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Facultatea Medicină Veterinară
Departament Departamentul IV Producții animale și sănătate publică veterinară
Poziția în statul de 
funcții 

28/IV 

Funcţie Asistent, perioadă determinată
Disciplinele din 
planul de învățământ 

Nutrition animale et agronomie 1 (II MVF), Nutriţie animală şi 
agronomie 1 (II MV), Nutriţie animală şi agronomie 2 (III MV), 
Nutriţie dietetică (III MV)

Domeniu științific Științe biologice și biomedicale, Medicină veterinară 
Descriere post       Postul vacant de asistent, pe perioadă determinată, poziţia 28/IV 

din statul de funcţii, aprobat în anul universitar 2021-2022, conține o 
normă de 15,25 ore convenționale, asigurate cu ore de lucrări 
practice, cu următoarea distribuție pe discipline:  
      Semestrul I - au fost prevăzute 280 ore de activităţi practice cu 
studenţii din anii III, la disciplinele:  
       - Nutriţie animală şi agronomie 2, specializarea Medicină 
veterinară, 3 ore de lucrări practice/săptămână, 6 grupe, total ore 
fizice 252;  
       - Nutriţie dietetică, specializarea Medicină veterinară, 2 ore de 
lucrări practice/săptămână, 1 grupă, total ore fizice 28. 
        Semestrul II - sunt prevăzute 126 ore de activităţi de lucrări 
practice cu studenţii din anii II, la disciplinele: 
       - Nutrition animale et agronomie 1, specializarea Medicină 
veterinară, secţia franceză, 3 ore de lucrări practice/săptămână, 2 
grupe, total ore fizice 84; 
       - Nutriţie animală şi agronomie 1, specializarea Medicină 
veterinară, 3 ore de lucrări practice/săptămână, 1 grupă, total ore 
fizice 42. 

Atribuțiile/activitățile 
aferente 

      Activităţi didactice de lucrări practice cu studenții anului II și III 
la disciplinele: Nutrition animale et agronomie 1 (II MVF), Nutriţie 
animală şi agronomie 1(II MV), Nutriţie animală şi agronomie 2 (III 
MV), Nutriţie dietetică (III MV). 

Pregătirea activităţii didactice specifice disciplinei şi învăţământului 
superior medical veterinar la standarde  ridicate.  

Documentarea pentru activitatea didactică şi de cercetare 
ştiinţifică în domeniul postului.  

Participarea şi elaborarea de material didactic, conform fişei 
disciplinei. Asistenţă la cursuri şi examene.  

Activitate de consiliere, tutoriat şi consultanţă pentru studenţi. 
Îndrumarea practică a studenţilor. Activități de evaluare.  

Alte activităţi specifice care vin în sprijinul instruirii studenţilor. 
Cercetarea ştiinţifică în domeniul postului şi interdisciplinară. 
Participarea la sesiuni ştiinţifice, simpozioane şi alte manifestări 

academice.  
Activităţi de promovare şi stabilirea de contacte cu agenţii 

economici din domeniul medicinii veterinare.  
Participarea şi promovarea unor activităţi civice, culturale, 
administrative şi evaluare iniţiate de facultate.

Tematica probelor de   (1) Proba practică de susţinere a unei şedinţe de lucrări 



concurs practice: 
      Nutriţie animală şi agronomie 1 şi 2 
1. Modul de obținere a probei medii , ambalarea şi expedierea 
probelor de furaje la laborator. Recoltarea probelor din principalele 
categorii de furaje. Pregătirea probelor pentru analiză. 
2. Determinarea umidităţii,  cenuşii brute, grăsimii brute, celulozei 
brute, a proteinei brute, şi a S.E.N. (subst. extract. neazotate). 
Calcularea şi interpretarea rezultatelor. 
3. Calcularea coeficientului de digestibilitate al furajelor ce pot 
constitui singure rația. Experiențe de digestibilitate pentru furajele ce 
nu pot constitui singure rația. 
4. Calcularea echivalentului amidon brut şi net. Echivalările dintre 
principalele unităţi de măsură. 
5. Calcularea valorii energetice a furajelor si a efectului productiv al 
furajelor şi raţiilor pe bază de bilanţ nutritiv. 
6. Valoarea biologică a proteinei. Raportul proteic şi raportul energo - 
proteic 
7. Etapele controlului sanitar veterinar al furajelor: organoleptic, 
gravimetric, chimic, bacteriologic, micotoxicologicşiparazitologic. 
8. Stabilirea raţiilor şi a reţetelor de nutreţuri pentru bovine, cabaline, 
ovine. 
9. Stabilirea raţiilor şi a reţetelor de nutreţuri pentru suine şi pasari. 
10. Principiile elaborării de raţii şi reţete furajere folosite în diverse 
grupe de boli. 
      Nutrition animale et agronomie 1 
1. Obtention de l'échantillon moyen, conditionnement et envoi des 
échantillons d'aliments au laboratoire. Échantillonnage des 
principales catégories d'aliments. Préparation des échantillons pour 
analyse. 
2. Détermination de l'humidité, des cendres brutes, des matières 
grasses brutes, de la cellulose brute, des protéines brutes et du S.E.N. 
(extrait subst. non azoté). Calcul et interprétation des résultats. 
3. Calcul du coefficient de digestibilité des aliments pouvant 
constituer la ration seule. Des expériences de digestibilité pour des 
aliments qui ne peuvent pas être la ration seule. 
4. Calcul de l'équivalent amidon brut et net. Équivalences entre les 
principales unités de mesure. 
5. Calcul de la valeur énergétique des aliments et de l'effet productif 
des aliments et des rations en fonction de l'équilibre nutritionnel. 
6. La valeur biologique de la protéine. Le rapport protéines et le 
rapport énergie-protéines 
 
