
Page 1 of 6 
 

 

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

Facultatea Medicină Veterinară 

Departament Producţii animale şi sănătate publică veterinară 

Poziţia în statul de 
funcţii 

3/IV 

Funcţie Şef lucrări 

Disciplinele din planul 
de învăţământ 

Medicină Veterinară și Sănătate Publică, 
Igienă și tehnologie alimentară I, 
Igienă și tehnologie alimentară II,  
Inspecția și controlul produselor alimentare de origine animală I, 
Inspecția și controlul produselor alimentare de origine animală II,  
Modul producții animale și siguranța alimentelor 

Domeniu ştiinţific Medicină veterinară 

Descriere post 
 

 
Postul de Şef de lucrări, pe perioadă nedeterminată, vacant nr. 3/IV, 
prevăzut în Statul de funcţiuni şi de personal didactic, aprobat în anul 
universitar 2016/2017 conţine o normă de 415.24 ore convenţionale, 
asigurate cu ore de curs şi de lucrări practice de laborator la disciplinele 
de Medicină Veterinară și Sănătate Publică, Igienă și tehnologie 
alimentară I, Igienă și tehnologie alimentară II, Inspecția și 
controlul produselor alimentare de origine animală I, Inspecția și 
controlul produselor alimentare de origine animală II, Modul 
producții animale și siguranța alimentelor, cu următoarea distribuţie: 
- 1 oră de curs pe săptămână (0,71 x 28) = 19,88 ore/semestru, 19,88 
ore convenționale la disciplina de Medicină Veterinară și Sănătate 
Publică; 
- 2 formații de lucru x 1 oră/săpt. (0.71 x 28) = 19,88 de ore 
(convenționale) lucrări practice de laborator, în semestrul II la disciplina 
de Medicină Veterinară și Sănătate Publică 
- 3 formații de lucru x 1,50 ore/săpt. = 126 de ore (convenționale) lucrări 
practice de laborator, în semestrul I la disciplina de Igienă și 
tehnologie alimentară I 
- o formație de lucru x 1 ore/săpt. = 28 de ore (convenționale) lucrări 
practice de laborator, în semestrul II la disciplina de Igienă și 
tehnologie alimentară II 
- 4 formații de lucru x 1 ore/săpt. = 112 de ore (convenționale) lucrări 
practice de laborator, în semestrul I la disciplina de Inspecția și 
controlul produselor alimentare de origine animală I  
- 1 oră de curs pe săptămână (0,71 x 28) = 19,88 ore/semestru, 19,88 
ore convenționale la disciplina de Inspecția și controlul produselor 
alimentare de origine animală II; 
- o formație de lucru x 3 ore/săpt. (1.07x28) = 29,96 de ore 
(convenționale) lucrări practice de laborator, în semestrul II la disciplina 
de Inspecția și controlul produselor alimentare de origine animală 
II  
- 2 formații de lucru x 1,06 ore/săpt. = 59,64 de ore (convenționale) 
lucrări practice de laborator, în semestrul II la disciplina de Modul 
producții animale și siguranța alimentelor; 

Atribuţiile/activităţile 
aferente 

 
- Activităţi de predare curs de Medicină veterinară și sănătate publică 
și de Inspecția și controlul produselor alimentare de origine animală 2 
la studenții anului VI secția română a Facultății de Medicină Veterinară 
Efectuarea de lucrări practice de Medicină Veterinară și Sănătate 
Publică, Igienă și tehnologie alimentară I, Igienă și tehnologie 
alimentară II, Inspecția și controlul produselor alimentare de origine 
animală I, Inspecția și controlul produselor alimentare de origine 
animală II, Modul producții animale și siguranța alimentelor cu 
studenții anului V și VI medicină veterinară în laboratoarele 
disciplinei.  
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- Pregătirea activităţii didactice la standardele metodologice şi 
psihopedagogice specifice învăţământului superior, utilizând raţional 
şi eficient echipamentele şi mijloacele materiale din dotarea disciplinei. 
- Documentarea pentru activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică 
în domeniul disciplinei.  
- Activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul postului.  
- Participarea la sesiuni ştiinţifice, simpozioane şi alte manifestări ale 
comunităţii academice. 
- Elaborarea de materiale didactice pentru buna instruire a 
studenţilor în vederea dobândirii competenţelor stipulate în fişa 
disciplinei. 
- Examinarea la curs a studenților la disciplinele de Medicină 
veterinară și sănătate publică și de Inspecția și controlul produselor 
alimentare de origine animală 2 şi examinarea la lucrări practice a 
studenţilor la disciplinele de Medicină Veterinară și Sănătate Publică, 
Igienă și tehnologie alimentară I, Igienă și tehnologie alimentară II, 
Inspecția și controlul produselor alimentare de origine animală I, 
Inspecția și controlul produselor alimentare de origine animală II, 
Modul producții animale și siguranța alimentelor - Îndrumarea 
proiectelor de licenţă. 
- Consultaţii în problemele specifice disciplinei.  
- Îndrumarea practicii de specialitate a studenţilor.  
- Participare la acţiunile civice, culturale, administrative şi de 
evaluare iniţiate de facultate. 

Salariul minim de 
încadrare 

2871 lei 

Calendarul concursului 28.04.2017 - 21.07.2017 

Data publicării anunţului 
în M.O. 

28.04.2017 

Perioadă înscriere 28.04.2017 - 26.06.2017 

Data susţinerii prelegerii 13.07.2017 

Ora susţinerii prelegerii 9:00 

Locul susţinerii 
prelegerii 

Amfiteatrul A3, Facultatea de Medicină Veterinară 

Perioadă susţinere a 
examenelor 

13.07.2017 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

14.07.2017 

Perioadă de contestaţii 17.07.2017 - 21.07.2017 

Tematica probelor de 
concurs 
 

1. Legislația europeană în domeniu: update Instituții cu rol important 
în protecția sănătății consumatorilor. Inspecţia şi controlul: laptelui și 
a produselor derivate, vânzării laptelui prin intermediul automatelor de 
lapte, ouălor de consum și a mierii de albine 
2. Autorizarea sanitară veterinară a unităţilor care produc, 
procesează, manipulează, transportă şi comercializează alimente; 
Înregistrarea sanitară veterinară a unităţilor care desfăşoară activităţi 
de vânzare cu amănuntul şi vânzare directă 
3. Sisteme de asigurare a siguranţei alimentelor: sistemul HACCP 
(definire, identificarea pericolelor, stabilirea valorilor ţintă, stabilirea 
măsurilor corective, stabilirea sistemului documentar; proceduri 
asociate sistemului HACCP 
4. Conservarea alimentelor. Modificări care se produc în alimentele 
de origine animală supuse conservării 
5. Trasabilitatea în industria alimentară; definirea conceptului, 
elemente de trasabilitate. Substanţe reziduale nocive în produsele 
alimentare de origine animală 
6. Toxiinfecții alimentare cauzate de consumul de lapte și produse 
lactate 
7. Toxiinfecții alimentare cauzate de consumul de carne și preparate 
din carne 
8. Analiza evoluției bolilor transmisibile prin consumul de alimente 
aflate în supraveghere în România 
9. Tendința de evoluție a bolilor transmisibile prin consumul de 
alimente la nivelul Uniunii Europene 
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Bibliografie: 

1. BĂRZOI, D. - Microbiologia produselor alimentare de origine 
animală. Ed. Ceres Bucureşti, 1985; 

2. BĂRZOI, D., MEICA, S., NEGUŢ, M. - Toxiinfecţiile alimentare. Ed. 
Diacon Coresi, Bucureşti, 1999; 

3. MEICA, S., POPESCU, N. – Bazele controlului sanitar veterinar al 
produselor de origine animală. Ed. Diacon Coresi, Bucureşti, 1995; 

4. MIHAIU MARIAN – Controlul oficial de abator al cărnii şi subproduselor. 
Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2013; 

5. MORAR ADRIANA, SALA CLAUDIA, MILOVAN GHEORGHE - 
Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animală. Lucrări 
practice. Ed. Eurobit, Timişoara 2009; 

6. POPA., G., STĂNESCU, V. – Controlul sanitar veterinar al produselor 
de origine animală. Ed. Did şi Ped., Bucureşti, 1981; 

7. RUSEN GABRIELA, TUDOR LAURENŢIU, PISCOI PAUL – 
Abatorizarea animalelor pentru obţinere de carne roşie. Cerinţe de 
bunăstare şi bune practici de igienă şi producţie. Ed. Agricola, 2007; 

8. SALA CLAUDIA CORINA, IMRE KALMAN -. Controlul de laborator 
al laptelui și produselor lactate, ouălor și mierii de albine. Ed. Solness, 
Timișoara, 2015; 

9. SALA CLAUDIA CORINA, MORAR ADRIANA - Supravegherea 
pericolelor și analiza riscului din alimente de origine animală prin 
sistemul HACCP, Ed. Eurobit, Timișoara, 2015;  

10.  SALA CLAUDIA CORINA, MORAR ADRIANA – Igienă și 
tehnologie alimentară – lapte și produse lactate, ouă, miere, Ed. 
Eurobit, Timișoara, 2015;  

11. ***Regulamentul (CE) nr. 178/ 2002 al Parlamentului European şi 
al Consiliului de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale 
legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru 
Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul 
siguranţei produselor alimentare. JO L 31, 1.2.2002,  

12. ***Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi 
al Consiliului privind igiena produselor alimentare. JO L 139, 30.4.2004; 

13. ***Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi 
al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică 
alimentelor de origine animală. JO L 139, 30.4.2004; 

14. ***Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi 
al Consiliului de stabilire a normelor specifice de organizare a 
controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate 
consumului uman. JO L 139. 30.04.2004; 

15. ***Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale 
efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind 
hrana pentru animale şi produsele alimentare şi  cu normele de 
sănătate animală şi de bunăstare a animalelor. JO L 165, 30.4.2004, p. 
1, rectificat în JO L 191, 28.5.2004; 

16. ***Regulamentul (ce) nr. 1/2005 privind protecția animalelor în 
timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a 
Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 
1255/97, JO L 03 vol. 62, 5.10.2005; 

17. ***Regulamentul (CE) nr. 1441/2007 al Comisiei de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2073/ 2005 privind criteriile microbiologice 
pentru produsele alimentare. JO L 322, 5.12.2007; 

18. ***Regulamentul (ce) nr. 1099/2009 privind protecția animalelor 
în momentul uciderii. JOL 303, 18.11.2009;  

19. ***Regulamentul de punere în aplicare (ue) 1375/2015 de 
stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind 
prezența de Trichinella în carne. JO L 212, 11.08.2015; 

20. ***Ordinul nr. 35/ 2011 care aprobă condiţiile minime de 
funcţionare a abatoarelor de capacitate mică publicat în M.O. nr. 585 
din 18.08.2011; 
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21. ***Ordinul nr. 28/ 2011 privind modificarea şi completarea Normei 
sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi 
înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin 
Ord. ANSVSA nr. 40/2010. Emitent: ANSVSA, publicat în M.O. nr. 475 
din 06.06. 2011;  

22. ***Ordinul nr. 40/ 2010 privind aprobarea Normei sanitare 
veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi 
înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor.  Emitent: 
ANSVSA, publicat în M.O. nr. 286 din 30.04.2010; 

23. ***Ordin nr. 10 din 18 februarie 2008 privind aprobarea Normei 
sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi 
certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea 
produselor de origine animală destinate consumului uman. Emitent: 
ANSVSA. publicat în: M. Of. nr. 221 din 21 martie 2008. 

Descrierea procedurii 
de concurs 
 

 
PROCEDURA DE CONCURS  
 
A. Desfăşurarea concursurilor 

(1) Concursul pentru ocuparea postului de lector universitar/şef 
lucrări constă în trei probe: analiza dosarului de înscriere, prezentarea 
celor mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de 
dezvoltare a carierei universitare, precum şi în susţinerea unei 
prelegeri publice în faţa studenţilor, în prezenţa comisiei de concurs 
sau numai a comisiei de concurs, dacă în perioada desfăşurării 
concursului nu este activitate didactică. 

(2) Tema prelegerii se stabileşte de către comisie, din tematica 
anunţată şi se anunţă candidaţilor cu 48 de ore înainte de susţinere.  

(3) Rezultatul probelor de concurs se apreciază prin note de la 10 la 
1.  

(4) Fiecare membru al comisiei, inclusiv preşedintele, acordă note 
întregi, iar aprecierea probei se face prin media aritmetică a notelor, cu 
două zecimale fără rotunjire. Nu se admit diferenţe mai mari de 1 punct 
între notările individuale ale componenţilor comisiei, la aceeaşi probă. În 
cazul în care aceste diferenţe apar, se vor elimina extremele, luându-se 
în considerare notările care nu prezintă diferenţe mai mari de 1 punct. 
Poate fi recomandat doar candidatul care a obţinut cel puţin media 8,00 
(opt) şi nici o notă sub 7,00 (şapte).  

(5) În situaţia în care candidaţii obţin medii egale, comisia va 
proceda la departajarea acestora pe baza analizei documentelor 
depuse de candidat. 
 
B. Finalizarea concursurilor  

(1) Concursurile se derulează în cel mult 45 de zile de la încheierea 
perioadei de înscriere.  

(2) Concursul constă în evaluarea activităţii ştiinţifice şi calităţilor 
didactice ale candidaţilor, pentru posturile cu componentă didactică.  

(3) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidaţilor 
şi nominalizează candidatul care a întrunit cele mai bune rezultate.  

(4) Preşedintele comisiei de concurs întocmeşte un raport asupra 
concursului, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare 
membru al comisiei de concurs şi cu respectarea ierarhiei candidaţilor 
decisă de comisie.  

(5) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei 
de concurs şi este semnat de fiecare dintre membrii comisiei de 
concurs, inclusiv de preşedinte şi este prezentat de acesta în şedinţa 
Consiliului facultăţii.  

