
Facultatea de Medicină Veterinară Timișoara 
Departamentul IV- Producții animale și sănătate publică veterinară 
Post vacant 29/IV, Asistent pe perioadă determinată 
 
Facultatea Medicină Veterinară
Departament Departamentul IV Producții animale și sănătate publică veterinară
Poziția în statul de 
funcții 

29/IV 

Funcţie Asistent, perioadă determinată
Disciplinele din 
planul de învățământ 

Creșterea animalelor (II MV), Producţii animaliere (III MV), Igiena 
şi asanarea mediului (III MV), Practice in the slaughterhouse (VI 
MVE) 

Domeniu științific Științe biologice și biomedicale, Medicină veterinară 
Descriere post       Postul vacant de asistent, pe perioadă determinată, poziţia 29/IV 

din statul de funcţii, aprobat în anul universitar 2021-2022, conține o 
normă de 15,90 ore convenționale, asigurate cu ore de lucrări 
practice, cu următoarea distribuție pe discipline:  
      Semestrul I - au fost prevăzute 252 ore de activităţi practice cu 
studenţii din anii II, la disciplina:  
      - Creșterea animalelor, specializarea Medicină veterinară, secţia 
română, 3 ore de lucrări practice/săptămână, 6 grupe, total ore fizice 
252.  
      Semestrul II - sunt prevăzute 170 ore de activităţi de lucrări 
practice cu studenţii din anii II, la disciplinele: 
      - Producţii animaliere, specializarea Medicină veterinară, secţia 
română, 2 ore de lucrări practice/săptămână, 3 grupe, total ore fizice 
84; 
      - Igiena şi asanarea mediului, specializarea Medicină veterinară, 
secţia română, 2 ore de lucrări practice/săptămână, 2 grupe, total ore 
fizice 56; 
       - Practice in the slaughterhouse, specializarea Medicină veterinară, 
secţia engleză, 5 ore de lucrări practice/1 săptămână, 1 grupă, total 
ore fizice 30.

Atribuțiile/activitățile 
aferente 

      Activităţi didactice de lucrări practice cu studenții anului II, III şi 
VI la disciplinele: Creșterea animalelor (II MV), Producţii animaliere 
(III MV), Igiena şi asanarea mediului (III MV), Practice in the 
slaughterhouse (VI MVE). 

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 
concurs 

 (1) Proba practică de susţinere a unei şedinţe de lucrări practice: 
      Creșterea animalelor 
1. Măsuri de protecția muncii și norme PSI în zootehnie. 
2. Marcarea, individualizarea și înregistrarea animalelor. 
3. Culorile animalelor domestice. 
4. Examenul analitic al exteriorului – Exerciții practice de apreciere a 
exteriorul cabalinelor . 
5. Exerciții practice de apreciere a exteriorul taurinelor. Aprecierea 
liniară a exteriorului la taurine. 
6. Exerciții practice de apreciere a exteriorul taurinelor la suine, 
ovine, câini, păsări și pești. 
7. Vârsta animalelor domestice; vârsta la cabaline, taurine, ovine 
suine și câini. 
8. Factori de influenţă ai creșterii și dezvoltării animalelor domestice. 
9. Exerciţiilor practice de recunoaşte a raselor de cabaline, asini și 
porci. 
10. Exerciţiilor practice de recunoaşte a raselor de rumegătoare (rase 
de taurine de lapte, taurine de carne, bivoli, ovine și caprine). 
11. Exerciţiilor practice de recunoaşte a păsărilor (găini, curci, fazani, 
gâşte, rațe potârnichi), câini, pisici și pești. 
12. 1. Consangvinizarea și gradul de  înrudire. 2. Încrucișarea și 
efectul heterozis. 
13. Programul de ameliorare – 1) sistemul de producție, 2. obiectivul 
ameliorării, 3. colectarea datelor și 4. stabilirea criteriilor de selecție. 
14. Programul de ameliorare – 5. împerecherea, 6. diseminarea 
progresului genetic și 7. evaluarea programului genetic. 
      Animal husbandry 
1. Labor protection measures and PSI norms in animal husbandry. 
2. Marking, individualization and registration of animals 
3. The coat colors of domestic animals. 
4. Analytical examination of the exterior - the exterior of the horses 
5. Practical exercises of appreciating the body of the ruminants. 
Linear appreciation of the dairy cattle 
6. Practical exercises of appreciating the swine, sheep, dogs, poultry 
and fish 
7. Age of domestic animals; establishing age in horses, cattle, sheep, 
pigs and dogs. 
8. Practical recognition of the main breeds of horses and donkey and 
pigs 
9. Practical recognition of the main breeds of ruminants (dairy, beef, 
water buffalo, sheep and goats) 
10. Practical recognition poultry: (turkey, hens, pheasants, ducks), 
dogs, cats and fish. 
11. Growth and Development: Effects of Genetics and Nutrition 
12. Inbreeding, Crossbreeding &Heterosis phenomenon and its 
effects 
13. Breeding program - 1. Production system, 2. Breeding objectives, 
3. Data collection and 4. Setting selection criteria 
14. Breeding program - 5. Mating, 6. Dissemination of genetic 
progress and 7. Evaluation of the breeding program. 
 
