
Şef  lucrări, III B/6 Protecţia plantelor şi mediului; Entomologie; Entomologie agricolã; 
Entomologie agricolã; Entomologie agricolã; Entomologie agricolã; Fitofarmacie si 

ecotoxicologie; Controlul buruienilor, bolilor şi dãunãtorilor în sistemul de agriculturã 
organicã; Zoologie; Controlul buruienilor, bolilor şi dãunãtorilor în sistemul de 

agriculturã organicã; Mecanisme de control ale dãunãtorilor din agroecosisteme.

Universitatea: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinã Veterinarã din Cluj-Napoca

Facultatea: Agriculturã

Departament: Protecţia Mediului şi a Plantelor

Poziţia în statul de funcţii: III B/6

Funcţie: Şef de lucrări 

Disciplinele  din  planul  de  învãţãmânt:  Protecţia  plantelor  şi  mediului;  Entomologie; 

Entomologie  agricolã;  Entomologie  agricolã;  Entomologie  agricolã; 

Entomologie agricolã; Fitofarmacie si ecotoxicologie; Controlul buruienilor, 

bolilor  şi  dãunãtorilor  în  sistemul  de  agriculturã  organicã;  Zoologie; 

Controlul  buruienilor,  bolilor  şi  dãunãtorilor  în  sistemul  de  agriculturã 

organicã; Mecanisme de control ale dãunãtorilor din agroecosisteme.

Domeniul ştiinţific: Agronomie

Descriere post:

Postul de Sef de lucrări,  pe perioadă nedeterminată,  vacant,  nr.  III B/6, prevăzut în 
statul de funcţii şi de personal didactic aprobat în anul universitar 2011 – 2012 contine o normă 
de 14,75 ore conventionale, asigurate cu număr corespunzător de ore de predare curs şi lucrări 
practice de laborator, după cum urmează:

- Disciplina: Protecţia plantelor şi mediului; în semestrul II cu studenţii din anul III de 
la programul de studiu Ingineria şi protecţia mediului în agriculturã, cu 2 ore de curs, cu 
o medie de 2 ore conventionale/an.

- Disciplina:  Entomologie; în semestrul I cu studenţii din anul III de la programul de 
studiu Biologie, cu 2 ore de curs, cu o medie de 2 ore conventionale/an.

- Disciplina:  Entomologie agricolã  (partea generalã); în semestrul  II  cu studenţii  din 
anul II de la programul de studiu Agriculturã, cu 2 ore de curs, cu o medie de  1 orã 
conventionalã/an.

- Disciplina:  Entomologie agricolã  (partea generalã); în semestrul  II  cu studenţii  din 
anul II de la programul de studiu Montanologie, cu 2 ore de curs, cu o medie de 1 orã 
conventionalã/an. (menţionez cã disciplina de Entomologie agricolã,  partea generalã, 
este  trunchi  comun  pentru  cele  douã  specializãri,  Agriculturã  şi  Montanologie, 
repartizãndu-se astfel numai cãte 1 orã conventionale/an pentru fiecare specializare)

- Disciplina: Entomologie agricolã (partea specialã); în semestrul I cu studenţii din anul 
III de la programul de studiu Agriculturã, cu 2 ore de curs şi 2 ore de lucrări practice cu 
o formaţie de lucru, cu o medie de 2 ore conventionale/an.

- Disciplina:  Entomologie agricolã  (partea specialã); în semestrul I cu studenţii de la 
programul  de  studiu  Montanologie,  cu  2  ore  de  curs,  cu  o  medie  de  1  orã 
conventionalã/an.  (menţionez cã disciplina de Entomologie agricolã,  partea specialã, 



este  trunchi  comun  pentru  cele  douã  specializãri,  Agriculturã  şi  Montanologie, 
repartizãndu-se astfel numai cãte 1 orã conventionale/an pentru fiecare specializare).

- Disciplina: Fitofarmacie şi ecotoxicologie; în semestrul I cu studentii din anul I de la 
master Protecţia plantelor, cu 1 orã de lucrări practice, o formatie de lucru, cu o medie 
de 0,75 ore conventionale/an.

- Disciplina: Controlul buruienilor, bolilor şi dãunãtorilor la sistemul de agriculturã 
organicã, în semestrul I cu studenţii din anul I de la  master Agriculturã organicã, cu 1 
orã  curs  şi  1  orã  de  lucrări  practice,  o  formaţie  de  lucru,  cu  o  medie  de  2  ore 
conventionale/an.

- Disciplina:  Zoologie, în semestrul I cu studenţii din anul I de la programul de studiu 
Ingineria şi protecţia mediului în agriculturã, cu 2 ore de lucrări practice, o formaţie de 
lucru, cu o medie de 1 oră conventională/an.

- Disciplina: Mecanisme de control ale dãunãtorilor din agroecosisteme, în semestrul 
II cu studenţii de la master Biologia agroecosistemelor, cu 1 orã curs şi 1 orã de lucrări 
practice, o formaţie de lucru, cu o medie de 2 ore conventionale/an.

