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Poziţia în statul de 
funcţii 

1/II 

Funcţie Profesor universitar 

Disciplinele din planul de 
învăţământ 

 Agricultură generală; Agricultuă generală; Producerea și 
conservarea furajelor; Optimizarea bazei furajere din fermelede 
crestere animalelor 

Domeniu ştiinţific Zootehnie 

Descriere post 

Postul de Profesor, pe perioadă nedeterminată, vacant nr. 1/II, 
prevăzut în Statul de funcţii şi de personal didactic, aprobat în 
anul 2016/2017, la Departamentul II Biotehnologii, conţine o 
normă didactică de 10,25 ore convenţionale, asigurate cu ore de  
curs, lucrări practice și proiect la disciplinele:  
- Agricultură generală efectuată în semestrul I, cu studenții 
anului I, programul de studii Zootehnie si anul II programul de 
studii Biotehnologii , două ore curs/săpt. (2 ore convenționale/an); 
Producerea și conservarea furajelor efectuată în semestrul II, 
cu studenții anului I, program de studii Zootehnie, trei ore 
curs/săpt,( 3 ore conventionale /an) 
- Producerea și conservarea furajelor efectuată în semestrul II, 
cu studenții anului I, program de studii Zootehnie, o oră 
proiect/săpt,( 0,5 ore conventionale /an) 
- Optimizarea bazei furajere din fermele de creștere a 
animalelor efectuată în semestrul I, cu studenții anului I master, 
program de studii: Nutriție și bază furajeră, trei ore lucrări practice 
/săpt. (4,75 ore convenționale/an); 
 

Atribuţiile/activităţile 
aferente 

- Predarea cursurilor, lucrărilor practice și proiectului la 
disciplinele: Agricultură generală; Producerea și conservarea 
furajelor; Optimizarea bazei furajere din fermele de creștere a 
animalelor 
- Pregătirea activităţii 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 de la Facultatea de Zootehnie și 
Biotehnologii 
- 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 anunțului 
în Monitorul Oficial 

28.11.2016 

Perioada de înscriere 28.11.2016 – 13.01.2017 

Data susţinerii prelegerii 31.01.2017 



Ora susţinerii prelegerii 12,00 

Locul susţinerii prelegerii Sala disciplinei de Nutriție, etaj III, Facultatea de Zootehnie și 
Biotehnologii 

Tematica probelor de 
concurs 

Organografia plantelor de cultură şi a celor de pajişti; Factorii de 
formare ai solului; Proprietăţile biologice şi fertilitatea solului; 
Factorii de vegetaţie: lumina, căldura, aerul, apa, elementele 
nutritive; Îngrăşămintele organice, îngrăşămintele chimice, 
biopreparatele; Lucrările solului; Întreţinerea culturilor; 
Proiectarea structurilor de culturi furajere; Noul sistem de 
apreciere a valorii azotate la rumegătoare (Sisitemul PDI); Criterii 
de apreciere a valorii nutritive a furajelor. Structuri de furaje 
anuale și perene destinate furajării animalelor poligastrice pentru 
diferite zone pedoclimatice. Studii de bilanț energetic și al 
elementelor nutritive în fermele de taurine. 
 
Bibliografie 
- DRAGOMIR N., PEŢ I., 2003– Producerea şi conservarea 
furajelor – lucrări practice, Ed. Waldpress Timişoara 
- DRAGOMIR N., PEŢ I., 2008– Producerea şi conservarea 
furajelor – proiect, Ed. EUROBIT Timişoara 
- ERDELYI ŞT., IONEL AL., ARVAT N., IACOB T., IGNAT A, 
SIMTEA N., 1990 – Producerea şi conservarea furajelor, Tipo 
Agronomia, Cluj – Napoca.- 
- ŞTEF, LAVINIA, 2002 – Tehnologia producerii nutreţurilor 
combinate, Ed. Waldpress, Timişoara 
- DRINCEANU D., LUCA I., ȘTEF LAVINIA, 2003 – Alimentația 
vacilor de lapte în fermele familiale. Ed. Waldpress Timişoara 
- ȘTEF LAVINIA, 2008 – Nutrețurile combinate în alimentația 
suinelor și a păsărilor. Ed. Mirton, Timișoara. 
- LUCA I, 2000 – Nutriția și alimentația animalelor, Ed. Marineasa 
Timișoara. 
- PEȚ I., 2014- Agricultură generală, Ed. AGROPRINT, 
Timișoara. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 
concurs 

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