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Universitatea Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

Facultatea Horticultură 

Departament I – Horticultură şi Peisagistică 

Poziţia în statul de 
funcţii  

I/B/2 

Funcţie Conferențiar 

Disciplinele din planul 
de învăţământ 

Artă florală, Floricultură 2, Plante ornamentale de  interior, Materiale și tehnici florale în 
amenajarea interiorelor 

Domeniu ştiintific   Horticultură 

Descriere post 

     Postul de Conferențiar  vacant poziţia IB/2, prevăzut în Statul de Funcţiuni al 
Departamentului I – Horticultură şi Peisagistică, aprobat în anul universitar 2015 – 2016, 
conţine o normă de 13,5 ore convenţionale, asigurată cu ore de curs și lucrări practice, cu 
următoarea distribuţie semestrială pe discipline: 

• Artă florală, efectuată în semestrul II cu studenţii anului III al programului de studii 
Peisagistică, Facultatea de Horticultură, astfel: 2 ore de curs  și  2 ore de lucrări 
practice/săptămână timp de 14 săptămâni, o formație de lucru, cu o medie totală de 4 ore 
convenţionale/an; 

• Artă florală, efectuată în semestrul I cu masteranzii anului II al programului de studii 
Master - Științe horticole, Facultatea de Horticultură, astfel: 1 oră de curs și 2 ore de 
lucrări practice/săptămână timp de 14 săptămâni, o formație de lucru, cu o medie totală de 
2,75 ore convenţionale/an;  

• Floricultură 2, efectuată în semestrul I cu studenţii anului III al programului de studii 
Horticultură, Facultatea de Horticultură, astfel: 2 ore de lucrări practice timp de 14 
săptămâni , cu 3 formații de lucru, cu o medie totală de 3 ore convenţionale/an; 

• Plante ornamentale de interior, efectuată în semestrul I cu studenţii anului III al 
programului de studii Peisagistică, Facultatea de Horticultură, astfel: 2 ore de lucrări 
practice timp de 14 săptămâni, cu 1 formație de lucru, cu o medie totală de 1 ore 
convenţionale/an; 

• Materiale și tehnici florale în amenajarea interiorelor, efectuată în semestrul I cu 
masteranzii anului II al programului de studii MASTER – Proiectarea, amenajarea și 
întreținerea spațiilor verzi, Facultatea de Horticultură, astfel: 1 oră curs timp de 14 
săptămâni, 1 formație de lucru, cu media 1,25 ore convenţionale/an, cu media 1,25 ore și 2 
ore de lucrări practice 1 formație de lucru, cu media 1,50 ore convenţionale/an. 

Atributiile/activitatile 
aferente 

• Pregătirea şi efectuarea cursurilor și orelor de lucrări practice pentru disciplinele 
cuprinse în norma didactică; 

• Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;  
• Pregătirea activităţii didactice;  
• Verificări lucrări și teste; 
• Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele cuprinse în norma didactică;   
• Îndrumare proiecte licenţă/dizertație;  
• Elaborare materiale didactice;  
• Activitate de cercetare ştiinţifică;  
• Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;  
• Îndrumare practică de specialitate;  
• Participare la manifestări ştiinţifice;  
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• Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de 
cercetare ale colectivului; 

• Participarea la activităţi civice, culturale, administrative şi de evaluare în sprijinul 
învăţământului;  

• Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 

Tematica probelor de 
concurs 

Art ă florală 
1. Arta florală în diferite epoci istorice 
2. Materialul vegetal utilizat în aranjamentele florale 
3. Instrumente, vase şi accesorii utilizate în arta florală 
5. Arta florală occidentală 
6. Arta florală orientală 
7. Utilizarea florilor în arta culinară 
8. Utilizarea florilor în trendul vestimentar 
      
    Floricultur ă  
1. Prezentarea caracteristicilor morfologice – decorative, ecologice şi tehnologice ale 
plantelor floricole anuale decorative prin flori, frunze, inflorescențe persistente, volubile și 
agățătoare 
2. Prezentarea caracteristicilor morfologice – decorative, ecologice şi tehnologice ale 
plantelor floricole bienale 
3. Prezentarea caracteristicilor morfologice – decorative, ecologice şi tehnologice ale 
plantelor floricole perene-hemicriptophite 
4. Prezentarea caracteristicilor morfologice – decorative, ecologice şi tehnologice ale 
plantelor floricole perene geofite rustice 
5. Prezentarea caracteristicilor morfologice – decorative, ecologice şi tehnologice ale 
plantelor floricole perene geofite semirustice 
     Plante de interior 
1. Recunoaşterea şi clasificarea plantelor de interior 
2. Specii decorative prin flori 
3. Specii decorative prin frunze 
4. Cactuşi şi plante suculente 
5. Bromelii şi orhidee 
6. Particularităţi morfologice şi condiţii climatice 
7. Înfiinţarea şi întreţinerea plantelor de interior 
 
      Materiale și tehnici florale în amenajarea interiorelor 
1. Compoziții florale utilizate pentru decorul diferitelor spații (sufragerie, bucătărie, 
dormitor, baie, terasă, restaurante, hoteluri). 
2. Designul interior cu ajutorul plantelor bulbo-rizomantoase 
3. Elaborarea diferitelor decorațiuni pentru interiore folosind tehnici moderne (tehnica 
șervețelului, quilling). 
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