
 

Facultatea de Horticultură 

Departamentul I Horticultur ă-Peisagistică 

 

 

DESCRIEREA POSTULUI SCOS LA CONCURS 

conform cerinţelor H.G. 457/2011 

 

Denumirea postului:                                   ŞEF LUCRĂRI 

poziţia I B/2 din Statul de funcţii al Departamentului I Horticultur ă-Peisagistică 

 

 

Disciplinele din planul de învăţământ 

 

Metodologii de producere a seminţelor de legume şi flori 

Biodiversitatea şi bioconservarea plantelor 

Bazele înmulţirii plantelor horticole 

Modelare moleculară 

Biologie computaţională 

 

Descrierea postului scos la concurs 

 

Postul scos la concurs figurează ca post vacant în Statul de funcţii al Departamentului I 

Horticultură-Peisagistică aprobat pentru anul universitar 2011-2012. Numărul total de ore 

convenţionale de activităţi directe cu studenţii este de 16,00 dintre care 10,00 ore de curs şi 6,00 ore de 

lucrări practice/seminarii/proiect. Distribuţia orelor convenţionale pe discipline, în cadrul programelor 

de studii, conform statului de funcţii, este următoarea: 

1. Disciplina: Metodologii de producere a seminţelor de legume şi flori, anul I Programul de 

master Managementul producţiei horticole în climat controlat, cu un număr de 1,25 ore 

convenţionale pe an. 

2. Disciplina: Biodiversitatea şi bioconservarea plantelor, anul I Programul de master 

Biodiversitate şi bioconservare, cu un număr de 4,0 ore convenţionale pe an. 



3. Disciplina: Bazele înmulţirii plantelor horticole, anul I Programul de master Ştiinţe horticole, cu 

un număr de 1,25 ore convenţionale pe an. 

4. Disciplina: Metodologii de producere a seminţelor de legume şi flori, anul I Programul de 

master Managementul producţiei horticole în climat controlat, cu un număr de 0,75 ore 

convenţionale pe an. 

5. Disciplina: Bazele înmulţirii plantelor horticole, anul I Programul de master Ştiinţe horticole, cu 

un număr de 0,75 ore convenţionale pe an. 

6. Disciplina: Modelare moleculară, anul II Programul de master Biodiversitate şi bioconservare, 

cu un număr de 4,0 ore convenţionale pe an. 

7. Disciplina: Biologie computaţională, anul II Programul de master Biodiversitate şi 

bioconservare, cu un număr de 4,0 ore convenţionale pe an. 

 

Atribu ţiile/activit ăţile aferente postului scos la concurs 

 

- Susţinerea orelor de curs şi lucrări practice (seminarii, lucrări sau elaborare proiect) cuprinse 

 în  norma didactică la disciplinele din postul vacant scos la concurs, în conformitate cu 

 prevederile  din fişele disciplinelor şi programele analitice. 

- Consultaţii săptămânale pentru studenţi conform orarului stabilit la nivelul Departamentului  

 I Horticultură-Peisagistică. 

- Organizarea şi desfăşurarea examenelor conform planurilor de învăţământ. 

- Elaborarea materialelor necesare procesului didactic (îndrumare, cursuri, materiale pentru 

 lucrări practice etc.). 

- Activitate de cercetare ştiinţifică (înfiinţarea unor cercuri ştiinţifice pe discipline, elaborare 

 articole, participare la proiecte de cercetare la nivelul departamentului, la manifestări 

 ştiinţifice etc.). 

- Îndrumarea studenţilor la concursurile profesionale, simpozioane ştiinţifice studenţeşti, 

 la elaborarea proiectelor de diplomă sau a celor de disertaţie. 

- Participare directă şi susţinută la toate activităţile catedrei. 

  

Salariul minim de încadrare la angajare 

Postul de şef lucrări scos la concurs  va fi salarizat conform legii 63/13.05.2011, cu salariul minim de 

încadrare de ...................... lei. 

 

Calendarul concursului 

............................................................................................................................................... 



Tematica probelor de concurs 

 

Metodologii de producere a seminţelor de legume şi flori 

 

Obiectul şi importanţa disciplinei. Producerea de seminţe, organizarea producerii de seminţe şi material 

săditor la speciile legumicole în România. Caracteristicile biologice fundamentale ale cultivarelor şi 

principalele tipuri de cultivaruri existente la plantele legumicole şi floricole cultivate în climat controlat  

Cauzele care pot deteriora structura genetică a cultivarelor şi posibilităţile de evitare a acestora în 

procesul de selecţie conservativă. Mecanisme biologice utilizate în producerea de seminţe şi material 

săditor la plantele legumicole şi floricole cultivate în climat controlat. Metodologia producerii de 

seminţe la cultivarurile speciilor legumicole şi floricole autogame prin aplicarea schemelor de selecţie 

conservativă. Metodologia producerii de seminţe la cultivarurile speciilor legumicole şi floricole 

alogame prin aplicarea schemelor de selecţie conservativă. Metodologia producerii materialului săditor 

la cultivarurile de legume şi flori cu înmulţire vegetativă, prin aplicarea schemelor de selecţie 

conservativă. 

