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POST SCOS LA CONCURS, SEMESTRUL II 

AN UNIVERSITAR 2011-1012 
 

Şef de lucrări pe perioadă nedeterminată, nr. I/B/3 
Facultatea de Agricultură 
Departamentul I – Ştiin ţe Tehnice şi Stiinţele Solului 
 
1. Disciplinele din planul de invatamant: 
 
Postul de Şef de lucrări, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. I/B/3, prevăzut ȋn statul 

de funcţii şi de personal didactic aprobat in anul universitar 2011-2012 conţine o normă de 15,8 
ore convenţionale, asigurate cu un număr corespunzător de ore de predare curs şi lucrări 
practice de laborator / seminarii, după cum urmează: 

− Disciplina: Agrotehnica şi Herbologie 2, semestrul I, studenţi Agricultură - anul III, cu 2 
ore de curs, cu o medie de 2 ore convenţionale/an. 

− Disciplina: Agrotehnica şi Herbologie 1, semestrul II, studenţi Montanologie - anul II, 2 
ore lucrări practice, cu o medie de 1 oră conventională/an 

− Disciplina: Tehnică experimentala, semestrul I, studenţi Agricultură - anul II, 2 ore de 
curs, cu o medie de 0,67 ore convenţionale/an. 

− Disciplina: Sisteme agricole durabile II, semestru II, studenţi master Dezvoltare rurală - 
anul I, cu 1 oră curs şi 2 seminarii, cu 2,75 ore convenţionale/an. 

− Disciplina: Calitatea mediului si a vietii in mediile rurale, semestrul I, studenţi master 
Dezvoltare rurală - anul I, cu 1 oră curs şi 2 ore seminarii, cu o medie de 2,75 ore 
convenţionale/an. 

− Disciplina: Activitate practica in unitati rurale , semestrul II, studenţi master Dezvoltare 
rurală - anul II, cu 6 ore lucrări practice, cu o medie de 3 ore convenţionale/an. 

− Disciplina: Tehnică experimentala, semestrul I, studenţi Montanologie - anul II, cu 2 ore 
curs, cu o medie de 0,67 ore convenţionale/an. 

− Disciplina: Tehnică experimentala, semestrul I, studenţi EMAIA - anul II, semestrul I, 
cu 2 ore curs, cu o medie de 0,67 ore convenţionale/an.  

− Disciplina: Agrotehnică şi Herbologie 2, semestrul I, studenţi Agricultură anul III, cu 2 
ore lucrări practice, cu 1 ore convenţionale/an. 

− Disciplina: Sisteme agricole durabile I, semestrul I, studenţi master Dezvoltare rurală - 
anul I, 1 oră curs, cu o medie de 1,25 ore convenţionale/an. 

 
2. Descriere post:  

 
Efectuarea orelor de curs pentru: 

− disciplina Agrotehnica şi Herbologie 2, pentru studenţii din anul III, specializarea 
Agricultură, 

− disciplina Tehnică experimentala, pentru studenţii din anul II, specializarea Agricultură, 
Montanologie si EMAIA, 
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− disciplina Sisteme agricole durabile I si II, pentru studenţii din anul I, master Dezvoltare 
rurală, 

− disciplina Calitatea mediului si a vietii in mediile rurale, pentru studentii din anul I, 
master Dezvoltare rurală. 
 
Efectuarea orelor de lucrări practice de laborator şi a seminariilor pentru: 

− disciplina Agrotehnica şi Herbologie 1, pentru studenţii din anul II, specializarea 
Montanologie, 

− disciplina Sisteme agricole durabile II, pentru studenţii din anul I, master Dezvoltare 
rurală, 

− disciplina Calitatea mediului si a vietii in mediile rurale, pentru studenţii din anul I, 
master Dezvoltare rurală, 

− disciplina Activitate practica in unitati rurale, pentru studenţii din anul II, master 
Dezvoltare rurală, 

− disciplina Agrotehnică şi Herbologie 2, pentru studenţii din anul III, specializarea 
Agricultură, 

− disciplina Sisteme agricole durabile I, pentru studenţii din anul I, master Dezvoltare 
rurală. 
 

3. Atributiile / activitatile aferente : 
 

1. Pregătirea activităţii didactice. 
2. Verificări lucrări si teste. 
3. Consultaţii pentru studenţi, asigurate la disciplinele din normă. 
4. Elaborare materiale didactice. 
5. Îndrumare proiecte de licenţă / disertaţie. 
6. Activitate de cercetare Stiinţifică. 
7. Îndrumare practică de specialitate. 
8. Îndrumare cercuri Stiinţifice studenţeSti. 
9. Participare la manifestări Stiinţifice. 
10. Alte activităţi pentru pregătirea practică Si teoretică a studenţilor. 

 
4. Tematica probelor de concurs: 

 
1. Obiectivele şi rolul agrotehnicii în dezvoltarea agriculturii. 
2. Fondul funciar şi problemele agrotehnicii contemporane. 
3. Mediul de viaţă al plantelor.   
4. Fertilitatea solului şi metodele de dirijare a acesteia. 
5. Lucrările solului. 
6. Sistemele de lucrări ale solului. 
7. Buruienile din culturile agricole. 
8. Metode de combatere a buruienilor. 
9. Erbicidele şi utilizarea lor. 
10. Combaterea integrată a buruienilor din culturile agricole. 
11. Asolamentele. 
12. Agrotehnica diferenţiată. 



 UNIVERSITATEA DE ŞTIIN ŢE AGRICOLE ŞI     
  MEDICIN Ă VETERINAR Ă CLUJ-NAPOCA 

                                          FACULTATEA DE AGRICULTUR Ă                                                                       
                                         Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România 
                                                              Tel.: 0264-596384;   Fax: 0264-593792 
 http://www.usamvcluj.ro  
 

  

13. Experienţa de câmp. Caracteristici. Alegere. Proiectarea experienţelor. Organizarea 
experienţelor. Părţile componenete ale experienţelor de câmp. Parcelarea şi pichetarea 
experienţelor. 

14. Tehnologia aplicată în experienţe. Clasificarea experienţelor. Parcela experimentală 
(formă, mărime). Factorii deformatori ai producţiei parcelelor experimentale; influenţa 
marginii, a golurilor. Blocul. Repetiţia. 

15. Metode de aşezare a parcelelor experimentale: metoda blocurilor, metoda pătratului 
latin, metoda dreptunghiului latin, metoda grilajelor, metoda parcelelor subdivizate. 

16. Erorile experimentale, definiţie, clasificare. Organizarea bazei de date. 
17. Modalităţi matematice de interpretare a datelor  experimentale; media aritmetică, 

media geometrică. Quartilele. Valoarea modală, mediană. 
18. Analiza varianţei. Dispersia totală. Testul F. Testul t. ANOVA. 
19. Testul Duncan. Coeficientul de corelaţie r. Coeficientul multiplu de corelaţie. 
20. Sistemul de agricultură durabilă. Generalităţi. Definiţii. Caracteristicile şi măsurile de 

dezvoltare a agriculturii durabile. Strategiile  fundamentale ale dezvoltării durabile. 
21. Dezvoltarea durabilă în România. Istoric şi etape. Strategia naţională privind 

dezvoltarea durabilă în contextul fondurilor structurale. 
22. Componentele sistemelor agricole durabile. 
23. Dinamismul şi diversitatea sistemului agricol în realizarea unei agriculturi 

multifuncţionale şi dinamice pentru ameliorarea naturii şi menţinerea echilibrelor 
ecologice. 

24. Gospodărirea viabilă a terenurilor. Integrarea producţiei vegetale şi animale. 
Conservarea şi gospodărirea resurselor. 

25. Protecţia solului împotriva eroziunii. Prevenirea şi combaterea eroziunii solului pe 
terenurile arabile în pantă. Sisteme de cultură antierozionale. 

26. Dezvoltarea rurală durabilă prin cooperare internaţională pentru realizarea unei 
economii globale eficientă şi echilibrată. Constituirea grupelor de producători şi a 
parteneriatelor de dezvoltare rurală. 

27. Caracteristicile Si funcţiile spaţiului rural. 
28. Situaţia actuală a sistemului socio-economic şi capitalului natural al României. 
29. Agricultura durabilă şi protecţia mediului.  
30. Politici agricole şi de mediu pentru dezvoltarea spaţiului rural. 
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