
 

Universitatea UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ 
VETERINARĂ A BANATULUI ”REGELE MIHAI I AL  
ROMÂNIEI” DIN TIMIȘOARA 

Facultatea MEDICINĂ VETERINARĂ 

Departamentul Producții animale și sănătate publică veterinară 

Poziție în statul de 
funcții 

17/IV 

Funcţie Asistent pe perioadă determinată 

Disciplinele din 
planul de 
învățământ 

Imunologie,  
Microbiologie 1,  
Microbiologie 3,  
Practica an I MV. 

Domeniul științific Medicină Veterinară 

Descriere post Postul vacant de asistent, pe perioadă determinată, poziţia 17/IV 
din statul de funcţii aprobat în anul universitar 2016-2017 conține o 
normă de 15,45 ore convenționale, asigurate cu ore de lucrări 
practice, cu următoarea distribuție pe discipline:  

Imunologie, în semestrul I, cu studenții anului III, specializarea 
medicină veterinară, 2 ore de lucrări practice/săptămână, 7 grupe, 
total ore convenționale 196;  

Microbiologie 1, în semestrul II, cu studenții anului I, specializarea 
medicină veterinară, 2 ore de lucrări practice/săptămână, 2 grupe, 
total ore convenționale 56;  

Microbiologie 3, în semestrul II, cu studenții anului II, 
specializarea medicină veterinară, 3 ore de lucrări 
practice/săptămână, 3 grupe, total ore convenționale 126;  

Immunology, în semestrul I, cu studenții anului III, specializarea 
medicină veterinară engleză, 2 ore de lucrări practice/săptămână, 1 
grupă, total ore convenționale 28;  

Practică cu studenţii anului I, sem. II, 1 săpt., 6h/zi total ore 
convenționale 30. 

Atribuții/activitățile 
aferente 

Activităţi didactice de lucrări practice cu studenții anului II și III la 
disciplinele Imunologie, Microbiologie 1 și Microbiologie 3. 

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. 

Salariul minim de 
încadrare 

2378 lei 

Calendarul 
concursului 

 

Perioadă înscriere 02.05.2017 - 26.06.2017 

Perioadă de 
susținere a 

11.07.2017 - 12.07.2017 



examenelor 

Perioadă de 
comunicare a 
rezultatelor 

13.07.2017 

Perioadă de 
contestații 

14.07.2017 – 20.07.2017 

Tematica probelor 
de concurs 

(1) Proba practică de susţinere a unei şedinţe de lucrări practice:  
1. Organe, celule, ţesuturi şi molecule implicate în răspunsul 

imun. Examene hematologice şi morfologice (macroscopice, 
microscopice).  

2. Evidenţierea factorilor imuni nespecifici. Dozarea lizozimului seric. 
Dozarea properdinei serice. Evidenţierea şi dozarea complementului.  

3. Dozarea imunoglobulinelor totale şi a izotipurilor de imunoglobuline. 
Teste de precipitare, electroforeză, imunodifuziune radială.  

4. Teste de fagocitoză. Teste de migrare a leucocitelor. 
Evidenţierea şi dozarea interferonilor şi interleukinelor.  

5. Evidenţierea factorilor imuni specifici. Reacţii antigen-anticorp. 
Principii generale. Teste de aglutinare (lentă şi rapidă, 
microaglutinare-liză).  

6. Teste de precipitare (imunodifuziune). Reacţii de precipitare în 
mediu lichid şi solid (gel). Imunoelectroforeza.  

7. Teste de hemaglutinare şi inhibare a hemaglutinării. Teste de 
hemadsorbţie şi inhibare a hemadsorbţiei.  

8. Reacţia de fixare a complementului.  
9. Teste de imunofluorescenţă (directă, indirectă şi cantitativă). 

Teste de seroneutralizare virală.  
10. Teste imunoenzimatice. Varianta directă şi indirectă. Testul cu 

avidină - biotină. Teste radioimunologice.  
11. Celule efectoare. Teste pentru evidenţierea şi cuantificarea 

limfocitelor T şi B (teste de rozetare, teste de transformare blastică).  
12. Evidenţierea şi dozarea proteinelor patologice. Dozarea 

complexelor imune circulante. Dozarea factorului reumatoid.  
13. Metodologia pentru determinarea statusului imunitar. Teste de 

diagnostic pentru imunodeficite. Diagnosticul bolilor autoimune.  
14. Teste de hipersensibilizare. Metode de diagnostic al bolilor 

alergice. Metode pentru evidenţierea acizilor nucleici. Testul de 
amplificare polimerazică în lanţ. 
 
(2) Proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor teoretice:  
1. Imunitatea şi sistemul imunitar. 2. Organe limfoide primare şi 
secundare. 3. Fagocitoza şi pinocitoza. 4. Efectorii celulari ai 
răspunsului imunitar. 5. Sistemul complement. 6. Imunogene şi 
antigene. 7. Anticorpii. 8. Citokine. 9. Complexul major de 
histocompatibilitate. 10. Răspunsul imunitar. 11. Toleranţa 
imunologică. 12.  Competenţa imunologică şi profilul imunologic. 13. 
Răspunsul imun în bacterioze. 14. Răspunsul imun în viroze. 15. 
Răspunsul imun în parazitoze. 16. Răspunsul imun în tumori. 17. 
Imunizarea activă (vaccinarea). 18. Imunizarea pasivă; serurile 
imune. 19. Hipersensibilitatea. 20. Deficitele sistemului imun. 21. 
Autoimunitatea. 22. Elemente de taxonomie bacteriană. 23. 
Patogenitatea bacteriilor. 24. Caracterele generale ale virusurilor. 25. 
Clasificarea virusurilor. Încadrarea taxonomică. 26. Elemente de 
morfologie virală. 27. Genomul viral. 28. Multiplicarea virusurilor. 29. 
Patogeneza infecţiei virale. 30. Agenții infecțioși subvirali. 31. 
Bacteriofagii. 32. Fam.  Parvoviridae. 33. Fam. Adenoviridae. 34. 
Fam. Papillomaviridae. 35. Fam. Polyomaviridae. 36. Fam. 
Herpesviridae. 37. Fam. Poxviridae. 38. Fam. Picornaviridae. 39. 



