
 

Universitatea Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

Facultatea Facultatea de Agricultură 

Departament Cultura plantelor 

Poziția în statul de 

funcții 
II/B/7 

  

Funcție Şef lucrări 

Disciplinele din planul 

de învățământ 
Prelucrarea produselor de origine vegetală; 

Agroturism; 

Management agroturistic; 

Procesarea produselor de origine animală şi vegetală 1; 

Agroturism; 

Procesarea produselor de origine animală şi vegetală 2; 

Conservarea biodivertăţii. 

  

Domeniu stiintific Agronomie 

Descriere post 
Postul de şef lucrări, pe perioadă nedeterminată, vacant, poziţia II/B/7 , 

prevăzut în statul de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în anul universitar 
2015 – 2016 conţine o normă de 14,80 ore convenţionale, asigurate cu ore de 
curs 8,80 şi cu ore de lucrări practice de laborator 5,90, cu următoarea distribuţie 
pe semestrială pe discipline: 

- Disciplina: Prelucrarea produselor de origine vegetală, efectuată în 
semestrul I cu studenţii din anul I de la programul de studii master Managementul 
resurselor naturale si agroturistice a Facultăţii de Agricultură, astfel: 1 ora fizica 
curs = 2,5 ore convenţionale/săptămână timp 14 săptămâni, şi câte 1 ora fizica 
de lucrări practice cu 1 grupă = 1,5 ore de lucrări practice 
convenţionale/săptămână, timp 14 săptămâni, cu o medie totală de  2 ore 
convenţionale/an; 

- Disciplina: Agroturism, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul I 
de la programul de studii master Managementul resurselor naturale si 
agroturistice a Facultăţii de Agricultură, astfel: 2 ore fizice curs = 5 ore 
convenţionale/săptămână timp 14 săptămâni, şi câte 2 ore fizice de lucrări 
practice cu 1 grupă = 3 ore de lucrări practice convenţionale/săptămână, timp 14 
săptămâni, cu o medie totală de  4 ore convenţionale/an; 

- Disciplina: Management agroturistic, efectuată în semestrul I cu 
studenţii din anul II de la programul de studii master Managementul resurselor 
naturale si agroturistice a Facultăţii de Agricultură, astfel: 1 ora fizica curs = 2,5 
ore convenţionale/săptămână timp 14 săptămâni, şi câte 1 ora fizica de lucrări 
practice cu 1 grupă = 1,5 ore de lucrări practice convenţionale/săptămână, timp 



14 săptămâni, cu o medie totală de  2 ore convenţionale/an; 

- Disciplina: Procesarea produselor de origine animala si vegetală 1, 
efectuată în semestrul I cu studenţii din anul IV de la programul de studii licenta 
Montanologie a Facultăţii de Agricultură, astfel: 1 ora fizica curs = 2 ore 
convenţionale/săptămână timp 14 săptămâni, şi câte 1 ora fizica de lucrări 
practice cu 1 grupă = 1 ore de lucrări practice convenţionale/săptămână, timp 14 
săptămâni, cu o medie totală de  1,5 ore convenţionale/an; 

- Disciplina: Agroturism, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul 
III de la programul de studii licenta Montanologie a Facultăţii de Agricultură, 
astfel: 2 ore fizice curs = 4 ore convenţionale/săptămână timp 14 săptămâni, şi 
câte 2 ore fizice de lucrări practice cu 1 grupă = 2 ore de lucrări practice 
convenţionale/săptămână, timp 14 săptămâni, cu o medie totală de 3 ore 
convenţionale/an; 

- Disciplina: Procesarea produselor de origine animala si vegetală 2, 
efectuată în semestrul II cu studenţii din anul IV de la programul de studii licenta 
Montanologie a Facultăţii de Agricultură, astfel: 1 ora fizica curs = 2 ore 
convenţionale/săptămână timp 10 săptămâni, şi câte 1 ora fizica de lucrări 
practice cu 1 grupă = 1 ore de lucrări practice convenţionale/săptămână, timp 10 
săptămâni, cu o medie totală de  1,25 ore convenţionale/an; 

- Disciplina: Conservarea biodiversitatii, efectuată în semestrul I cu 
studenţii din anul II de la programul de studii licenta Montanologie a Facultăţii de 
Agricultură, astfel: 2 ore fizice de lucrări practice cu 1 grupă = 2 ore de lucrări 
practice timp de 14 saptamani, cu o medie totala de 1 ora conventionala/an. 

  

Atributiile/activitatile 

aferente 
- Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice de laborator pentru 
disciplinele cuprinse în norma didactică; 

- Pregătirea activităţii didactice ; 
- Verificări lucrări control; 
- Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă; 
- Asistenţă la examene; 
- Indrumare proiecte licenţă; 
- Elaborare materiale didactice; 
- Activitate de cercetare ştiinţifică; 
- Indrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti; 
- Indrumare practică în cursul anului universitar; 
- Participare la manifestări ştiinţifice; 
- 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 

incadrare  lei * 

Calendarul concursului Prezentat pe site  

http://www.usamvcluj.ro/files/posturi/2015-
2016/nedeterminata/calendar_nedeteminat_2016.pdf 



Data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial 

25 noiembrie 2015 

Perioadă înscriere Început                                                         Sfârsit 

2015-11-25                                                   2016-01-08 

Data susținerii prelegerii 2016-01-27  

Ora susținerii prelegerii  09-00 

Locul susținerii 

prelegerii 
Laborator Cultura pajiștilor și a plantelor furajere 

  

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început                                                         Sfârsit 

2016-01-25                                                   2016-01-27 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început                                                         Sfârsit 

2016-01-28                                                   2016-01-29 

Perioadă de contestații Început                                                         Sfârsit 