Atribuţiile/activitãţile aferente:

 Pregãtirea  şi  efectuarea  orelor  de curs şi  lucrãri  practice  de laborator  pentru 
disciplinele  cuprinse  în  norma  didacticã,  respectiv  disciplinele:  Protecţia 
plantelor şi mediului,  efectuatã în  semestrul II cu studenţii din anul III de la 
programul de studiu Ingineria şi protecţia mediului în agriculturã; Entomologie 
efectuatã  în  semestrul  I  cu  studenţi  din  anul  III  de  la  programul  de  studiu 
Biologie;  Entomologie agricolã  (partea generalã) efectuatã în semestrul II cu 
studenţii  din anul II de la programele de studiu Agriculturã şi Montanologie 
(trunchi comun); Entomologie agricolã (partea specialã) efectuatã în semestrul 
I  cu  studenţii  din  anul  III,  de  la  programele  de  studiu  Agriculturã  şi 
Montanologie (trunchi comun);  Zoologie efectuatã în semestrul I cu studenţii 
din  anul  I,  de  la  programul  de  studiu  Ingineria  şi  protecţia  mediului  în 
agriculturã; Fitofarmacie şi ecotoxicologie efectuatã în semestrul I cu studenţii 
din  anul  I  master,  specializarea  Protecţia  plantelor;  Controlul  buruienilor, 
bolilor  şi  dãunãtorilor  la  sistemul  de  agriculturã  organicã efectuatã  în 
semestrul I cu studenţii  din anul I master, specializarea Agriculturã organicã; 
Mecanisme  de  control  ale  dãunãtorilor  din  agroecosisteme  efectuatã  în 
semestrul  II  cu  studenţii  din  anul  I  master,  specializarea  Biologia 
agroecosistemelor.

 Întocmirea fişelor de disciplinã şi a programelor analitice;

 Pregătirea activităţii didactice;

 Verificări lucrări şi teste;

 Elaborare materiale didactice;

 Îndrumare proiecte de licenţă/disertaţie;

 Activitate de cercetare ştiinţifică;

 Îndrumare practică de specialitate;

 Participare la manifestări ştiinţifice;

 Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;



 Indrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;

 Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor.

Tematica probelor de concurs

1. CARACTERE  GENERALE  ALE  INSECTELOR 
1.1.  Morfologia   externă   a   insectelor  (capul  şi  apendicele  capului;  toracele  şi 
apendicele toracelui; abdomenul şi apendicele abdomenului) 
1.2. Anatomia  şi  fiziologia  insectelor 

2. BIOLOGIA  INSECTELOR
2.1. Reproducerea şi tipuri de reproducere 
2.2.  Dezvoltarea  insectelor  (dezvoltarea  embrionară;  dezvoltarea  postembrionară; 
dezvoltarea postmetabolă.

     2.3. Generaţie, ciclu biologic, diapauză 

3. ECOLOGIA INSECTELOR 
3.1. Factorii abiotici 
3.2. Factorii edafici
3.3. Factorii biotici
3.4. Factorii tehnici 
3.5. Factorii antropici 

4. ECOLOGIA POPULAŢIEI ŞI A ECOSISTEMULUI
4.1.Populaţia şi caracteristicile ei 
4.2. Dinamica populaţiei 
4.3. Tipurile dinamicii populaţionale 
4.4. Biotopul
4.5. Biocenoza 
4.6. Tipuri de ecosisteme 
4.7. Dinamica ecosistemelor

5. SISTEMATICA  INSECTELOR 
5.1. Ordinul Orthoptera 
5.2. Ordinul Thysanoptera 
5.3. Ordinul Heteroptera
5.4. Ordinul Homoptera 
5.5. Ordinul Hymenoptera 
5.6. Ordinul Coleoptera
5.7. Ordinul Lepidoptera 
5.8. Ordinul Diptera 

6. CARACTERE  GENERALE,  BIOECOLOGIA  ŞI  SISTEMATICA ALTOR  GRUPE  DE 
ANIMALE  DĂUNĂTOARE 

6.1. Încrengătura Nematoda 
6.2. Clasa Arachnida
6.3. Clasa Crustacea 
6.4. Clasa Myriapoda 



6.5. Încrengătura  Mollusca 
6.6. Încrengãtura  Vertebrata 

6.6.1 Clasa Aves 
6.6.2. Clasa Mammalia 
6.6.3. Clasa Amphibia 
6.6.4. Clasa Reptilia

7. ESTIMAREA  DAUNELOR  ŞI  PAGUBELOR, PROGNOZA  ŞI  AVERTIZAREA
7.1. Tipuri de dăunări 
7.2. Evaluarea pagubelor
7.3. Prognoza 
7.4. Avertizarea 

8. MĂSURI  GENERALE  DE  PREVENIRE  A  APARIŢIEI  ŞI DE COMBATERE  A 
ORGANISMELOR  DĂUNĂTOARE

8.1. Măsuri de prevenire a apariţiei dăunătorilor, bolilor şi buruienilor
8.1.1. Măsuri de carantină fitosanitară 
8.1.2. Metode agrofitotehnice şi silviculturale 
8.1.3. Folosirea soiurilor şi hibrizilor rezistenţi 

8.2. Măsuri  de combatere a dăunătorilor, bolilor şi buruienilor 
8.2.1. Metodele fizice
8.2.2. Metodele mecanice 
8.2.3. Metode biologice 
8.2.4. Metode chimice (chimioterapia)

8.3.Combaterea integrată a dăunătorilor, bolilor şi buruienilor din agroecosisteme 

9. DESCRIEREA, BIOECOLOGIA ŞI COMBATEREA COMPLEXULUI DE DÃUNÃTORI 
DIN PRINCIPALELE AGROECOSISTEME  
 9.1. Dãunãtorii din cultura mare

9.2. Dãunãtorii plantelor tehnice
9.3. Dãunãtorii leguminoaselor anuale şi perene
9.4. Dãunãtorii legumelor
9.5. Dãunãtorii plantaţiilor pomicole
9.6. Dãunãtorii viţei de vie
9.7. Dãunãtorii din depozite
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