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Universitatea 
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 
VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

Facultatea HORTICULTURA 

Departament SILVICULTURA 

Poziția în statul de funcții IIB/3 

Funcție Profesor universitar 

Disciplinele din planul de învățământ Plante floricole 1-2, Analiza compozitiei, Analiza compozitiei 1 

Domeniu stiintific Peisagistica / Horticultura 

Descriere post 

Postul de profesor, poziţia IIB/3, are în componenţă ore de 
curs (2 ore/săpt) la disciplina de Plante floricole 1-2 semestrul 
I şi II, 2 ore/săpt Analiza compozitiei semestrul I şi 1 oră/săpt 
Analiza compozitiei 1 semestrul II (Master); lucrări practice la 
Analiza compozitiei (6 ore/săpt) în semestrul I 
Cursul de Plante floricole 1-2 oferă studenţilor informaţii despre 
cele mai răspândite grupe de plante floricole din sortimentul 
ţării noastre. Obiectivul principal: dobândirea de către studenţi 
a noţiunilor fundamentale legate de: particularităţile 
morfologice şi decorative, cerinţele faţă de factorii de mediu şi 
utilizarea speciilor floricole în amenajarea spaţiilor verzi. Cursul 
face referiri şi la caracteristicile peluzelor şi prezintă cele mai 
utilizate specii pentru gazon. 
Cursul de Analiza compozitiei aduce în atenţia studenţilor 
elemente compoziţionale care contribuie la definirea dezvoltării 
spaţiale, a caracterului şi relaţia acestora cu formele şi ordinea 
arhitecturală; noţiuni despre utilizarea vegetaţiei ca factor 
major de design. Cursul este axat şi pe unicitatea vegetaţiei ca 
element de design, compoziţia culorii şi a formei. Cursul se 
concentrează, de asemenea, pe elementele de compoziţie 
(ritm, ordine, textură, formă, echilibru etc.) ca expresie a 
mediului reprezentat de peisaj.   
Lucrările practice de Analiza compozitiei urmăresc dobândirea 
unor deprinderi de analiză şi organizare a unui spaţiu,  
formarea unei culturi vizuale solide, conştientizarea necesităţii 
studiului individual, analiza formelor naturale, sinteza formelor 
naturale în forme abstracte, stimularea creativităţii în domeniul 
compunerii formelor (cu precădere a volumelor), stimularea 
capacităţii de a organiza spaţiul exterior, studiul unor 
compoziţii până la faza de detaliu formal (ce ţine de formă, de 
expresia lui plastică), îmbunătăţirea limbajului de specialitate, 
dezvoltarea unui spirit critic şi autocritic obiectiv bazat pe 
noţiuni corecte. Creşterea creativităţii, dezvoltarea abilităţii de 
a organiza spaţii diferite din punct de vedere al mărimii, 
încadrării, tipologiei; dobândirea capacităţii de a studia detaliat 
subiecte, formarea obişnuinţei de studiu individual, formarea 
unei gândiri analitice critice. 

Atributiile/activitatile aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru 
disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele 
de Plante floricole şi Analiza compoziţiei. 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. 

Salariul minim de incadrare  

Calendarul concursului Prezentat pe www.usamvcluj.ro  

Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 18.12.2013 

Perioadă înscriere 18.12.2013-31.01.2014 



Data susținerii prelegerii  

Ora susținerii prelegerii 12:00:00 

Locul susținerii prelegerii USAMV Cluj-Napoca 

Perioadă susținere a examenelor 18.02.2013-21.02.2013 

Perioadă comunicare a rezultatelor 21.03.2013 

Perioadă de contestații 24.02.2013-28.02.2013 

Tematica probelor de concurs 

Disciplina Plante floricole 1-2: •Clasificare a speciilor floricole. 
•Particularităţi morfo-biologice ale speciilor floricole. •Relaţiile 
plantelor floricole cu factorii de mediu: lumină, temperatură, 
apă, aer, substrat de cultură. •Caracterizarea peisagistică a 
speciilor floricole: modalităţi de dispunere a vegetaţiei floricole, 
utilizarea speciilor floricole pentru diferite amenajări 
peisagistice, asocierea speciilor floricole în spaţiile verzi. 
•Prezentarea speciilor floricole utilizate în amenajări 
peisagistice(particularităţi morfologice, ecologice, utilizare): 
Plante floricole anuale decorative prin flori; Specii floricole cu 
inflorescenţă persistentă; Specii floricole volubile şi agăţătoare; 
Specii floricole ornamentale prin frunze; Plante floricole 
bienale; Plante floricole perene (hemicriptofite, geofite rustice 
şi semirustice); Specii floricole utilizate pentru amenajarea 
stâncăriilor; Specii floricole acvatice (natante, submerse, 
palustre, oxigenatoare, nuferi); Plante floricole pentru zone 
umede; Graminee (ierburi) ornamentale; Ferigi ornamentale. 
•Gazon: importanţa gazonului, clasificarea peluzelor (tipuri de 
gazon); criterii de alegere a speciilor utilizate la realizarea 
peluzelor; caracteristicile morfologice ale speciilor utilizate 
pentru gazon; specii de graminee utilizate pentru gazon 
(particularităţile biologice, morfologice şi ornamentale ale 
speciilor de gazon); caracteristici de recunoaştere a 
gramineelor după caracteristicile seminţelor, alegerea speciilor 
pentru gazon; amestecuri pentru diferite tipuri de gazon. 
Disciplina Analiza compoziţiei: Elemente de limbaj plastic şi 
compoziţional (punctul decorativ, linia decorativă şi 
constructivă, forma, spaţiul, organizarea şi compunerea 
spaţiilor, mişcarea). Perceperea vizuală a spaţiilor (priveliştea, 
perspectiva, axa compoziţională, compunerea spaţiului cu 
ajutorul vegetaţiei, modalităţi de distribuire a plantaţiilor). 
Compoziţia (compoziţia plastică, tipuri de compoziţii, scheme 
compoziţionale, particularităţile compoziţiilor, compoziţia 
decorativă, caracterizarea compoziţională a peisajului, principii 
compoziţionale, caracterul conferit de maniera de compoziţie). 
Consideraţii asupra peisajului estetic (peisajul compoziţional, 
compoziţia peisajului, noţiuni fundamentale privind compoziţia 
peisajului, caracterul peisajului, elementele peisajului, sinteza 
artelor cu natura în estetica peisajelor, studiul naturii şi artei 
pentru proiectarea peisajelor, factorii plastici ai peisajului, 
corelaţiile plastice în compoziţii regulate şi neregulate factorii 
dinamici ai peisajului, echilibrul dinamic în compoziţia 
peisajelor, subordonarea particularităţilor compoziţionale ale 
peisajului, unitatea compoziţională iluminativă şi coloristică în 
peisagistică, unitatea compoziţională realizată pe calea 
proporţionalităţii). Consideraţii asupra teoriei culorilor (teoria 
culorilor; armonia şi acordurile cromatice; contraste cromatice; 
scheme cromatice; tehnici de bază pentru crearea schemelor 
de culori; tonuri şi nuanţe; utilizarea culorilor în spaţiile verzi; 
tehnici de culoare în design-ul peisagistic). 
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4.Toma F., Floricultură şi gazon (I), Ed. Cris Book Universal 
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7.Zaharia, D., Floricultură, Tipo Agronomia Cluj-Napoca, 1994. 
8.Annheim Rudolf, Arta şi percepţia vizuală - o psihologie a 
văzului creator, Ed. Polirom Iaşi, 2011. 
9.Baltrusaitis Jurgis, Formări, deformări, Stilistica  ornamentală 
în sculptura romanică, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1989. 
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11.Carmazin-Cacovschi V., Peisajul estetic vitalizant, Ed. 
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15.Faure Elie, istoria artei, spiritul formelor, vol. 1 şi 2, Ed. 
Meridiane Bucureşti, 1990 
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structure of Art, Harry Abrams, Inc. New York, 1987. 
17.Gombrich E. H., Artă şi iluzie, Ed. Meridiane, Bucureşti, 
1973. 
18.Hansen Gail, Erin Alvarez, Landscape Design: Aesthetic 
Characteristics of Plants, Environmental Horticulture 
Department, Institute of Food and Agricultural Sciences, 
University of Florida, 2010. 
19.Hansen Gail, Erin Alvarez, Color in the Landscape: Finding 
Inspiration for a Color Theme, Environmental Horticulture 
Department, Institute of Food and Agricultural Sciences, 
University of Florida, 2010. 
20.Hansen Gail, Basic principles of Landscape Design, 
Environmental Horticulture Department, Institute of Food and 
Agricultural Sciences, University of Florida, 2010. 
21.Marc HAVEL, Tehnica tabloului, Ed. Meridiane, 
Bucureşti,1980. 
22.Lăzărescu L., Culoarea în artă, Ed. Polirom Iaşi, 2009. 
23.Lhote André, Tratate despre peisaj şi figură, Ed. Meridiane, 
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24.Meher Franz Sales, Ornamentica, o gramatică a formelor 
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28.x x x, Reviste de specialitate. 

Descrierea procedurii de concurs 

12:00–12.45 - prelegere publică în care candidatul prezintă cele 
mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de 
dezvoltare a carierei universitare. 
12:45-13:00 - sesiune de întrebări din partea comisiei şi a 
publicului.  
13:00-13:50 - susţinerea publică pe durata a 50 minute a unui 
curs, respectiv a unei prelegeri, pe baza unui subiect anunţat cu 72 
ore înainte, din tematica concursului. 

Urmează: - stabilirea de către comisie a ierarhiei candidaţilor şi 
nominalizarea candidatului cu cele mai bune rezultate. - redactarea 
de către fiecare membru al comisiei de concurs a referatului de 
apreciere pentru fiecare candidat - întocmirea de către preşedintele 
comisiei a unui raport asupra concursului, pe baza referatelor de 
apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu 
respectarea ierarhiei candidaţilor decisă de comisie - aprobarea 
prin decizia comisiei de concurs a raportului asupra concursului 
întocmit de preşedinte - semnarea raportului concursului aprobat 
de către membrii comisiei de concurs şi de către preşedintele 
comisiei - prezentarea spre avizare de către Consiliul facultăţii a 
raportului asupra concursului. Raportul poate fi avizat sau nu. - 
prezentarea spre aprobare de către Senatul universitar a raportului 
asupra concursului. 

 

Adresa unde se transmite dosarul de 
concurs 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-
Napoca Calea Manăştur 3-5 Cluj Napoca Registratura 
Universităţii 

 
 
 
 


