
Departamentul de Invățământ Preclinic 
Asistent pe perioadă determinată, poziția 9/I 

 

1. DESCRIEREA POSTULUI 

 

Postul de Asistent, pe perioadă determinată, vacant nr. 9/I, prevăzut în Statul de funcţiuni şi de 

personal didactic, aprobat în anul universitar 2017/2018 conţine o normă de 416 ore convenţionale, 

asigurate cu ore de lucrări practice de laborator la disciplinele Biochimie și biologie moleculară (28 

ore) și Chimie (168 ore), Chemistry (52) și Biochimie (168 ore): 

- activități de lucrări practice la disciplina de Biochimie și biologie moleculară se desfășoara în 

semestrul I, cu studenţii din anul II – 1 formaţiune de lucru x 2 ore/sapt. x 14 sapt = 28 ore; 

- activități de lucrări practice la disciplina de Chimie se desfășoara în semestrul I, cu studenţii 

din anul I – 4 formaţiuni de lucru x 3 ore/sapt. x 14 sapt = 168 ore; 

activități de lucrări practice la disciplina de Chemistry se desfășoara în semestrul I, cu 

studenţii din anul I – 1 formaţiuni de lucru x 3 ore/sapt. x 14 sapt = 52 ore; 

- activități de lucrări practice la disciplina de Biochimie se desfășoara în semestrul II cu 

studenţii din anul I – 4 formaţiuni de lucru x 3 ore/sapt. x 14 sapt = 168 ore; 

 

2. ACTIVITĂŢI AFERENTE POSTULUI 

 

 

• Efectuarea de lucrări practice cu studenţii anului I, Medicină Veterinară în laboratorul disciplinei 

de Biochimie și biologie moleculară; 

• Efectuarea de lucrări practice cu studenţii anului II, Medicină Veterinară în laboratorul Chimie și 

biochimie; 

• Pregătirea reactivilor și a soluțiilor mamă destinate uzului studenților în timpul lucrărilor 

practice; 

• Pregătirea activităţii didactice la standardele metodologice şi psihopedagogice specifice 

învăţământului superior, utilizând raţional şi eficient echipamentele şi mijloacele materiale din 

dotarea disciplinei; 

• Efectuarea de experimente conform programei analitice a disciplinelor de Biochimie și biologie 

moleculară și Chimie și biochimie; 

• 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 studentilor la lucrări practice la disciplina de Biochimie și biologie moleculară; 

• Îndrumarea proiectelor de licenţă; 

• Consultaţii în problemele specifice disciplinei;  

• Participare la acţiunile civice, culturale, administrative şi de evaluare iniţiate de facultate. 

 
 

 

 

 



 

COMISIA DE CONCURS 

Preşedinte 

Conf. Dr. Narcisa Mederle (FMVT) 

 

Membri 

Prof. dr. Romeo Cristina (FMVT) 

Prof. dr. Herman Viorel (FMVT) 

Conf. dr. Tulcan Camelia (FMVT) 

Sef lucr. dr. Ahmadi Mirela (FMVT) 
 

 

Membri supleanţi 

Sef lucr. dr. Morar Adriana (FMVT) 

Șef lucr. dr. Ghișe Alina (FMVT) 

 

3. TEMATICA DE CONCURS 

 

1. Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar şi asistent de cercetare pe perioadă 

determinată constă în două probe: (1) Proba practică de susţinerea unui seminar, sau a unei şedinţe de 

lucrări practice sau a unui studiu de caz; (2) Proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor teoretice pentru 

disciplina sau disciplinele postului scos la concurs. 

 2. Tema pentru proba practică este aceeaşi pentru toţi candidaţii, se stabileşte de către comisia de 

concurs şi se comunică tuturor candidaţilor de către preşedintele comisiei de concurs, cu 48 de ore 

înainte de susţinere.  

3. Proba practică are o durată de 50 de minute şi constă în susţinerea de către candidat a unui seminar 

sau a unei şedinţe de lucrări practice sau a unui studiu de caz, în faţa studenţilor şi în prezenţa comisiei 

de concurs sau numai a comisiei de concurs, dacă în perioada desfăşurării concursului nu este prevăzută 

activitate didactică. Este interzisă participarea celorlalţi candidaţi. 

