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Poziția în statul de funcții IIB/1 

Funcție Profesor 

Disciplinele din planul de 
învățământ 

- Limbi moderne aplicate – franceza 3, Limbi moderne aplicate - 
franceza 4, Franceză 1, Franceză 2, Limba 1, Limba 2, Limba 1, Limba 
străină 1, Limba străină 2. 

Domeniu stiintific Agronomie 

Descriere post 

Postul vacant de profesor universitar, poziţia IIB/1 din Statul de 
funcţii al Departamentului II Silvicultură, din cadrul Facultăţii de 
Horticultură, USAMV Cluj-Napoca, prevăzut pentru anul universitar 
2015-2016, aprobat şi validat de Consiliul de Administraţie şi Senatul 
Universităţii, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 571 din 10 
mai 2016, partea a III-a, pe perioadă nedeterminată este constituit 
dintr-o normă didactică de 11ore convenţionale, din care 8 ore curs şi 
3 ore seminar pe săptămână, conform statului de funcţii. 

În structura postului sunt prevăzute următoarele discipline : 

� Limbi moderne aplicate – franceza 3, efectuată cu studenţii 
anII, sem.I, silvicultură. 

� Limbi moderne aplicate - franceza 4, anul II, sem.II, 
silvicultură. 

� Franceză 1, anul I, sem I, ingineria mediului. 
� Franceză 2, anul I, sem.II, ingineria mediului. 
� Limba 1, anul I, sem I, agricultură. 
� Limba 1, anul II, sem. II, agricultură.  
� Limba 2, anul I, sem. II, agricultură. 
� Limba străină 1, anul II, sem. I, ingineria mediului. 
� Limba străină 2, anul II, sem. II, agricultura. 

  

Atributiile/activitatile aferente 

Ocupantul acestui post trebuie să fie licenţiat şi doctor în filologie, 
specialist în limbă franceză generală şi franceza cu obiectiv specific, în 
domeniul agronomic, specializările: agricultură, horticultură, zootehnie 
şi biotehnologii, medicină veterinară, ştiinţa şi tehnologia alimentelor. 
De asemenea, trebuie să fi fost membru al unor colective de cercetare 
şi să aibă publicaţii în domeniul postului. Atribuţiile, respectiv 
activităţile aferente acestui post sunt susţinerea de cursuri şi seminarii 
la disciplinele prevăzute în post, precum şi participări la alte activităţi 
în cadrul departamentului (examene, seminarii, activităţi de cercetare, 
eliberare certificate competenţă lingvistică etc.) 

Tematica probelor de concurs 

1. Les arbres. 
2. Pathologie forestière. 
3. Le bouleau. 
4. Le chêne. 
5. Le platane. 
6. L’epicéa. 
7. Le hêtre. 
8. L’aulne. 
9. Le cèdre. 
10. Le pin. 
11. Le métier de Boulanger-patissier-confiseur. 
12. Le métier de technologue du lait. 
13. Le métier de technologue en denrées alimentires. 
14. Le processus de fabrication d’un fromage. 
15. Le processus de fabrication du yaourt. 
16. La présentation d’une laiterie-fromagerie. 
17. Les règles d’hygiène alimentaire. 
18. Ecologie et protection de l’environnement. 
19. Le fonctionnement d’une usine de traitement et valorisation 



des déchets. 
20. Le métier de technicien de maintenance éolienne. 
21. La politique et la législation environnementales de l’Union 

Européenne. 
22. Le métier de vétérinaire et ses tâches. 
23. La formation d’un vétérinaire. 
24. Les actes chirurgicaux. 
25. La politique législative sur le traitement des animaux de 

compagnie. 
26. S’inscrire et communiquer à l’université. 
27. Comprendre des présentations de cours. 
28. Sensibiliser les étudiants au discours des enseignants. 
29. Comprendre un extrait de cours sur un sujet vulgarisé. 
30. Prendre des notes. 
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Descrierea procedurii de concurs 

8:00–8.45 - prelegere publică în care candidatul prezintă cele mai 
semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare 
a carierei universitare. 
8:45-9:00 - sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului.  
9:00-9:50 - 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. 

 

 


