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Post vacant 31/IV, Asistent pe perioadă determinată 

 

Facultatea Medicină Veterinară 

Departament Departamentul IV: Producții animale și sănătate publică veterinară 

Poziția în statul de 

funcții 

31/IV 

Funcţie Asistent, perioadă determinată 

Disciplinele din planul 

de învățământ 

Medicină veterinară și sănătate publică, Inspecția și controlul produselor alimentare 

de origine animală 2, Igiena și tehnologie alimentară 1, Techniques d'élevage des 

animaus monogastriques, Production animale, Nutrition animale et agronomie 2, 

Nutrition animale et agronomie 1, Microbiologie 3, Hygiène et nettoyage de 

l'environnement 

Domeniul științific Științe biologice și biomedicale, Medicină veterinară 

Descriere post Postul vacant de asistent, pe perioadă determinată, poziţia 31/IV din statul de funcţii 

aprobat în anul universitar 2021-2022 conține o normă de 15,49 ore convenționale, 

asigurate cu ore de lucrări practice, cu următoarea distribuție pe discipline:  

       Semestrul I - au fost prevăzute 84 ore de activităţi practice cu anul V și anul III, 

la disciplinele:  

       - Igiena și tehnologie alimentară 1, specializarea Medicină veterinară, 3 ore de lucrări 

practice/săptămână, 1 grupă, total ore fizice 42;  

       - Nutrition animale et agronomie 2, specializarea Medicină veterinară - secția 

franceză, 3 ore de lucrări practice/săptămână, 1 grupă, total ore fizice 42. 

        Semestrul II - sunt prevăzute 322 ore de activităţi de lucrări practice, după cum 

urmează:  

       - Inspecția și controlul produselor alimentare de origine animală 2, specializarea 

Medicină veterinară, 3 ore de lucrări practice/săpt., 2 grupe, total ore fizice 84 ore; 

       - Medicină veterinară și sănătate publică, specializarea Medicină veterinară, 1 oră 

de lucrări practice/săpt., 7 grupe, total ore fizice 70 ore; 

        - Techniques d'élevage des animaus monogastriques, specializarea Medicină 

veterinară - secția franceză, 2 ore de lucrări practice/ săpt., 1 grupă, total ore fizice 

28; 

        - Production animale, specializarea Medicină veterinară - secția franceză, 2 ore de 

lucrări practice/săpt., 1 grupă, total ore fizice 28; 

       - Nutrition animale et agronomie 1, specializarea Medicină veterinară - secția 

franceză, 3 ore de lucrări practice/săpt., 1 grupă, total ore fizice 42; 

       - Microbiologie 3, specializarea Medicină veterinară – secția franceză, 3 ore de 

lucrări practice/săpt., 1 grupă, total ore fizice 42; 

       - Hygiène et nettoyage de l'environnement, specializarea Medicină veterinară – 

secția franceză, 3 ore de lucrări practice/săpt., 1 grupă, total ore fizice 28. 

Atribuții/activitățile 

aferente 

    Activităţi didactice de lucrări practice cu studenții anului II, III, V şi VI la disciplinele: 

Medicină veterinară și sănătate publică, Inspecția și controlul produselor alimentare de 

origine animală 2, Igiena și tehnologie alimentară 1, Techniques d'élevage des animaus 

monogastriques, Production animale, Nutrition animale et agronomie 2, Nutrition animale 

et agronomie 1, Microbiologie 3, Hygiène et nettoyage de l'environnement.  

    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 medicinei 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:  

      Igienă și tehnologie alimentară 1:  

1. Aprecierea integrităţii laptelui: norme de recoltare a probelor pentru examenul 

laptelui, întocmirea procesului verbal de recoltare  a probelor, examenul 

organoleptic: examene fizico – chimice (densitatea, grăsimea).  

2. Aprecierea integrităţii laptelui: testarea prezenţei substanţelor inhibitoare, 

stabilirea numărului de celule somatice din lapte, măsurarea punctului crioscopic al 

laptelui.  

3. Aprecierea prospeţimii laptelui: măsurarea acidităţii, aprecierea prospeţimii 

laptelui  prin metode rapide (proba fierberii, proba cu alcool).  

4. Smântâna: examenul organoleptic, măsurarea cantităţii de grăsime, măsurarea 

acidităţii, aprecierea eficienţei  pasteurizării.  

5. Laptele praf: examenul organoleptic, măsurarea cantităţii de grăsime, 

măsurarea acidităţii.  

6. Untul:  examenul organoleptic, măsurarea cantităţii de grăsime, măsurarea 

acidităţii, aprecierea eficienţei  pasteurizării.  

7. Brânzeturile: examenul organoleptic, măsurarea cantităţii de grăsime.  

      Inspecția și controlul produselor alimentare de origine animală 2:  

1. Tehnologii de tăiere a animalelor în abator. 

      Inspecția și controlul produselor alimentare de origine animală 1 (Ro + Engl):  

1. Controlul oficial de abator în parazitoze.  

2. Controlul oficial de abator în boli infecțioase.   

      Inspecția și controlul produselor alimentare de origine animală 2: 1. Metode 

și tehnici de microbiologie alimentară. 

 

 (2) Proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor teoretice: 

      Igienă și tehnologie alimentară 1:  

1. Laptele: constituenţii biologici ai laptelui, surse si căi de contaminare 

microbiana a laptelui crud integral.  

2. Factorii care influenţează dezvoltarea microorganismelor în lapte şi produse lactate, 

proprietăţile organoleptice ale laptelui şi defecte ale acestora, laptele anormal.  

3. Igiena laptelui crud integral: condiţii de sănătate a animalelor pentru obţinerea 

laptelui crud materie primă, igiena mulsului, colectării şi transportului la unităţile de 

tratare sau procesare, standarde pentru acceptarea laptelui crud în unităţile de procesare.  

4. Laptele de consum: tehnologie, cerinţe de calitate, defecte, controlul sanitar 

veterinar.  

5. Smântâna pentru alimentaţie: obţinere, cerinţe de calitate, defecte,controlul 

sanitar veterinar.  

6. Produsele lactate acide: tehnologie de obţinere (iaurt, lapte bătut, lapte acidofil, 

chefir), defectele produselor lactate acide şi cerinţe de calitate, controlul sanitar 

veterinar.  

7. Untul: tehnologie de fabricaţie, cerinţe de calitate defecte şi sancţiuni, controlul 

sanitar veterinar.  

8. Brânzeturile: tehnologie de fabricaţie,cerinţe de calitate defecte şi sancţiuni, 

controlul sanitar veterinar. 

   Inspecția și controlul produselor alimentare de origine animală 2:  

1. Izolarea, identificarea și numărarea stafilococilor coagulazo-pozitivi din 

alimente. 

2. Izolarea, identificarea și numărarea bacteriilor din genul Listeria din alimente. 

3. Detecția și identificarea bacteriilor din genul Salmonella din alimente. 

4. Izolarea identificarea și numărarea bacteriilor din genul Campylobacter din 

alimente. 

5. Izolarea, identificarea și numărarea Escherichia coli din alimente 

6. Izolarea, identificarea și numărarea bacteriilor din familia Enterobacteriaceae 



din alimente. 

7. Determinarea NTGMA din alimenteși de pe suprafețe. 
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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, 
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