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Poziţia în statul de 
funcţii 

2/I 

Funcţie Șef lucrări 

Disciplinele din 
planul de 
învăţământ 

Tehnologia produselor de origine animală; Procesarea 
biotehnologică a producțiilor animaliere; Nutriția și alimentația 
animalelor; Biotehnologii în nutriția animală. 

Domeniu ştiinţific  Zootehnie 

Descriere post 

Postul de Șef lucrări, pe perioadă nedeterminată, vacant nr. 2/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 15 ore convenţionale, asigurate cu ore 
de curs și lucrări practice la disciplinele:  
- Tehnologia produselor de origine animală efectuată cu studenții 
anului IV, Zootehnie, 3 ore curs/săpt. (3 ore convenționale/an) și 3 
ore lucrări practice x 3 formații de studiu (4,5 ore convenționale/an);  
- Procesarea biotehnologică a producțiilor animaliere efectuată 
cu studenții anului IV, Biotehnologii, 3 ore curs/săpt. (3 ore 
convenționale/an) și 3 ore lucrări practice x 1 formație de studiu (1,5 
ore convenționale/an);  
- Nutriția și alimentația animalelor, lucrări practice 3 ore x 1 
formație de studiu (1,5 ore convenționale/an);  
- Biotehnologii în nutriția animală, lucrări practice 3 ore x 1 
formație de studiu (1,5 ore convenționale/an). 

Atribuţiile/activităţile 
aferente 

- Predarea cursului și a lucrărilor practice la disciplina Tehnologia 
produselor de origine animală; 
- Predarea cursului și a lucrărilor practice la disciplina Procesarea 
biotehnologică a producțiilor animaliere; 
- Predarea lucrărilor practice la disciplina Nutriția și alimentația 
animalelor; 
- Predarea lucrărilor practice la disciplina Biotehnologii în nutriția 
animală; 
- Pregătirea cursurilor la standarde moderne, cu prezentări Power 
Point şi noutăţi in domeniu; 
- 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 anului IV Zootehnie, III și IV 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 

2340 RON 

Calendarul 
concursului 

 

Data publicării în 
Monitorul Oficial 

28.11.2016 

Perioada de 
înscriere 

28.11.2016-13.01.2017 



Data susţinerii 
prelegerii 

31.01.2017 

Ora susţinerii 
prelegerii 

1000 

Locul susţinerii 
prelegerii 

Sala 305, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii 

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 

Transportul animalelor destinate tăierii. Influența transportului 
asupra calității carcasei și a cărnii. Unitățile de tăiere a animalelor. 
Principii constructive, norme de amplasare, organizarea și 
funcţionarea abatoarelor. Tehnologia sacrificării animalelor. 
Aprecierea rezultatelor obţinute în urma tăierii. Calitatea cărnii și 
factorii de influență. Tehnologia conservării cărnii. Metode de 
conservare și modificările care au loc în carne prin conservare. 
Caracteristicile organoleptice, fizice şi chimice ale laptelui. Laptele 
anormal fiziologic şi patologic. Tehnologia de fabricare a laptelui de 
consum. Tehnologii de fabricare a produselor lactate acide. 
Tehnologia generală de fabricare a brânzeturilor. Structura, 
compoziţia chimică și caracteristicile cărnii. Microbiologia cărnii și 
activitatea enzimatică a structurilor fibrei musculare. Procesele 
biochimice ca au loc în muşchiul postsacrificare. Enzime şi 
microorganisme utilizate în industria cărnii. Tehnologii şi tehnici 
moderne pentru fabricarea preparatelor de carne. Microbiologia 
laptelui şi a produselor lactate. Enzime şi microorganisme utilizate în 
industria laptelui. Biotehnologia fabricării produselor lactate acide. 
Biotehnologia fabricării smântânii fermentate. Biotehnologia fabricării 
brânzeturilor. Aprecierea valorii nutritive a furajelor pe baza 
digestibilităţii. Determinarea coeficientului de digestibilitate. 
Aprecierea valorii nutritive a furajelor pe baza continutului în energie. 
Determinarea conținutului în energie brută, energie digestibilă, 
energie metabolizabilă, energie netă lapte , energie netă carne, UN, 
UNL, UNC. Tehnica alcătuirii raţiilor pe specii şi categorii de 
animale. Noul sistem de apreciere a valorii azotate la rumegătoare 
(sistemul PDI ). Tehnica de utilizare a aminoacizilor sintetici și a 
preparatelor enzimatice. Tehnica de utilizare a prebioticelor și 
probioticelor. 
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