4. Proba scrisă are o durată de maxim 100 de minute şi este aceeaşi pentru toţi candidaţii.  

5. Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte: 

a) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători; b)competenţele didactice ale 

candidatului, pentru posturile care prevăd activităţi didactice; c) capacitatea candidatului de a transfera 

cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate 

ştiinţifice; d) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale 

acestuia, în funcţie de specificul domeniului candidatului; e) răspunsul candidatului la întrebările 

comisiei şi/sau ale publicului (studenţilor).  

6. Fiecare probă de concurs a fiecărui candidat este evaluată de fiecare membru al comisiei, inclusiv 

preşedintele şi este apreciată prin note de la 1 (minim) la 10 (maxim). (2) 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. 

7. (1) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidaţilor şi nominalizează candidatul 

care a întrunit cele mai bune rezultate. Poate fi recomandat doar candidatul care a obţinut cel puţin 

media 8,00 (opt) şi nici o notă sub 7,00 (şapte). (2) În situaţia în care candidaţii obţin medii egale 

comisia va proceda la departajarea acestora pe baza analizei documentelor depuse de candidat. (3) 

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. (4) 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. (5) Consiliul facultăţii analizează respectarea procedurilor 

stabilite prin metodologia proprie şi acordă sau nu avizul său raportului asupra concursului. (6) 

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. (7) 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. (8) Senatul universitar 

analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie şi aprobă sau nu raportul asupra 

concursului. (9) 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. (10) 

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

8. 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 USAMVBT, 

începând cu semestrul următor desfăşurării concursului. 

 

Capitole pentru concurs: 

 
1. Noţiuni de chimie anorganică. Structura atomului. Legături chimice şi legături intermoleculare. Acizi, 

baze, oxizi, săruri. Hidrocarburi. Clasificare. Proprietăţi fizice şi chimice. Compuşi organici cu funcţiuni. 

Clasificare. Proprietăţi fizice şi chimice. Derivaţi funcţionali ai acizilor organici. 

2. Compoziţia biochimică a organismului animal. Generarea de acizi şi baze în organism. pH-ul. Soluţii 

tampon.  

3. Protide: definiţie, rol, clasificare. Aminoacizi: clasificare, reprezentanţi. Proprietăţile fizice şi chimice ale 

aminoacizilor. Oligo şi polypeptide - structură, proprietăţi. Heteroproteide: structură şi proprietăţi. 

4. Glucide: structură, izomerie, exemple. Monoglucide: structură, reprezentanţi, proprietăţi fizice şi chimice. 

Diglucide structură, reprezentanţi, proprietăţi fizice şi chimice. Poliglucide: structură, reprezentanţi, 

proprietăţi fizice şi chimice. Mucopoliglucide: structură, reprezentanţi, rol biochimic. 

5. Lipide: definiţie, rol, clasificare. Acizi graşi saturaşi şi nesaturaţi. Structura, proprietăţi fizice, fizico-

chimice şi chimice. Alcooli care intră în structura lipidelor. Lipide simple. Gliceride: structură, rol 

biochimic, izomerie, proprietăţi fizice, fizico-chimice, chimice. Steride. structură, rol biochimic, 

izomerie, proprietăţi fizice, fizico-chimice, chimice. Acizi biliari. Ceride. Etiolide. Lipide complexe – 

generalităţi. Lipide complexe: glicerofosfolipide, sfingolipide. 

6. Clasificarea şi structura vitaminelor. Vitamine hidrosolubile: tiamina, riboflavina, acidul pantotenic, 

nicotinamida, structură, proprietăţi. Vitamine hidrosolubile  biotina, acizii pteroil  glutamici, acidul 

ascorbic, citrina, corionide, acidul para-aminobenzoic, structură, proprietăţi. Vitamine  liposolubile: 

retinoli, calciferoli, tocoferoli,  structură, proprietăţi. Vitamine  liposolubile: vitamine K, ubichinone, vit. 

