila


