
Post scos la concurs, semestrul al II-lea, an universitar 2011-2012 
 

şef de lucrări pe perioadă nedeterminată, nr. III B/7 
Facultatea de Agricultură 
Departamentul Protecţia mediului şi a plantelor 
 

Descrierea postului.  
 

 Postul de şef de lucrări, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. III B/7, prevăzut în 
statul de funcţii şi de personal didactic aprobat în anul universitar 2011 – 2012 conţine o 
normă de 14,75 ore convenţionale, asigurate cu număr corespunzător de ore de predare 
curs şi lucrări practice de laborator, după cum urmează: 
- Disciplina: Prognoza şi avertizare în protecţia plantelor; semestrul II, studenţi 

master Protecţia plantelor an I, cu 1 oră de curs şi 1 de lucrări practice, o formaţie de 
lucru, cu o medie de 2 ore convenţionale/an. 

- Disciplina: Prognoza şi avertizare în protecţia plantelor: semestrul I, studenţi 
master Protecţia plantelor an II, cu 1 oră de curs şi 2 ore de lucrări practice, o formaţie 
de lucru, cu o medie de 2,75 ore convenţionale/an. 

- Disciplina: Control fitosanitar în agricultur ă: semestrul II, studenţi master Protecţia 
plantelor an I, cu 1 oră de curs şi 1 oră de lucrări practice, o formaţie de lucru, cu o 
medie de 2,0 ore convenţionale/an. 

- Disciplina: Controlul buruienilor, bolilor şi dăunătorilor în agricultura organic ă: 
semestrul II, studenţi master Agricultura organică, cu 1 oră de curs şi 1 oră de lucrări 
practice, o formaţie de lucru, cu o medie de 2 ore convenţionale/an. 

- Disciplina: Fitopatologie generală: semestrul II, studenţi Agricultură şi Montanologie 
an II, cu 2 ore de curs, o formaţie de lucru, cu o medie de 2 ore convenţionale/an. 

- Disciplina: Fitopatologie specială, semestrul I, studenţi Agricultură an III, 2 ore curs 
o formaţie de lucru, cu o medie de 2 ore convenţionale/an. 

- Disciplina: Fitopatologie, semestrul I, studenţi Biologie an III, 2 ore curs o formaţie 
de lucru, cu o medie de 2 ore convenţionale/an 

 
Activităţi aferente postului: 

 
Efectuarea orelor de curs pentru: 
- Disciplina Prognoza şi avertizare în protecţia plantelor; semestrul II, studenţi master 

Protecţia plantelor an I; 
- Disciplina: Prognoza şi avertizare în protecţia plantelor: semestrul I, studenţi master 

Protecţia plantelor an II; 
- Disciplina: Control fitosanitar în agricultură: semestrul II, studenţi master Protecţia 

plantelor an I; 
- Disciplina: Controlul buruienilor, bolilor şi dăunătorilor în agricultura organică: 

semestrul II, studenţi master Agricultura organică an I; 
- Disciplina: Fitopatologie generală: semestrul II, studenţi Agricultură şi Montanologie 

an II; 
- Disciplina: Fitopatologie specială, semestrul I, studenţi Agricultură an III; 
- Disciplina: Fitopatologie, semestrul I, studenţi Biologie an III; 
 
Efectuarea orelor de lucrări practice de laborator  pentru: 
- Disciplina Prognoza şi avertizare în protecţia plantelor; semestrul II, studenţi master 

Protecţia plantelor an I; 



- Disciplina: Prognoza şi avertizare în protecţia plantelor: semestrul I, studenţi master 
Protecţia plantelor an II; 

- Disciplina: Control fitosanitar în agricultură: semestrul II, studenţi master Protecţia 
plantelor an I; 

- Disciplina: Controlul buruienilor, bolilor şi dăunătorilor în agricultura organică: 
semestrul II, studenţi master Agricultura organică an I; 
 

Pregătirea activităţii didactice; 
Verificări lucrări şi teste; 
Elaborare materiale didactice; 
Îndrumare proiecte de licenţă/disertaţie; 
Activitate de cercetare ştiin ţifică; 
Îndrumare practică de specialitate; 
Participare la manifestări ştiin ţifice; 
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 
 
 
Tematica 
 
1. Noţiuni generale despre bolile plantelor (definiţia, etiologia, patogeneza, patografia); 
2. Noţiuni generale despre agenţii fitopatogeni (modul de viaţă, specializarea, proprietăţile 
parazitare); 
3. Caracterele specifice ale agenţilor fitopatogeni (virusuri, micoplasme, bacterii ciuperci); 
4. Prevenirea şi combaterea integrată a bolilor infecţioase ale plantelor (reguli generale, 
conceptul de combatere integrată, metode şi mijloace de combatere integrată); 
5. Bolile principalelor culturi agricole (plante de câmp, plante de nutreţ, legume, pomi şi 
arbuşti fructiferi, viţa de vie); 
6. Managementul integrat al bolilor la principalele culturi agricole (plante de câmp, plante 
de nutreţ, legume, pomi şi arbuşti fructiferi, viţa de vie); 
7. Prognoza în cadrul combaterii integrate şi avertizarea aplicării măsurilor de combatere 
integrată; 
8. Elaborarea prognozelor în protecţia plantelor (plante de câmp, legume, pomi şi arbuşti 
fructiferi, viţă de vie); 
9. Criterii şi metodici de avertizare a tratamentelor împotriva bolilor plantelor;  
10. Principii de control fitosanitar al bolilor plantelor în agricultura convenţională şi 
organică 
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