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Poziţia în statul de 
funcţii 

3/II 

Funcţie Şef lucrări 

Disciplinele din planul 
de învăţământ 

 Ecologie şi protecţia mediului, Zooigiena şi bunăstarea 

animalelor   şi  Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale  

Domeniu ştiinţific Științe inginerești; Ingineria resurselor vegetale și animale; 
Zootehnie 

Descriere post 

Postul de Şef lucrări, pe perioadă nedeterminată, vacant nr. 3/II, 
prevăzut în Statul de funcţii şi de personal didactic, aprobat în 
anul 2016/2017, la Departamentul II Biotehnologii, conţine o 
normă didactică de 14,0 ore convenţionale, asigurate cu ore de  
curs şi lucrări practice la disciplinele:  
Ecologie şi protecţia mediului, efectuată în semestrul II cu 

studenţii anului I (Z,B ) curs (2 ore/săptămână) şi lucrări practice 

(8 ore/săptămână) total 6 OC/an; Zooigiena şi bunăstarea 

animalelor, efectuată în semestrul II cu studenţii anului II (Z) curs 

(2 ore/săptămână)  şi lucrări practice (6 ore/săptămână) total 5 

OC/an; Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale, 

efectuată în semestrul II cu studenţii anului IV (B) curs (2 

ore/săptămână) şi lucrări practice (2 ore/săptămână) total 3 

OC/an. Total ore convenţionale pe an 14 din care curs 6.0 şi 

lucrări practice 8.0. 

Atribuţiile/activităţile 
aferente 

Predarea cursului și a lucrărilor practice la disciplina Ecologie și 
protecția mediului; 
- Predarea cursului și a lucrărilor practice la disciplina Zooigienă și 
bunăstarea animalelor; 
- Predarea cursului și a lucrărilor practice la disciplina 
Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale; 
- Pregătirea cursurilor la standarde moderne, cu prezentări Power 
Point şi noutăţi în 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 I și II Zootehnie, I 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 

2871 lei 

Calendarul concursului  

Data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial 

28.04.2017 

Perioada de înscriere 28.04.2017-26.06.2017 

Analiza dosarului 12.07.2017 

Data susţinerii prelegerii 
publice şi  propunerii 
dezvoltării carierei 
universitare 

13.07.2017 

Ora susţinerii prelegerii 
publice şi  propunerii 
dezvoltării carierei 
universitare 

900 

Locul susţinerii 
prelegerii 

Sala disciplinei de Ameliorarea animalelor, et.II sala nr.205, 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Universitatea de Ştiinţe 
Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din Timişoara 

Tematica probelor de 
concurs 

Bazele teoretice ale ecologiei. Bazele teoretice ale ecologiei. 
Ecologia populaţiilor de animale. Producţia şi productivitatea 
ecosistemelor naturale. Ecosistemele agricole. Poluarea mediului 
ambient. Protecţia mediului înconjurător. Igiena adăposturilor. 
Factorii de microclimat. Igiena dejecțiilor din fermele de animale. 
Igiena corporală. Igiena alimentației și adăpării. Igiena apei. 
Dezinfecția. Dezinsecția. Deratizarea. Bunăstarea animalelor de 
fermă. Ciclurile materiale globale. Procesele autoepuratoare din 
natură. Principiile dezvoltării durabile. Reziduuri şi deşeuri. 
Criteriul celor 3R: reciclare, reutilizare, reducere şi exploatarea 
raţională a resurselor agricole. Reziduurile zootehnice. Procedee 
şi metode biotehnologice de depoluare a mediului prin 
biodegradare. Stabilizarea şi reciclarea nepoluantă a reziduurilor 
zootehnice la nivel de adăpost sau fermă. Compostarea. Epurarea 
dejecţiilor semilichide şi a apelor uzate din ferme în staţii de 
epurare. Epurarea biologică a fazei lichide. Epurarea biologică a 
fazei solide. Conversia deşeurilor şi subproduselor agricole pentru 
obţinerea maselor proteice. 
Bibliografie 
Lixandru B. – Ecologie generală. Editura Eurobit, Timişoara, 2003; 
Lixandru B. – Metodologie ecologică. Editura Eurobit, Timişoara, 
2006; 
Cziszter T. L., Szücs, E., Sossidou, E. N. (2010) – Bazele relaţiei 
dintre bunăstarea animală şi calitatea produsului. Ed. Agroprint, 
Tmişoara. 



Decun M. (editor) – Bioetica, bunăstarea şi protecţia animalelor. 
Ed. Mirton, Timişoara, 2013. 
Lixandru B. - Zooigienă. Ed. Brumar, Timişoara,1998. 
Lixandru B., Florica Morariu, Lixandru I-C. – Îndrumar de lucrări 
practice la zooigienă şi bunăstarea animalelor de fermă. Ed. 
Eurobit, Timişoara, 2009. 
Lixandru B. – Zooigiena şi bunăstarea animalelor de fermă. Ed. 
Eurobit, Timişoara, 2011. 
Lixandru B. – Practica sanogenezei veterinare în fermele de 
animale. Ed. Eurobit, Timişoara, 2013. 
Mâșu S. Morariu F. – Biotehnologii de reciclare a produselor 
reziduale, Ed. Politehnică, Timișoara, 2012; 
Mâșu S. Morariu F. – Biotehnologii de reciclare a produselor 
reziduale-îndrumător de lucrări practice, Ed. Eurobit, Timișoara, 
2011 
 

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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