
Descrierea postului profesor – Facultatea de Horticultur ă, Departamentul I Horticultur ă şi 
Peisagistică 
Facultatea Horticultură 
Departamentul I Horticultură şi Peisagistică 
Poziţia în statul de 
funcţii 

IB/1 

Funcţie Profesor universitar 
Disciplinele din 
planul învăţământ 

Ameliorarea plantelor horticole 2 
Ameliorarea plantelor 1 
Managementul producerii de sămânţă 

Domeniul ştiinţific  Horticultură 
Descriere post Postul de profesor poziţia IB/1 are în componenţă: 

- în semestrul I:  
           - ore de curs 2h/săptămână la disciplina Ameliorarea plantelor 
horticole 2; 
           - ore de lucrări practice 2h/saptămână (3 grupe) la disciplina 
Ameliorarea plantelor horticole 2; 
- în semestrul II:  
           - ore de lucrări practice 2h/săptămână (3 grupe) la disciplina 
Ameliorarea plantelor 1;  
           - ore de curs 2h/săptămână la disciplina Managementul producerii 
de sămânţă; 
           - ore de lucrări practice 2h/săptămână (1 grupă) la disciplina 
Managementul producerii de sămânţă. 

Atribuţiile/activităţile 
aferente 

- Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi seminar pentru disciplinele 
cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele: Ameliorarea plantelor 
horticole 2, Ameliorarea plantelor 1, Managementul producerii de 
sămânţă. 
- Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice; 
- Pregătirea activităţii didactice; 
- Verificări teste, examene şi verificari pe parcurs; 
- Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă; 
- Asistenţă la examene; 
- Îndrumare lucrari de licenţă şi disertaţie; 
- 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; 
- Participarea la activităţi civice, culturale, administrative şi de evaluare 
în sprijinul învăţământului; 
- Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 

Salariul minim de 
încadrare 

 



Calendarul 
concursului 

Prezentat pe www.usamvcluj.ro 

Data publicării în 
MO 

24.11.2014 

Perioadă înscriere 24.11.2014 – 9.01.2015 
Data susţinerii 
prelegerii 

27.01.2015 

Ora susţinerii 
prelegerii 

10.00 

Locul susţinerii 
prelegerii 

Facultatea de Horticultură, Disciplina de Ameliorarea plantelor 

Tematica probelor de 
concurs 

Ameliorarea plantelor horticole 2 – curs: 
- Ameliorarea viţei de vie; 
- Ameliorarea speciilor pomicole; 
- Ameliorarea legumelor; 
- Ameliorarea plantelor ornamentale; 

Ameliorarea plantelor horticole 2 – lucrări practice: 
- Determinarea gradului de coacere a lemnului la viţa de vie; 
- Criterii de alegere a elitelor şi clonelor la viţa de vie;  
-  Criterii de alegere a elitelor şi clonelor la pomii şi arbuştii 

fructiferi; 
- Criterii de alegere a elitelor, liniilor şi familiilor la plantele 

legumicole; 
- Criterii de alegere a elitelor, linilor, familiilor şi clonelor la 

plantele ornamentale;  
Ameliorarea plantelor 1 – lucrări practice: 

- Verigile câmpului de ameliorare; 
- Biologia înfloritului şi tehnica hibridării artificiale la viţa de vie; 
- Biologia înfloritului şi tehnica hibridării artificiale la pomii şi 

arbuştii fructiferi; 
- Biologia înfloritului şi tehnica hibridării artificiale la plantele 

legumicole; 
- Biologia înfloritului şi tehnica hibridării artificiale la plantele 

ornamentale; 
- Determinarea viabilităţii şi germinabilităţii polenului la speciile 

horticole; 
Managementul producerii de sămânţă – curs: 

- Bazele genetice ale producerii se seminţe şi material săditor.  
- Principalele mecanisme genetice utilizate în PSMS: 

incompatibilitatea genetică, androsterilitatea, haploidia. Utilizarea 
înmulţirii meristematice şi celulare în PSMS 

- Metodologia producerii de seminţe şi material săditor. 
- Tehnologii specifice PSMS 
- Calculul suprafeţelor şi a necesarului de sămânţă şi material 

săditor în toate verigile de înmulţire ale cultivarelor. 
Managementul producerii de sămânţă – lucrări practice: 



- Verificarea loturilor semincere;  
- Stabilirea purităţii biologice a culturilor horticole pentru sămânţă 

în vederea certificării;  
- Verificarea uniformităţii culturilor semincere şi a stării de 

sănătate a plantelor; 
- Stabilirea punctelor de control şi calcularea purităţii biologice; 
- Determinarea calităţii seminţelor: puritatea fizică, germinaţia, 

masa (greutatea) seminţelor, starea de sănătate. 
Bibliografie:  
1. Ardelean, M., Ameliorarea plantelor horticole şi tehnică 

experimentală, Tipo Agronomia Cluj-Napoca, 1986. 
2. Cordea Mirela, Producerea de sămânţă şi material săditor  horticol, 

Ed. AcademicPres Cluj-Napoca, 2008. 
3. Cordea Mirela Irina, Ameliorarea plantelor horticole-lucrări practice, 

Ed. AcademicPres Cluj-Napoca, 2014. 
4. Sestraş, R., Ameliorarea speciilor horticole, Editura AcademicPres 

Cluj-Napoca, 2004. 
5. Madoşă, E., Ameliorarea plantelor horticole, Ed. Eurobit, Timişoara, 

2004. 
6. Muntean, L., Ameliorarea plantelor – partea generală, Ed. Roprint, 

Cluj-Napoca, 2012.  
7. Munteanu, E., Ameliorarea plantelor ornamentale, Ed. Ion Ionescu de 

la Brad, Iaşi, 2000. 
8. Munteanu, E., Marcela Fălticeanu, Genetica şi Ameliorarea plantelor 

ornamentale, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, 2008. 
Descrierea procedurii 
de concurs 

10.00 - 10.45 – prelegere publică în care candidatul prezintă cele mai 
semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al 
carierei universitare. 
10.45-11.00 – sesiune de întrebări din partea comisiei. 
10.00-11.50 – susţinerea publică pe durata a 50 de 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 Mănăştur 3-5 Cluj Napoca, Registratura Universităţii  

 