Fam. Caliciviridae, Fam. Togaviridae, Fam. Reovoridae. 40. Fam. 
Coronaviridae, Fam. Flaviviridae. 41. Fam. Paramyxoviridae; Fam. 
Bunyaviridae. 42. Fam. Rhabdoviridae; Fam. Orthomyxoviridae. 43. 
Fam. Rethroviridae. 44. Fam. Staphylococcaceae; Fam. Microccaceae. 
45. Fam. Streptococcaceae. 46. Fam. Bacillaceae; Fam. 
Paenibacillaceae. 47. Fam. Listeriaceae; Fam. Lactobacillaceae. 48. 
Fam. Erysipelothricaceae. 49. Fam. Corynebacteriaceae. 50. Genul 
Clostridium. 51. Genul Mycobacterium. 52. Fam. Pseudomonadaceae. 
Fam. Burkholderiaceae; Fam. Alcaligenaceae. Fam. Actynomicetaceae. 
53. Fam. Enterobacteriaceae. 54. Fam. Pasteurellaceae. 55. Fam. 
Cardiobacteriaceae. 56. Fam. Vibrionaceae. Fam. 
Campylobacteriaceae. 57. Genul Brucella. 58. Ord. Spirochaetales. 
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Descrierea 
procedurii de 
concurs 

Art. 16. 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.  
Art. 17. 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.  

Art. 18. 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.  

Art. 19. Proba scrisă are o durată de maxim100 de minute şi este 
aceeaşi pentru toţi candidaţii.  

Art. 20. 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). 

Art. 21.  
(1) 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. 

Art. 22.  
(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.  

 Art. 23. 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.  

Listă documente Lista documentelor necesare la înscrierea pentru concursul de 
ocupare a posturilor vacante pe perioadă determinată:  

1. Cererea tip de înscriere la concurs înregistrată , semnată de 
candidat (anexa 1);  

2. Declaraţie olografă pe propria răspundere privind veridicitatea 
informaţiilor prezentate în dosar – semnată şi înregistrată la 
registratura USAMVBT (anexa 2);  

3. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de 
prezentare la concurs în format tipărit şi electronic. Fişa de verificare 
este completată de către candidat şi este semnată de acesta, de 
directorul de departament şi prodecanul facultăţii responsabil cu 
cercetarea ştiinţifică (anexa 3);  

4. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică 
situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa 
acestor situaţii de incompatibilitate  – semnată şi înregistrată (anexa 
4); 5. Certificat/Adeverinţă de absolvire a programului de formare 
psiho- 

pedagogică pentru nivelul I şi II, sau să fie înscrişi la cursurile 
acestuia, fiind obligaţi să finalizeze cursurile în primii doi ani de la 
angajare, dovedit prin adeverinţa de la DPPD;  

6. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi electronic, 
semnat de către candidat;  

7. Lista completă a lucrărilor publicate de candidat semnată de 
acesta, şi directorul de departament în format tipărit şi electronic;  

8. Copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care 
diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul 
de recunoaştere sau echivalare a acesteia/Adeverinţă de student 
doctorand, care să certifice statutul de student doctorand (doctorand 
cu frecvenţă);  

9. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru 
fiecare limbă, pentru postul de asistent cu titlu de doctor;  

10. Copie conform cu originalul ale diplomei de bacalaureat sau 
echivalentă, diplomei de licenţă sau echivalentă, foii matricole sau 
suplimentului la diplomă, după caz;  



11. Copie conform cu originalul ale altor diplome care atestă 
studiile candidatului;  

12. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu 
are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de 
identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori 
paşaportului; 13. Copie conform cu originalul a certificatului de 
naştere;  

14. Copie conform cu originalul de pe documente care atestă 
schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării 
numelui, în cazul în care candidatul şi -a schimbat numele;  

15. Acordul scris al conducătorului de doctorat pentru ca studentul 
- doctorand să candideze pe un anumit post de asistent, acord din 
care trebuie sa reiasă că activitatea didactică ce urmează a fi prestată 
nu afectează în mod negativ timpul disponibil al studentului - 
doctorand pentru programul individual de cercetare ştiinţifică - semnat 
şi înregistrat;  

16. Maximum 3 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, 
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru 
realizările profesionale proprii, apărute până la data depunerii 
dosarului, în copie şi format electronic.  

Notă: toate documentele se vor prezenta în ordinea menționată 
mai sus și vor fi întocmite în conformitate cu Regulamentul privind 
ocuparea posturilor de asistent universitar şi asistent de cercetare pe 
perioadă determinată al Universității de Științe agricole și Medicină 
Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara. 

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 

 
 
 
 
 
 
 