2016-02-01                                                   2016.02.05 

Tematica probelor de 

concurs 

1. Notiuni privind procesarea cerealelor 
2. Tehnologii de obtinere a alcoolului, legumelor si fructelor 
3. Agroturismul si turismul rural 
4. Managamentul unitatilor agroturistice 
5. Managementul resurselor naturale 
6. Tehnologii de obtinere a produselor de lapte, carne, oua 
 

Bibliografie  1. Gheorghe Marca, 2004, Pastrarea si prelucrarea legumelor si fructelor, 
Risoprint, Cluj Napoca 

2. Ioan Csosz, 2007, Agroturism si turism rural, Editura Mirton, Timisoara 

3. Doina Stana, 2005, Turism rural si agroturism, Editura Rustic, Cluj Napoca 

4. Gheorghe Stetca, 2010, Tehnologii de obtinere a materiilor prime de origine 
animala, Risoprint, Cluj Napoca 

5. Gh. Stetca, Mariana Dinea, 2005, Tehnologia prelucrarii si valorificarii 
produselor avicole, Risoprint, Cluj Napoca 

6. Ionel Mircea Jurca, 1998, Laptele si produsele lactate, Editura ICPIAF, Cluj 
Napoca 

 

Descrierea procedurii 

de concurs 

Concursul se desfăşoară conform RC37 
9:00-9:45 – prelegere publică în care candidatul prezintă cele mai semnificative 
rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare. 
9:45-10:15 – sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului. 
10:15 – 10:30 – pauză 
10:30 – 11:20 – susţinerea publică a unui curs, pe baza unui subiect anunţat cu 
72 de ore înainte, din tematica concursului. 
11:20 – 11:40 – pauză 

11:40 – 12:30 - probă practică, specific postului – studiu de caz. 



  

Lista documente Lista documentelor din dosarul de concurs: 

Cererea de înscriere la concurs, pe formular standardizat, semnată de candidat, 
care include şi o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea 
informaţiilor prezentate în dosar. 
Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de 
identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un 
scop echivalent cărții de identitate ori paşaportului. 
În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care 
atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării 
numelui. 
Copii legalizate ale diplomelor de bacalaureat, licenţă, master + foile matricole 
(dacă este cazul) şi a diplomei de doctor, (dupa caz) sau, în cazul în care 
diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere 
sau echivalare a acestora. 
Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului. 
Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic. 
Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic (în format 
tipărit minimum de articole solicitate pentru avansare, cele mai importante). 
Copie xerox după coperta cărților depuse la dosar. 
O listă cu maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în 
format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante 
pentru realizările profesionale proprii. 
Documente care să ateste calitatea de membru sau director/responsabil în 
granturi de cercetare obţinute prin competiţie. 
Documente care să ateste calitatea de membru în societăţi ştiinţifice. 
Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de 
doctorat sau, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă 
Fişa tip de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la 
concurs. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat. 
O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de 
vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al 
activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, 
cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare 
a candidaţilor. 
Situarea pe o poziţie, în clasamentul final al evaluării pe facultate în prima 
jumătate a clasamentului (50%). Rezultatele autoevaluărilor din ultimii 3 ani 
confirmate de Departamentul de Asigurare a Calităţii şi rezultatele evaluării 
studenţilor, pentru candidaţii care provin din mediul universitar. 
Scrisori de caracterizare/recomandare din partea conducătorilor departamentelor/ 
instituţiilor în care candidaţii au fost angajaţi sau înmatriculaţi ca studenţi. 
Certificat de competenţă lingvistică pentru minimum o limba de circulaţie 
europeană şi internaţională (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană) 
pentru toţi candidaţii, indiferent de postul pe care candidează. Prevederea se 
aplica la toate funcțiile didactice si de cercetare  si face referire la nivelul de 
competenta de minim B2. 
Atestat de limbă cu recunoaștere internațională, nivel B2, (eliberat de instituții 
abilitate) pentru candidații care concurează pe posturi care au in structură 
activități didactice cu predare in limbi străine. 
Certificatul de absolvire al Departamentului de pregătire a personalului didactic in 
invăţământ, nivelul II, sau să fie inscrişi  la cursurile acestuia , fiind obligaţi să 
finalizeze cursurile  in primii doi ani de la angajare pe post,pentru functiile 
didactice,  incepând cu anul universitar 2013-2014, dovedit prin adeverinta DPPD. 
Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de 
incompatibilitate prevăzute de Legea nr.1/2011, în care s-ar afla în cazul câştigării 
concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate; 
Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de 
incompatibilitate prevăzute de HG 457/2011 privind persoanele implicate în 
procedura de concurs. (se va depune la registratură după afişarea componenţei 
comisiilor de concurs) 
CD anexat la dosar care să cuprindă: 
- Fişa de verificare (în format excel) 
- Lista lucrărilor şi lucrările (în format word) 
- Curriculum vitae al candidatului 
- O listă cu maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, 
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările 



profesionale proprii 

 

  

Adresa unde se 

transmite dosarul de 

concurs 

USAMV Cluj-Napoca, Calea Mănăştur, Nr. 3-5, Cod poştal 400372, Cluj-Napoca 

  

Comisie 
Preşedinte: Prof. dr. Ioan ROTAR, prorector USAMV CJ 
Membri: Prof. dr. Roxana VIDICAN, decan Facultatea de Agricultura 
      Conf. dr. Gheorghe STETCA 
      Şef lucr. dr. Florin PĂCURAR 
             Şef lucr. dr Simona MAN 

     Membri supleanţi: Şef lucr. dr. Andrei STOIE 
                                Şef lucr. dr. Sorin MUNTEAN 
                                Şef lucr. dr. Ioana BERINDEAN 

 

 