(2) Proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor teoretice: 
      Creșterea animalelor



1. Noţiuni introductive şi istoric. Importanţa creșterii și ameliorări 
animalelor. Creșterea și ameliorarea animalelor în România, Europa 
și în plan mondial. 
2. Originea animalelor domestice. Domesticirea, centrele 

domesticirii și etapele și factorii domesticirii. Modificări morfologice, 
fiziologice și productive apărute în urma domesticirii. Influența 
domesticirii asupra societăţii. Aspecte cheie ale domesticirii. 
3. Sistematica zootehnică - stabilirea, structura și clasificarea 

populaţiilor. Noţiunea de specie; caractere de specie. Noțiunea de 
rasă; caractere de rasă. Caracterele de rasă. Standardul rasei. Structura 
internă a raselor. Clasificarea raselor. Adaptarea şi aclimatizarea 
raselor. Capacitatea de aclimatizare. Criza de aclimatizare. 
Degenerarea raselor. 
4. Caracteristici morfo-fiziologice şi productive ale animalelor 

domestice: Aprecierea exteriorului și potențialului productiv al 
animalelor domestice. Metode utilizabile în aprecierea exteriorului 
(somatometria, somatoscopia și somatografia). Examinarea 
exteriorului animalelor: examenul sumar și examenul analitic. 
Dezvoltarea corporală. 
5. Examenul de sinteză al exteriorului animalelor domestice: 

Conformația animalelor (conformația de ansamblu - tipul morfologic, 
conformația capului, conformația trunchiului, conformația membrelor 
și aplomburile, aspectul tegumentelor și roba ). Temperamentul 
animalelor domestice. Constituția animalelor domestice. Condiţia 
corporală a animalelor. Tipul productiv. Factori care cauzează 
slăbirea constituției. 
6. Creșterea și dezvoltarea animalelor domestice. Bazele biologice 

ale creşterii și dezvoltări. Factorii care influenţează creşterea și 
dezvoltarea. Influenţele mediului asupra fenotipului. 
7. Biodiversitatea. Diversitatea zootehnică. Importanța variației 

inter-rasiale. Originea diferențelor inter-rasiale și intra-rasiale. 
Actualități și tendinţe privind diversitatea zootehnică. Valoarea 
diversității zootehnice. Avantajele diversității zootehnice. 
Diversitatea genetică la animalele de fermă. 
8. Introducere în ameliorare. Bazele ameliorării. Programul de 

ameliorare. 
9. Obiectivul ameliorării. Colectarea datelor pentru programul de 

ameliorare. 
10. Alegerea modelului genetic. Consangvinizare și înrudirea 

animalelor. 
11. Transmiterea caracterelor monogenice. Ierarhizarea animalelor 

după Valoarea de ameliorare estimata (EBV). 
12. Predicția răspunsului selecţiei. Stabilirea cuplurilor de 

reproducători 
13. Încrucişări. Planul de ameliorare. 
14. Evaluarea planului de ameliorare și menținerea diversităţii 

genetice. 
      Animal husbandry 
1. Introductory and historical notions. The importance of raising and 

breeding animals. Breeding and breeding of animals in Romania, 
Europe and worldwide. 
2. The origin of domestic animals. Domestication. Centers of 

domestication. Stages and factors of domestication. Morphological, 
physiological and productive changes following domestication. The 



influence of domestication on society. Key aspects of domestication..  
3. Taxonomy and animal systematics - establishment, structure and 

classification of populations. The notion of species; species characters. 
The notion of race; race characters. Race characters. The standard of 
the breed. The internal structure of races. Race classification. 
Adaptation and acclimatization of breeds. Acclimatization capacity. 
The acclimatization crisis. Degeneration of races. 
4. Morpho-physiological and productive characteristics of domestic 

animals: Assessment of the exterior and productive potential of 
domestic animals. Methods usable in external assessment 
(somatometry, somatoscopy and somatography). External 
examination of animals: summary examination and analytical 
examination. Body development 
5. Synthesis examination of the exterior of domestic animals: 

Animal conformation (overall conformation - morphological type, 
head conformation, trunk conformation, limb and plumb 
conformation, skin appearance and coat). The temperament of 
domestic animals. The constitution of domestic animals. Animal 
body condition. Productive type. Factors that weaken the constitution 
6. Breeding and development of domestic animals. The biological 

basis of growth and development. Factors influencing growth and 
development. Environmental influences on phenotype. 
7. Biodiversity. Zootechnical diversity. The importance of inter-

racial variation. The origin of intra-breeding and intra-breed 
differences. News and trends on zootechnical diversity. The value of 
animal diversity. The advantages of animal diversity. Genetic 
diversity in farm animals. 
8. Introduction to animal breeding. Basics of animal breeding. 

Breeding Program 
9. The goal of animal breeding. Collecting details for the breeding 

program. 
10. Choosing the genetic model. Inbreeding and additive relations 

between animals. 
11. Transmission of monogenic characters. Ranking of animals by 

Estimated Breeding Value (EBV) 
12. Prediction of selection responses. Establishment of breeding 

pairs. Crossbreeding in animals. 
13. Crossbreeding in animals. Animal breeding plan 
14. Evaluate the breeding program and maintain genetic diversity. 
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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 
  