(6) Consiliul facultăţii analizează respectarea procedurilor stabilite 
prin metodologia proprie şi acordă sau nu avizul său raportului asupra 
concursului.  

(7) Consiliul facultăţii, cu cel puţin 2/3 din numărul total de cadre 
didactice membre prezente, aprobă cu majoritate simplă rezultatul 
concursului, prin vot nominal deschis. La dosarul de concurs se anexează 
un extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului şi lista membrilor 
prezenţi.  
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(8) Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu poate fi 
modificată de consiliul facultăţii. Raportul concursului, cu avizul consiliului 
facultăţii, va fi prezentat de decan în şedinţa senatului.  

(9) Senatul universitar analizează respectarea procedurilor stabilite 
prin metodologia proprie şi aprobă sau nu raportul asupra concursului.  

(10) Senatul universităţii, cu cel puţin 2/3 din numărul total de cadre 
didactice membre prezente, aprobă cu majoritate simplă rezultatul 
concursului, prin vot nominal deschis. La dosarul de concurs se anexează 
un extras din procesul verbal al şedinţei senatului şi lista membrilor prezenţi.  

(11) Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu poate fi 
modificată de senatul universitar.  

(12) Numirea pe post şi acordarea titlului universitar aferent de către 
universitate, în urma aprobării rezultatului concursului de către senatul 
universitar, se face prin decizia rectorului, începând cu semestrul următor 
desfăşurării concursului.  

(13) Pentru posturile didactice, decizia de numire şi de acordare a 
titlului universitar aferent de către universitate, împreună cu raportul de 
concurs, se trimite Ministerului Educaţiei Naţionale şi Consiliului Naţional 
de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, în termen 
de două zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire. 

Lista documente 
 

 
LISTA documentelor/condiţiilor necesare la înscrierea pentru 
concursul de ocupare a posturilor vacante pe perioadă nedeterminată: 

1. Cererea tip de înscriere la concurs înregistrată, semnată de 
candidat (anexa 1).  

2. Declaraţie olografă pe propria răspundere privind veridicitatea 
informaţiilor prezentate în dosar – semnată şi înregistrată (anexa 2).  

3. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, 
atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi 
din punct de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică, propunerea 
se redactează şi se semnează de către candidat, cuprinde maximum 
10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a 
candidaţilor (anexa 3).  

4. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de 
prezentare la concurs (anexele 5,6,7 şi 8) în format tipărit şi electronic. 
Fişa de verificare este completată de către candidat şi este semnată 
de acesta, de directorul de departament şi prodecanul facultăţii 
responsabil cu cercetarea ştiinţifică. 

5. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică 
situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa 
acestor situaţii de incompatibilitate – semnată şi înregistrată (anexa 4).  

6. Certificat/Adeverinţă de absolvire a programului de formare 
psihopedagogică pentru nivelul I şi II, sau să fie înscrişi la cursurile 
acestuia, fiind obligaţi să finalizeze cursurile în primii doi ani de la 
angajare, dovedit prin adeverinţa de la DPPD.  

7. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi electronic, 
semnat de către candidat.  

8. Lista completă a lucrărilor publicate de candidat semnată de 
acesta şi directorul de departament, în format tipărit şi electronic. 

9. Lista proiectelor de cercetare-dezvoltare pe bază de 
contract/grant, în calitate de director sau membru în echipe de 
cercetare, semnată de candidat şi directorul de departament.  

10. Copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma 
de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de 
recunoaştere sau echivalare a acesteia.  

11. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare 
limbă. 

12. Copie conform cu originalul ale diplomei de bacalaureat sau 
echivalentă, diplomei de licenţă sau echivalentă, foii matricole sau 
suplimentului la diplomă, după caz. 

13. Copie conform cu originalul ale altor diplome care atestă studiile 
candidatului.  
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14. 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 cărţii de identitate ori 
paşaportului.  

15. Copie conform cu originalul a certificatului de naştere.  
16. Copie conform cu originalul de pe documente care atestă 

schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării 
numelui, în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele.  

17. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, 
în copie, apărute până la data depunerii dosarului, în format electronic, 
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru 
realizările profesionale proprii.  

Notă: Toate documentele se vor prezenta în ordinea menţionată 
mai sus şi vor fi întocmite în conformitate cu anexele din Metodologia 
privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I 
al României” din Timişoara). 

Adresa unde se 
transmite dosarul  
de concurs 

Secretariatul Facultăţii de Medicină Veterinară Timişoara,  
Str. Calea Aradului nr. 119, C.P. 300645,  
Timişoara, judeţul Timiş 

 

 

Director Departament, 
          Prof. Dr. Emil Tîrziu 


