
Descrierea postului  

Şef de lucrări pe perioadă nedeterminată (poziţia II/B/1) 

şi a atribu ţiilor aferente, departamentul II Cultura plantelor,  

Facultatea de Agricultură, disciplina Genetică 

 
 

I. DESCRIEREA POSTULUI 
 

       Postul de Şef de lucrări, pe perioadă nedeterminată, vacant, poziţia II/B/1, 
prevăzut în statul de funcţiuni şi personal didactic, aprobat în anul universitar 
2012-2013, conţine o normă de 15,00 ore convenţionale, asigurate cu ore de curs 
şi lucrări practice, cu următoarea distribuţie semestrială, pe discipline: 

- Disciplina Genetica populaţională, efectuată în semestrul II cu 
studenţii din anul II de la specializarea Biologie a Facultăţii de Agricultură –2 ore 
curs şi 2 ore lucrări practice de laborator, o formaţie de lucru, cu o medie de 
3 ore convenţionale/ an; 

- Disciplina Eroziunea genetică a cultivarelor, efectută în semestrul II 
cu studenţii din anul I de la masterul Biologia agroecosistemelor a Facultăţii de 
Agricultură;, o formaţie de lucru, 2 ore de curs şi 2 ore de lucrări practice de 
laborator, cu o medie de 4 ore convenţionale/an; 

- Disciplina Genetică 1, efectuată în semetrul I, cu studenţii din anul II de 
la specializarea Agricultură a Facultăţii de Agricultură – trei forma ţii de lucru x 
2 ore = 6 ore lucrări practice de laborator, cu o medie de 3 ore 
convenţionale/an;  

- Disciplina Genetică 2, efectuată în semetrul II, cu studenţii din anul II 
de la specializarea Agricultură a Facultăţii de Agricultură – trei forma ţii de lucru 
x 2 ore = 6 ore lucrări practice de laborator, cu o medie de 3 ore 
convenţionale/an;  

- Disciplina Genetică 1, efectuată în semetrul I, cu studenţii din anul II de 
la specializarea Montanologie a Facultăţii de Agricultură –o formaţie de lucru x 
2 ore = 2 ore lucrări practice de laborator, cu o medie de  1  oră 
convenţională/an;  

- Disciplina Genetică 2, efectuată în semetrul II, cu studenţii din anul II 
de la specializarea Montanologie a Facultăţii de Agricultură –o formaţie de lucru 
x 2 ore = 2 ore lucrări practice de laborator, cu o medie de  1  oră 
convenţională/an; 

 
 
 
 
 
 
 
 



II. ACTIVIT ĂŢI AFERENTE POSTULUI 
 
     - Efectuarea orelor de curs pentru: 

- Disciplina Genetica populaţională, semestrul II, cu studenţii din  anul II de 
la specializarea Biologie a Facultăţii de Agricultură; 

- Disciplina Eroziunea genetică a cultivarelor, semestrul II, cu studenţii din 
anul I de la masterul Biologia agroecosistemelor a Facultăţii de Agricultură; 

 
     - Efectuarea orelor de lucrări practice de laborator pentru: 

- Disciplina Genetica populaţională, semestrul II cu studenţii din anul II 
de la specializarea Biologie a Facultăţii de Agricultură;  

- Disciplina Eroziunea genetică a cultivarelor, semestrul II cu studenţii 
din anul I de la masterul Biologia agroecosistemelor a Facultăţii de Agricultură;  

- Disciplina Genetică 1, semetrul I, cu studenţii din anul II de la 
specializarea Agricultură a Facultăţii de Agricultură;  

- Disciplina Genetică 2, semetrul II, cu studenţii din anul II de la 
specializarea Agricultură a Facultăţii de Agricultură;  

- Disciplina Genetică 1, semetrul I, cu studenţii din anul II de la 
specializarea Montanologie a Facultăţii de Agricultură;   

- Disciplina Genetică 2, semetrul II, cu studenţii din anul II de la 
specializarea Montanologie a Facultăţii de Agricultură. 

 
- Asistenţă la procesul didactic (curs, lucrări practice, proiecte) 
- Pregătirea activităţii didactice; 
- Verific ări lucr ări de control; 
- Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă; 
- Asistenţă la examene; 
- Îndrumare proiecte de licenţă; 
- Elaborare materiale didactice; 
- Activitate de cercetare ştiin ţifică; 
- Îndrumare cercuri ştiin ţifice studenţeşti; 
- Îndrumare practic ă în cursul anului universitar; 
- Participare la manifestări ştiin ţifice; 
- Activit ăţi de promovare şi legătura cu mediul economic; 
- Participarea la activităţi civice, culturale, administrative şi de evaluare în 

sprijinul înv ăţământului; 
- Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 

 
 
 
 
 
 
 
   

 



III. TEMATICA PENTRU PROBELE DE CONCURS 
 
 

1. NOŢIUNI DE GENETICĂ A POPULAŢIILOR 
1.1. Structura genetică a populaţiilor 
1.2. Influenţa regimului de reproducere (panmixia, regimul închis, regimul 

deschis-heterogamia) 
1.3. Influenţa presiunii evolutive (hazardul, selecţia,mutaţia, migraţia) 

            1.3.1.  Introducerea modelelor cu mai mulţi loci 
a.Noţiunea de dezechilibru de înlănţuitre 
b.Evoluţia dezechilibrului de înlănţuire în ipoteza Hardy-Weinberg 
c.Cauzele posibile ale dezechilibrului de înlănţuire  

   2. POLIMORFISMUL 
2.1. Introducere 
2.2. Polimorfimul echilibrat prin supradominanţa valorilor selective 
2.3. Valori selective variabile 
2.4. Polimorfismul tranzitoriu 
2.5. Problema barierelor genetice 
2.6. Punctul de vedere neutralist 

  3. POSIBILITĂŢI DE DIRIJARE A STRUCTURII GENETICE 
3.1. Utilizarea variabilităţii genetice naturale 
3.2. Mutageneza 
3.3. Incrucişări interspecifice 
3.4. Ingineria genetică 

4. METODE STATISTICE DE ANALIZĂ A VARIABILIT ĂŢII GENETICE            
            4.1. Calcularea distantelor genetice pe baza markerilor dominanţi 
            4.2. Întocmirea dendrogramelor de tip UPGMA 
            4.3. Întocmirea dendrogramelor de tip Neighbor-Joining 
5. NOŢIUNI DE CITOGENETICĂ 
           5.1. Metode şi tehnici de lucru în citogenetică 

5.2. Metode de evidenţiere a cromozomilor în mitoză 
5.3. Metode de evidenţiere a cromozomilor în meioză 

6. ANALIZA STATISTICĂ A CARACTERELOR CALITATIVE 
6.1. Probabilitatea aplicată în genetică 
6.2. Calcularea mediei aritmetice, a varianţei, a abaterii standard şi a abaterii 

standard a mediei aritmetice 
6.3. Curba repartiţiei normale 
6.4. Analiza varianţei 
6.5. Calcularea şi interpretarea coeficientului de regresie 
6.6. Calcularea şi interpretarea coeficientului de corelaţie 
6.7. Analiza varianţei genetice la familiile de semifraţi 
6.8. Analiza varianţei genetice la familiile de fraţi buni 
6.9. Calcularea coeficientului de heritabilitate 
6.10. Metode informatice pentru analiza statistică a caracterelor cantitative 
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IV. SALARIZARE 
 

 Postul de Şef de lucrări va fi salarizat conform legii 63/10.05.2011, art. 7, anexa 
1, cu salariul minim de încadrare de 1349 lei 


