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Poziția în statul de
funcții

IIB/10 *

Funcție șef lucrări

Disciplinele din
planul de
învățământ

Legumicultură 1-2, Legumicultură specială 1-2, Practică

Domeniu stiintific silvicultură

Descriere post Postul de șef lucrări, poziţia II/B/10 din Statul de funcţii al Departamentului II Silvicultură, cu un număr
total de 14,20 ore, are în componenţă 4,00 ore curs (la Disciplinele Legumicultură 1-2 și 10,20 ore
seminar/lucrări practice, la Disciplinele Legumicultură 1-2, Legumicultură specială 1-2 și Practică 2.
Disciplinele Legumicultură 1-2, Legumicultură specială 1-2 au drept scop instruirea teoretică și practică a
studenților în vederea însușirii noțiunilor de bază privind bazele biologice ale culturii legumelor, tehnologia
generală a culturii legumelor, recoltarea, condiţionarea şi păstrarea legumelor etc. În cazul orelor de lucrări
practice se urmărește participarea cadrului didactic la supravegherea studenților pe perioada desfășurării
acestora.

Atributiile/activitat
ile aferente

Pregătirea şi efectuarea orelor de seminar şi lucrări practice pentru disciplinele cuprinse în norma didactică,
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 lucrări de licenţă şi disertaţie.
Elaborare materiale didactice.
Activitate de cercetare ştiinţifică.
Participare la manifestări ştiinţifice și sportive.
Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultant şi de cercetare ale colectivului.
Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic.
Alte activităţi pentru pregătirea practicăşi teoretică a studenţilor.*

Salariul minim de
incadrare lei *

Calendarul
concursului

www.usamvcluj.ro



Data publicării
anunţului în Monitorul
Oficial

28.10.2016 *

Perioadă înscriere Început Sfârșit

*28.11.2016 *24.01.2017

Data susținerii
prelegerii

*08.02.2017

Ora susținerii
prelegerii

(09:00) *

Locul susținerii
prelegerii

Laboratorul de Silvicultură H32 *

Perioadă susținere a
probelor de concurs

Început Sfârșit

*08.02.2017 *08.02.2017

Perioadă comunicare
a rezultatelor

Început Sfârșit

*09.02.2017 *09.02.2017

Perioadă de
contestații

Început Sfârșit

*09.02.2017 *16.02.2017

Tematica probelor
de concurs

Tematica:
1.Bazele biologice ale culturii legumelor: Originea şi evoluţia, clasificarea, particularităţile
dezvoltării, înmulţirea plantelor legumicole
2.Bazele intensivizării legumiculturii: Zonarea, concentrarea, specializarea şi integrarea producţiei.

Unităţile de producţie. Alegerea şi folosirea raţională a terenului-culturi succesive şi asociate.
3.Baza tehnico- materială a legumiculturii- construcţii horticole (sere, solarii, răsadniţe, tunele

joase. Sistema de maşini şi utilaje
4.Tehnologia generală a culturii legumelor-pregătirea terenului, pregătirea seminţelor şi

semănatul, producerea şi plantarea răsadurilor, lucrări de întreţinere
5.Recoltarea, condiţionarea şi păstrarea legumelor în stare proaspătă

6.Legumele din grupa verzei-varza albă, varza roşie, conopida, gulia, varza de Bruxelles, broccoli
7.Legumele rădăcinoase- morcov, pătrunjel, păstârnac, ţelină, sfeclă roşie, ridichi
8.Legumele bulboase-ceapa, usturoi, praz
9.Legumele solano-fructoase-tomate, ardei, vinete
10.Legumele cucurbitacee-castraveţi, pepene verde, pepene galben, dolecel, dovleac turcesc
11.Legumele cultivate pentru păstăi şi boabe verzi- mazăre de grădină, fasole de grădină, bame
12. Legumele verdeţuri şi condimentare- salata, spanac, cicoare, mărar, cimbru
13.Legumele perene- sparanghel, revent, hrean, tarhon, leuştean, măcriş, ştevie

Adaugă fișier nou
tematica probe
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legumicultură, Partea II, Tipo Agronomia, Cluj-Napoca
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Descrierea
procedurii de
concurs

09:00–09.45 - prelegere publică în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate
profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare.
09:45-10:00 - sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului.
10:00-10:50 - 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.
11:00-12:00 – oră practică sau studiu de caz
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. *

Adaugă fișier
nou procedura
concurs

Lista documente Se află pe site-ul universității www.usamvcluj.ro

Adresa unde se
transmite dosarul
de concurs

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

Comisie

Comisia de concurs:




