
 
 
 

 

Descrierea postului 

Conferenţiar 

Facultatea Agricultură 

Departament Cultura plantelor 

Poziţia în statul de 

funcţii 
II/B/1 

Funcţie Conferenţiar 

Disciplinele din planul 

de învăţământ 

Botanică 1 

Botanică 1 

Morfologia şi anatomia plantelor 2 

Domeniul ştiinţific Agronomie 

Descriere post Postul de Conferenţiar, poziţia II /B/1, are în componenţă:  

- 2 h / săpt curs şi 3 h conv./săpt. lucrări practice la disciplina 

de Botanică 1 în semestrul 1; 

- 2 h / săpt curs şi 4 h conv./săpt. lucrări practice la disciplina 

de Botanică 2 în semestrul II; 

- 2 h/săpt. curs la disciplina  Morfologia şi anatomia plantelor 

2, semestrul II 

 

La disciplina de Morfologia şi anatomia plantelor şi Botanică 

1 se urmărește dobândirea de către studenţi a noţiunilor legate de 

anatomia şi morfologia plantelor şi rolul acestora în evoluţia 

plantelor, identificarea notiunilor, principiilor, metodelor  uzuale  

necesare caracterizarii morfologice, structurale si fiziologice în 

vederea clasificarii  organismelor vii. 

La orele lucrări practice se urmăreşte deprinderea studenţilor  

în realizarea secţiunilor microscopice, identificarea şi descrierea 

organelor plantelor. 

La disciplina Botanică 2 se are în vedere explicarea  

notiunilor/principiilor  de clasificare si caracterizare a 

organismelor vii din perspectiva evolutivă,  

prezentarea categoriilor sistematice cu care se operează în 

botanica sistematică, precum şi elemente de bază privind 

nomenclatura ştiinţifică a plantelor. 

La orele de lucrări practice studenţii dobândesc cunoştinţe 

teoretice şi practice necesare recunoaşterii, identificarii şi  

încadrării sistematice a plantelor,  dupã criterii morfologice şi 

anatomice. În urma lucrărilor practice şi ieşirilor în teren, studenţii 

au abilitatea de a determina  şi recunoaşte plantele din herbar sau 

material proaspăt.. 



 
 

Atribuţiile/activităţile 

aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice 

pentru disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv 

disciplinele: Botanică 1, 2 şi Morfologia şi anatomia plantelor 2; 

Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;  

Pregătirea activităţii didactice ;  

Verificări teste examene si verificari pe parcurs;  

Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din 

normă;  

Asistenţă la examene;  

Îndrumare lucrari de licenţă;  

Elaborare materiale didactice;  

Activitate de cercetare ştiinţifică;  

Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;  

Participare la manifestări ştiinţifice;  

Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de 

consultanţă şi de cercetare ale colectivului;  

Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic;  

Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a 

studenţilor.. 

Tematica probelor de 

concurs 

Constituenţii vii şi nevii ai celulei 

Histologia 

Organografia (rădăcina, tulpina, frunza, floarea, fructul, 

sămânţa) 

Consideraţii filogenetice asupra Regnului vegetal 

Metode de investigare. Categorii sistematice.  

 Încrg.  Bacteriophyta, Rodophyta, Clorophyta, Mycophyta - 

caractere generale  

 Încrg. Lichenophyta, Pteridophyta - caractere generale  

Încrg. Gymnospermatophyta: caractere generale, clasificare 

 Încrg. Angiospermatophyta - caractere generale şi 

clasificare. Originea şi evoluţia angiospermelor, răspândirea 

angiospermelor.  

Clasa Magnoliopsida - caractere generale şi clasificare. 

Clasa Liliopsida - caractere generale, clasificare 
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