Bibliografie 

Ardelean, M., R. Sestraş, M. Cordea, 2006, Metodologia producerii de seminţe şi material 

săditor la plantele horticole (suport de curs), Editura AcademicPres, Cluj-Napoca. 

Botez, C., M. Savatti, 1987, Tehnologia producerii de seminţe la plantele agricole, Tipo 

Agronomia, Cluj-Napoca. 

X X X , Librăria web ISTIS http://istis.ro/blogs/ro/pages/publicatii.aspx. 

 

Biodiversitatea şi bioconservarea plantelor 

Aspecte generale privind biodiversitatea. Definiţia biodiversităţii. Scurt istoric al conceptului de  

biodiversitate. Complexitatea conceptului de  biodiversitate. Apariţia, evoluţia organismelor şi riscul la 

care este supusă biodiversitatea. Biodiversitatea - fundamentul existenţei umane. Definirea 

principalelor noţiuni utilizate în biodiversitate. Protejarea şi conservarea biodiversităţii. Conceptul de 

protecţie şi conservare a biodiversităţii. Obiective şi strategii urmărite în protecţia şi conservarea 

biodiversităţii: Obiectivele conservării biodiversităţii. Strategiile conservării biodiversităţii. Tipurile de 

biodiversitate şi valoarea biodiversităţii. Noţiuni generale privind organizarea sistemică a materiei vii. 

Istoricul conservării biodiversităţii. Biodiversitatea ca ştiinţă şi legătura acesteia cu alte discipline. 

Principiile de conservare a biodiversităţii. Elementele  structurale  şi  factorii  de  influenţă ai 

biodiversităţii. Elementele structurale ale biodiversităţii. Clasificarea organismelor: specia, populaţia, 

cultivarul şi rasa - forme ale biodiversităţii create de om. Factorii de influenţă ai biodiversităţii: Factorii 

primari de influenţă ai evoluţiei. Diversitatea şi uniformitatea genetică sub acţiunea antropogenă. 



Vulnerabilitatea genetică. Eroziunea genetică. Identificarea componentelor biodiversităţii. Posibilităţi 

de colectare a resurselor genetice: Metode folosite în colectarea biodiversităţii. Organizarea activităţii 

de explorare-colectare. Conservarea resurselor vegetale “in situ”. Adoptarea strategiei de conservare 

“in situ”. Precizarea obiectivelor urmărite: Clasificarea speciilor ameninţate. Numărul speciilor de 

plante vasculare ameninţate. Cunoaşterea mecanismelor naturale care asigură biodiversitatea: Structura 

genetică a populaţiilor. Transmiterea genelor în populaţiile panmictice. Identificarea şi alegerea 

speciilor în vederea conservării. Zone de protecţie şi conservarea „in situ”: ariile protejate şi 

neprotejate. Studiul resurselor vegetale „in situ” şi în băncile de gene. Băncile de gene. Modalităţile de 

conservare în băncile de gene: Conservarea prin seminţe. Conservarea „in vitro”. Conservarea prin 

creştere redusă „in vitro”. Conservarea prin cryostocare. Conservarea biodiversităţii în bănci de gene 

„ex situ”. Conservarea în colecţii de câmp. Grădinile botanice: Obiectivele conservării biodiversităţii în 

grădinile botanice. Istoricul şi diversitatea grădinilor botanice. Principalele grădini botanice ale lumii. 

Conservarea biodiversităţii în grădinile botanice. Programe elaborate pentru îmbunătăţirea activităţii  

de protejare şi conservare a biodiversităţii. Programe naţionale: Necesitatea elaborării programelor 

pentru protejarea biodiversităţii. Tipuri de programe naţionale. Programe internaţionale. Legislaţiile 

naţionale. Înţelegeri şi recomandări internaţionale. Tratate internaţionale referitoare la biodiversitate. 

Utilizarea biodiversităţii. Sistemul mondial informaţional al resurselor genetice. Accesul la resursele 

genetice: accesul restricţionat, accesul regularizat. 

Bibliografie 

Ghidra, V., M. Botu, R. Sestraş, I. Botu, 2004, Biodiversitate şi bioconservare, Editura 

AcademicPres, Cluj-Napoca. 

Berca, M., 1998, Strategii pentru protecţia mediului şi gestiunea resurselor, Ed. Grand, 

Bucureşti. 

Botu, I., M. Botu, 2000, Protecţia şi conservarea biodiversităţii, Ed. Conphys, Rm. Vâlcea. 

Cristea, M., 1988, Evaluarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale, Ed. Academiei RSR, 

Bucureşti. 

Frankel O. H., M. E. Soule, 1981, Conservation and Evolution, Cambridge Univ. Press, New-

York. 

Heywood, V. H., R. T. Watson (Eds.), 1995, Global Biodiversity Assessment, Cambridge 

University Press, UNEP, Cambridge. 

Wilson, E. O., F.M. Peter (eds.), 1988, Biodiversity, Washington, D.C., National Academy 

Press. 

 

Bazele înmulţirii plantelor horticole 



Biologia înfloritului şi dubla fecundaţie; formarea seminţelor. Sămânţa – factor biologic de producţie. 

Asigurarea unităţilor de producţie cu seminţe şi material săditor. Completarea formularelor pentru 

înregistrarea agenţilor economici în vederea producerii, prelucrării sau comercializării seminţelor şi 

materialului săditor. Verificarea loturilor semincere şi stabilirea purităţii biologice a culturilor pentru 

sămânţă în vederea certificării. Determinarea calităţii seminţelor: ridicarea probelor şi formarea 

probelor de laborator în vederea determinării calităţii seminţelor; puritatea fizică a seminţelor. 

Determinarea calităţii seminţelor: germinaţia seminţelor. Determinarea calităţii seminţelor: masa 

seminţelor şi starea sanitară a seminţelor. Determinarea calităţii materialului săditor (pomi şi arbuşti 

fructiferi, viţă de vie, specii ornamentale). Determinarea calităţii seminţelor: viabilitatea, umiditatea, 

provenienţa, autenticitatea. Etichetarea seminţelor, circulaţia şi comercializarea seminţelor şi 

materialului săditor. Producerea materialului săditor horticol, importanţa înmulţirii vegetative şi 

metodele de înmulţire vegetativă la plantele horticole. 

Bibliografie 

Cordea, M., 2008, Producerea de sămânţa şi material săditor, Editura AcademicPres, Cluj-

Napoca. 

Salontai, Al., L.S. Muntean, M. Savatti, M. Bârsan, 1988, Certificarea şi controlul calităţii 

seminţelor şi materialului săditor la culturile de câmp, Ed. Dacia, Cluj-Napoca. 

Savatti, M., 1983, Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă - Curs, Tipo Agronomia 

Cluj-Napoca. 

X X X, 1998, Legislaţia seminţelor şi materialului săditor în România, MAA, Ed. Sitech, Arad. 

X X X , Librăria web ISTIS http://istis.ro/blogs/ro/pages/publicatii.aspx. 

 

Modelare moleculară 

Structura moleculară. Formule chimice: formula brută, formula moleculară, formula structurală. 

Structura moleculară: primară, secundară, terţiară, cuaternară. Modele moleculare. Topologie 

moleculară, geometrie moleculară. Teoria grafurilor chimice: grafuri, matrici, invarianţi, polinoame. 

Modele de proces. Teoria seturilor moleculare: mulţimi, grafuri de reacţie. Modele fizice de 

interacţiune: Schrödinger, Coulomb, Newton, forţe nucleare, câmp, potenţial, energie. Proprietăţi 

moleculare. Proprietăţi atomice: număr atomic, masă atomică, electronegativitate, sarcină parţială etc. 

Proprietăţi moleculare. Proprietăţi şi activităţi moleculare: fizice (temperatură de topire şi fierbere, 

constantă de ionizare, etc.), chimice (reactivitate, timp de retenţie, etc.) şi biologice (coeficient de 

partiţie octanol/apă, activitate erbicidă etc.). Energia şi entropia moleculară. Entropia: Hartley, Shanon, 

Renyi. Energia şi entropia moleculară. Potenţialul Lennard-Jones, minimizarea energiei potenţiale. 

Analiza de corelaţie şi regresie. Analiza de corelaţie a mărimilor cantitative şi calitative: Pearson, 

Spearman, Kendall, Goodman-Kruskal. Analiza de corelaţie şi regresie. Analiza de regresie: liniară 



simplă, multiplă, analiza de componente principale, analiza de componente dominante, analiza 

factorilor. Studii de caz, ex. modelarea moleculară a activităţii erbicide a triazinelor. 

Bibliografie 

Cramer C.J., 2002, Essential of Computational Chemistry: Theories and Models, John Wiley & 

Sons: New York. 

Diudea MV, Gutman I, Jäntschi L. Molecular Topology. Nova Science, Huntington, NY, USA, 2001 

(Ed. I), 2002 (Ed. II), 332 p. online: http://lori.academicdirect.org/books/work_list.php?user=lori&id=102. 

Gundertofte K., Jørgensen F. S. (Eds.), 2000, Molecular Modeling and Prediction of 

Bioactivity, Kluwer Academic-Plenum Publishers, New York. 

Hinchliffe A., 1996, Modelling Molecular Structures, John Wiley & Sons, New York. 

Höltje H.-D., Sippl W., Rognan D., Folkers G., 2008, Molecular Modeling: Basic Principles and 

Applications, 3rd Edition, Wiley-VCH. 

Leach A., 2001, Molecular Modelling: Principles and Applications, 2nd Edition, Prentice Hall; 

2 edition. 

Ramachandran K.I., Deepa G., Namboori K., 2008, Computational Chemistry and Molecular 

Modeling. Principles and Applications, Springer, Berlin. 

Schlick T., 2010, Molecular Modeling and Simulation, 2nd edition, Springer, New York. 

Stan Tsai C., 2002, An Introduction to Computational Biochemistry, John Wiley & Sons, New 

York. 

X X X , Librăria de soft http://l.academicdirect.org. 

 

Biologie computaţională 

Structura biologică - secvenţe de aminoacizi: forme de reprezentare; stocarea secvenţelor de acizi 

nucleici: baze de date; topologie moleculară, geometrie moleculară. Analiza de similaritate: Similaritate 

calitativă bazată pe rate şi frecvenţe; Măsuri ale similarităţii calitative; Similaritate cantitativă bazată pe 

proprietăţi şi activităţi; Măsuri ale similarităţii cantitative. Algoritmi şi programe de analiză de 

similaritate. Algoritmi şi programe ce folosesc combinatorica. Algoritmi şi programe de căutare tabu. 

Algoritmi şi programe ce simulează călirea. Algoritmi şi programe de analiză de similaritate: algoritmi 

şi programe ce folosesc euristica; algoritmi genetici şi programe evolutive. 

Bibliografie 

Gusfield D., Algorithms on Strings, Trees, and Sequences: Computer Science and 

Computational Biology, 1997, Cambridge University Press. 

Durbin R., Eddy S.R., Krogh A., Mitchison G., Biological Sequence Analysis: Probabilistic 

Models of Proteins and Nucleic Acids , 1998, Cambridge University Press. 



Dwyer R.A., 2003, Genomic Perl: From Bioinformatics Basics to Working Code. Cambridge 

University Press, Cambridge, UK. 

Mount D.W., 2004, Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis. Cold Spring Harbor 

Laboratory Press. 

Pevzner P.A., 2000, Computational Molecular Biology: An Algorithmic Approach, MIT Press. 

Skiena S., 1998, The Algorithm Design Manual, Springer Verlag, New York Inc.  

X X X , Librăria de soft http://l.academicdirect.org. 

X X X , Librăria web http://sorana.academicdirect.ro/pages/doc/Bio2011/  

 

Descrierea procedurii de concurs 

 

PROBA I: 

Constă în susţinerea, de către candidat, a unei prelegeri publice referitoare la realizările profesionale 

anterioare, semnificative pe plan profesional, didactic, social etc. şi planul de dezvoltare a carierei 

universitare conform datelor prezentate în dosarul de concurs. Susţinerea are loc în faţa comisiei de 

concurs, în şedinţă publică, pe o durată de minim 45 de minute, fiind urmată în mod obligatoriu de o 

sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului. Universitatea anunţă pe pagina web a 

concursului ziua, ora şi locul desfăşurării acestei probe, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea 

desfăşurării probei. 

 

PROBA II: 

Proba a doua de concurs constă în susţinerea publică a unui curs pe durata a 50 minute, la una din 

disciplinele aferente postului, pe un subiect ales de către comisia de concurs din tematica prezentată. 

Subiectul prelegerii va fi comunicat, în scris, fiecărui candidat, cu 72 de ore înainte de examen. 

 

PROBA III:  

Proba a treia de concurs va fi reprezentată de o probă practică, specifică postului – studiu de caz, 

lucrare practică, analiză etc. cu o temă stabilită de către comisia de concurs şi comunicată în scris 

candidaţilor.   

 

Lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de 

concurs: 

...................................................................................................................................................................... 

Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs: ................................................................ 


