
Universitatea UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 
VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” 
DIN TIMIŞOARA 

Facultatea Zootehnie și Biotehnologii 

Departament Ingineria producțiilor animaliere 

Poziţia în statul de 
funcţii 

1/I 

Funcţie Profesor 

Disciplinele din planul 
de învăţământ 

Apicultură și Sericicultură; Biotehnologii aplicate în apicultură și 
sericicultură; Cuniculicultură, animale de blană și vânat. 

Domeniu ştiinţific Zootehnie 

Descriere post 

Postul de Profesor, pe perioadă nedeterminată, vacant nr. 1/I, 
prevăzut în Statul de funcţii şi de personal didactic, aprobat în anul 
2016/2017, la Departamentul Ingineria producțiilor animaliere, 
conţine o normă didactică de 10 ore convenţionale, asigurate cu ore 
de curs și lucrări practice la disciplinele:  
- Apicultură și Sericicultură efectuată în semestrul II, cu studenții 
anului III, Zootehnie, 2 ore curs/săpt. (2 ore convenționale/an) și 2 
ore lucrări practice x 3 formații de studiu (3 ore convenționale/an); 
- Biotehnologii aplicate în apicultură și sericicultură efectuată în 
semestrul I cu studenții anului III, Biotehnologii, 2 ore curs/săpt. (2 
ore convenționale/an) și 2 ore lucrări practice (1 oră 
convențională/an); 
- Cuniculicultură, animale de blană și vânat efectuată în 
semestrul I, cu studenții anului III, Zootehnie, 2 ore curs/săpt. (2 ore 
convenționale/an). 

Atribuţiile/activităţile 
aferente 

- Predarea cursului și a lucrărilor practice la disciplina Apicultură și 
Sericicultură; 
- Predarea cursului și a lucrărilor practice la disciplina Biotehnologii 
aplicate în apicultură și sericicultură; 
- Predarea cursului la disciplina Cuniculicultură, animale de blană și 
vânat;  
- Pregătirea cursurilor la standarde moderne, cu prezentări Power 
Point şi noutăţi in domeniu; 
- Efectuarea activităţilor de lucrări practice cu studenţii anului III 
Zootehnie și III Biotehnologii și asigurarea materialului didactic 
pentru buna desfăşurare a acestora; 
- Pregătirea activităţilor didactice la standardele metodologice şi 
psihopedagogice specifice învăţământului superior; 
- Activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul postului; 
- Participarea la sesiuni ştiinţifice, simpozioane şi alte manifestări ale 
comunităţii academice; 
- Evaluarea studenților anului III Zootehnie și III Biotehnologii; 
- Îndrumare lucrări de licenţă și disertație; 
- Activitate de consultaţie în problemele specifice disciplinelor; 
- Activități de extensie universitară în domeniul postului; 
- Participare la acţiunile civice, culturale, administrative şi de 
evaluare iniţiate de facultate. 

Salariul minim de 
încadrare 

3127 RON 

Calendarul 
concursului 

 

Data publicării în 
Monitorul Oficial 

28.11.2016 



Perioada de înscriere 28.11.2016-13.01.2017 

Data susţinerii 
prelegerii 

1.02.2017 

Ora susţinerii 
prelegerii 

900 

Locul susţinerii 
prelegerii 

Sala 504, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, Universitatea de 
Ştiinţe Agricole Şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timişoara 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

30.01.2017-02.02.2017 

Perioadă comunicare 
contestații 

03.02.2017 

Perioadă de 
contestații 

6.02.2017-10.02.2017 

Tematica probelor de 
concurs 

Biologia familiei de albine; Nutriția și alimentația familiilor de albine; 
Biotehnologii moderne de nutriție și alimentație a familiilor de albine; 
Tehnologia întreținerii familiilor de albine; Baza meliferă şi 
polenizarea plantelor entomofile; Produsele apicole: tehnologii 
de obținere, apiterapie; Biologia speciilor sericicole; Tehnologia 
creşterii viermilor de mătase; Baza furajeră sericicolă; 
Alimentația iepurilor de casă; Reproducerea iepurilor de casă; 
Tehnologii de creștere și exploatare a iepurilor de casă ; 
Tehnologia creşterii chinchillei; Tehnologia creșterii nutriei. 
Bibliografie: 

- Bud I., Vlădău V., Petrescu-Mag V. 2011. Creșterea iepurilor, 
Editura Ceres. 
- Bura M. 2003. Chinchilla: biologie, întreținere, nutriție, reproducere, 
ameliorare, valorificare, patologie, Editura Agroprint, Timișoara. 
- Bura M., Acatincăi S., Pădeanu I. 1995. Viermii de mătase, biologie 
și creștere, Editura Helicon, Timișoara. 
- Bura M., Pătruică Silvia , Bura V. Al. 2005. Tehnologie apicolă, 
Editura SOLANES, Timişoara. 
- Bura M. 2012. Proiectarea fermelor de iepuri de casă, Editura 
Eurostampa, Timișoara. 
- Mărghitaș L. Al., Dezmirean D., Pașca I. 2003. Sericicultura, 
Editura Mediamira, Cluj-Napoca. 
- Mărghitaș L. Al., Dezmirean D. 2003. Apicultura. AcademicPres, 
Cluj Napoca. 
- Pătruică Silvia. 2013. Apicultură și Sericicultură, curs universitar, 
Editura Eurobit, Timișoara. 
- Pătruică Silvia. 2013. Producțiile animalelor mici, curs universitar, 
Editura Eurobit, Timișoara. 
- Pătruică Silvia. 2013. Producțiile animalelor mici, lucrări practice, 
Editura Eurobit, Timișoara. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 
concurs 

Secretariat Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii 
Calea Aradului nr. 119, Cod 300645, localitatea Timişoara, judeţul 
Timiş 

 
 
 

Decan            Director Departament, 
Prof.univ.dr. Nicolae Păcală                   Conf. univ.dr. Silvia Pătruică 