(2) Proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor teoretice: 
      Nutrition animale et agronomie 1: 
1. Appréciation de la valeur nutritionnelle des aliments pour animaux 
basée sur la composition chimique brute. Détermination de 
l'humidité, des cendres brutes, des graisses brute de la cellulose brute, 



des protéines brutes et du S.E.N. (substances extrait non azoté).  
2. Digestibilité des nutriments dans les aliments. Expériences de 
digestibilité directe et indirecte. Digestion artificielle. 
3. Détermination des principales unités de mesure de la valeur 
nutritionnelle des aliments. La valeur biologique de la protéine. 
Rapport protéines et rapport énergie-protéines. 
4. Évaluer la valeur nutritionnelle des aliments en fonction de l'effet 
productif et de la valeur énergétique des aliments 
5. Le rôle des vitamines dans la nutrition animale. Implications des 
vitamines dans l'évolution des conditions pathologiques. 
6. Le rôle des sels minéraux (macro et microéléments) dans le corps 
animal.  
7. Les conséquences des augmentations de minéraux. Relations et 
interrelations entre différents nutriments: énergie-protéine, protéines-
minéraux, vitamines et minéraux. 
8. Principaux types d'aliments pour animaux: caractéristiques 
nutritionnelles et leur utilisation. Aliments d'origine végétale. 
Aliments verts. Espèces de plantes fourragères cultivées et flore 
spontanée. 
9. Fourrage fibreux et grossier. Aliments juteux et fourrage mariné: 
ensilage, semi-ensilage, semi-foin. 
      Nutriţie animală şi agronomie 1 
1. Evaluarea valorii nutritive a hranei pentru animale pe baza 
compoziţiei chimice brute. Determinarea umidității, cenușă brută, 
grăsime brută, fibre brute, proteine brute și S.E.N. (substanțe 
extractive neazotate). 
2. Digestibilitatea nutrienților din alimente. Experimente de 
digestibilitate directă și indirectă. Digestia artificială. 
3. Determinarea principalelor unităţi de măsură a valorii nutritive a 
alimentelor. Valoarea biologică a proteinei. Raportul proteine și 
raportul energie-proteine. 
4. Evaluarea valorii nutritive a alimentelor în funcție de efectul 
productiv și valoarea energetică a alimentelor 
5. Rolul vitaminelor în alimentaţia animalelor. Implicațiile 
vitaminelor în evoluția stărilor patologice. 
6. Rolul sărurilor minerale (macro și microelemente) în organismul 
animal. Consecințele mineralelor cresc. Relații și interrelații între 
diferiți nutrienți: energie-proteine, proteine-minerale, vitamine și 
minerale. 
7. Principalele tipuri de hrană pentru animale: caracteristicile 
nutriționale și utilizarea acestora. Alimente de origine vegetală. 
Alimente verzi. Specii de plante furajere cultivate și flora spontană. 
8. Furaje fibroase si grosiere. Alimente suculente și furaje murate: 
siloz, semisiloz, semifân. 
      Nutriţie animală şi agronomie 2  
1. Nutreţurile de origine animala. Făină de carne, carne-oase, de 
sânge, de oase, de peşte, de pene. Jumările de abator. Surse 



ocazionale de proteina. Grăsimea tehnică. Laptele şi subprodusele 
lactate. 
2. Alte categorii de furaje. Substanţele azotate neproteice (S.A.S.N.). 
nutreţuri de origine minerală. Aditivi furajeri. Antibiotice, 
chimioterapice şi stimulatori de creştere. Lianţi naturali şi chimici. 
Factori de creştere neidentificaţi.  
3. Substanţe emulgatoare. Produse probiotice. 
4. Nutreţurile combinate. Tipuri de nutreţuri combinate. Tehnologii 
de obţinere a nutreţurilor combinate. Înlocuitori de lapte. 
5. Controlul sanitar veterinar al furajelor. Poluanții furajelor. Efectul 
consumului de furaje poluate asupra sănătății animalelor. 
7. Specificul valorificării hranei şi alimentaţia taurinelor, cabalinelor, 
ovinelor şi caprinelor. 
8. Specificul valorificării hranei şi alimentaţia suinelor şi pasărilor. 
9. Specificul valorificării hranei şi alimentaţia iepurilor, animalelor 
de blană şi carnasierelor. 
      Nutriţie dietetică 
1. Principiile elaborării de raţii şi reţete furajere folosite în diverse 
grupe de boli.  
2. Stabilirea de raţii şi reţete furajere în bolile de nutriţie şi 
metabolism, respiratorii şi cardiovasculare, digestive, endocrine, 
dermatologice, renale etc.  
3. Calcularea de raţii şi reţete furajere pentru animalele aflate în 
diverse stări fiziologice. Stabilirea de raţii şi reţete furajere în 
principalele grupe de boli la câine şi pisică.  
4. Raţii şi reţete folosite în alimentaţia animalelor aflate în spitalul 
veterinar. 
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Adresa unde se 
transmite dosarul de 
concurs 

Adresa pentru depunerea dosarelor de concurs: Secretariatul 
Facultății de Medicină Veterinară, Calea Aradului nr. 119, CP 
300645, Timișoara, jud. Timiș

 
 
 

  Director departament, 
           Prof. Dr. Emil Tîrziu 

 


