
 
 
 

 

Descrierea postului 

Conferenţiar 

Facultatea Agricultură 

Departament Cultura plantelor 

Poziţia în statul de 

funcţii 
II/B/2 

Funcţie Conferenţiar 

Disciplinele din planul 

de învăţământ 

Ameliorarea plantelor I, Agricultura, Montanologie 

Ameliorarea plantelor II, Agricultura 

Producerea controlul si certificarea semintelor II, 

Agricultura 

Domeniul ştiinţific Agronomie 

Descriere post Postul de Conferenţiar, poziţia II/B/2, are în componenţă: 

Ameliorarea plantelor I Agricultură (4 h/ săpt) din care: 2 

h/săpt curs şi 2 h/săpt lucrări practice; 

Ameliorarea plantelor I Montanologie (3 h/ săpt) din care: 2 

h/săpt curs şi 1 h/săpt lucrări practice; 

Ameliorarea plantelor II Agricultură (2,86 h/ săpt) din care: 

1,43 h/săpt curs şi 1,43 h/săpt lucrări practice; 

Producerea controlul si certificarea semintelor şi lucrări 

practice II Agricultura (2,86 h/ săpt) din care: 1,43 h/săpt curs şi 

1,43 h/săpt lucrări practice 

 

Cursul de Ameliorarea plantelor I Agricultură şi Ameliorarea 

plantelor I Montanologie are ca obiectiv principal dobândirea de 

către studenţi a unor cunoştinţe privind crearea soiurilor şi 

hibrizilor la culturile de câmp şi menţinerea valorii lor biologice, 

înţelegerea necesităţii menţinerii diversităţii germoplasmei, 

cunoasterea modului de multiplicare a cultivarelor în vederea 

menţinerii lor, cunoasterea progreselor obţinute în ameliorare cu 

ajutorul biotehnologiilor. Scopul lucrărilor practice este ca 

studenţii să-şi însuşească deprinderile practice necesare pentru 

munca de laborator, utilizarea instrumentarului şi aparaturii de 

laborator, să realizeze o determinare urmând o procedură elaborată 

şi să interpreteze în mod critic rezultatele obţinute. 

 

Cursul de Ameliorarea plantelor II Agricultură are ca obiectiv 

principal dobândirea de către studenţi a unor competenţe privind 

obiectivele şi metodologia de ameliorare la: grâu, orz, ovăz, orez, 



 
 

porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartof, plante furajere. 

Scopul lucrărilor practice este ca ca studenţii să-şi însuşească 

deprinderile practice necesare în programele de ameliorare şi 

utilizare a echipamentelor şi aparaturii de laborator secifice 

ameliorării principalelor culturi agricole. 

 

Cursul de Producerea controlul si certificarea semintelor II 

are ca obiectiv principal dobândirea de către studenţi a unor 

cunoştinte fundamentale privind cunoaşterea cadrului legislativ şi 

organizatoric al producerii seminţelor din România, specificul 

fermelor producătoare de seminţe şi verigile procesului de 

producere a seminţelor. Scopul lucrărilor practice este ca ca 

studenţii să-şi însuşească deprinderile practice necesare elaborării 

un proiect de dotare şi funcţionare a unei ferme producătoare de 

sămânţă. 

Atribuţiile/activităţile 

aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice 

pentru disciplinele cuprinse în norma didactică. 

Întocmirea fişelor disciplinelor şi a programelor analitice; 

Pregătirea activităţii didactice ; 

Verificări, teste, examene şi verificări 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 

Ameliorarea plantelor: obiect, conţinut, etape, perspective; 

Sisteme de reproducere şi înmulţire a plantelor de cultură şi 

importanţa lor pentru ameliorare; 

Consangvinizarea şi heterozisul în ameliorarea plantelor 

alogame; 

Ameliorarea cerealelor păioase; 

Ameliorarea porumbului; 

Ameliorarea plantelor furajere; 

Metodologia producerii seminţelor la cerealele păioase; 

Metodologia organizării producerii seminţei hibride la 

porumb şi floarea-soarelui; 

Metodologia şi tehnologia producerii seminţei la 

leguminoasele furajere perene. 
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