F, structură, proprietăţi 

7. Enzime. Proprietăţile catalitice ale enzimelor. Structura şi conformaţia enzimelor. Organizarea structurală 

a enzimelor. Specificitatea enzimelor. Mecanismul reacţiilor enzimatice. Cinetica reacţiilor enzimatice, 

factorii care influenţează viteza de reacţie. Enzime de reglare; Modulatori; Inhibitori; Activatori (enzime 

allosterice şi enzime  modulate covalent). Clasificarea şi nomenclatura enzimelor. Oxidoreductaze. 

Transferaze. Hidrolaze. Izomeraze. Liaze. Ligaze. 

8. Hormoni. Consideraţii generale, clasificare, mecanismul de acţiune al hormonilor, rol biologic. Hormonii 

cu structură peptidică şi proteică. Hormonii cu structură de aminoacizi. Hormonii cu structură steranică. 

Prostaglandine. 

9. Baze azotate, nucleozide, mucleotide, nucleotide di- şi trifosforilate, polinucleotide. ADN- structură, 

proprietăţi. ARN - structură şi proprietăţi 



10. Metabolismul. Consideraţii generale. Metabolismul energetic; compuşi macroergici. Sinteza ATP-ului 

prin fosforilare de substrat. Oxidarea celulară. Fosforilarea oxidativă. Ciclul Krebs. 

11. Metabolismul glucidic. Catabolismul glucidelor. Degradarea anaerobă a glucozei. Degradarea aerobă a 

glucozei. Calea pentozofosfaţilor. Calea acidului glucuronic. Anabolismul glucidelor: glucogeneza, 

gluconeogeneza, glicogenogeneza.  

12. Metabolismul lipidic. Catabolismul acizilor graşi. Anabolismul acizilor graşi. Catabolismul şi 

anabolismul gliceridelor şi steridelor. Catabolismul şi anabolismul glicerofosfolipidelor şi sfingo-

lipidelor. Metabolismul steridelor. Biosinteza corpilor cetonici. Dereglări ale metabolismul lipidic. 

13. Metabolismul protidic. Catabolismul general al aminoacizilor. Dezaminare, transaminare, decarboxilare. 

Ureogeneza. Glutaminogeneza. Catabolismul specific al amino-acizilor. Anabolismul aminoacizilor. 

Catabolismul şi anabolismul hemoglobinei. 

14. Metabolismul acizilor nucleici. Catabolismul si anabolismul bazelor purinice si pirimidinice. Biosinteza 

proteinelor. Reglarea biosintezei protidelor. Tulburări ale metabolismului protidic. 

15. Metabolismul hidromineral. Interrelaţii metabolice. Tehnici utilizate in Biologia Moleculară. Izolarea şi 

creşterea acestora în culturi celulare. Tehnici de separare a celulelor (Centrifugarea, Cromatografia, Gel 

Electroforeza- Hibridizarea Blotting, Southern Blotting, Northern Blotting, Western Blotting, 

Hibridizarea in situ). 

16. Tehnici utilizate in Biologia Moleculară. Multiplicarea moleculelor de ADN: Reacţia de polimerizare în 

lanţ (PCR), determinarea secvenţei peptidice şi identificarea proteinelor prin spectrometria de masă. 

Vizualizarea componenţilor şi a organitelor celulare. Metode microscopice utilizate în biologia 

moleculară. 

17.  Proteins. Aminoacids, classification, representatives 

18.  Heteroproteins: phosphoproteins, glycoproteins, lipoproteins, chromoproteins, metalloproteins 

and nucleoproteins: structure and properties 

19.  Carbohydrates: Monosaccharides structure and isomery. 

20.  Monosaccharides physical and chemical properties.   

21.  Monosaccharides representatives: pentoses, hexoses, heptoses.  

22.  Lipids. Simple lipids. Fatty acids:  representatives, properties;  

23.  Triglycerides – structure, isomery, physical and chemical properties. 

24.  Steroils: structure, properties. 
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