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Descrierea postului: 

Postul de şef de lucrări, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. III/B/5, prevăzut în statul de 
funcţii şi de personal didactic, aprobat în anul universitar 2012-2013, conţine o normă de 15 ore 
convenţionale, asigurate cu număr corespunzător de ore de predare curs şi lucrări practice de 
laborator, după cum urmează: 

- Disciplina: Ecotoxicologie; semestrul II, studenţi  licenţă zi, Ingineria şi protecţia mediului în 
agricultură, an III, cu 2 ore de curs şi 2 ore lucrări practice, două formaţii de lucru, cu o medie 
de 4 ore convenţionale/an. 

- Disciplina: Poluarea şi tehnici de depoluare a mediului; semestrul I, studenţi licenţă zi, 
Ingineria şi protecţia mediului în agricultură, an III, cu 2 ore de curs şi 2 ore lucrări practice 
două formaţii de lucru, cu o medie de 4 ore convenţionale/an. 

- Disciplina: Managementul realizării proiectelor, semestrul II, studenţi  licenţă zi, Ingineria 
şi protecţia mediului în agricultură, an IV cu 2 ore de curs şi 1 oră lucrări practice, 1 oră 
proiect, trei formaţii de lucru, cu o medie de 4 ore convenţionale/an. 

- Disciplina: Drept şi legislaţie de mediu; semestrul I, studenţi licenţă zi, Ingineria şi protecţia 
mediului în agricultură, an IV, cu 2 ore de curs şi 2 ore lucrări practice, trei formaţii de lucru, 
cu o medie de 4 ore convenţionale/an. 

Activităţi aferente postului: 

Efectuarea orelor de curs pentru: 

- Disciplina Ecotoxicologie; semestrul II, studenţi  licenţă zi, Ingineria şi protecţia mediului în 
agricultură, an III; 

- Disciplina: Poluarea şi tehnici de depoluare a mediului; semestrul I, studenţi licenţă zi, 
Ingineria şi protecţia mediului în agricultură, an III; 

- Disciplina: Managementul realizării proiectelor; semestrul II, studenţi  licenţă zi, Ingineria şi 
protecţia mediului în agricultură, an IV; 

- Disciplina: Drept şi legislaţie de mediu; semestrul I, studenţi licenţă zi, Ingineria şi protecţia 
mediului în agricultură, an IV. 

Efectuarea orelor de lucrări practice de laborator şi seminar pentru: 

- Disciplina Ecotoxicologie; semestrul II, studenţi  licenţă zi, Ingineria şi protecţia mediului în 
agricultură, an III; 

- Disciplina: Poluarea şi tehnici de depoluare a mediului; semestrul I, studenţi licenţă zi, 
Ingineria şi protecţia mediului în agricultură, an III; 

- Disciplina: Managementul realizării proiectelor; semestrul II, studenţi  licenţă zi, Ingineria şi 
protecţia mediului în agricultură, an IV; 

- Disciplina: Drept şi legislaţie de mediu; semestrul I, studenţi licenţă zi, Ingineria şi protecţia 
mediului în agricultură, an IV. 
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Pregătirea activităţii didactice; 
Verificarea cunoştinţelor prin  lucrări şi teste specifice; 
Elaborare şi editare materiale didactice; 
Îndrumare proiecte de licenţă/disertaţie; 
Activitate de cercetare ştiin ţifică şi publicaţii ştiin ţifice; 
Îndrumare practică de specialitate; 
Participare la manifestări ştiin ţifice şi diseminarea rezultatelor de cercetare şi cunoştinţelor 
profesionale ; 
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 
 
Tematica: 

1. Studiul diferiţilor factori ecotoxici. Factorii fizici: mecanici, termici, radiaţii 
electromagnetice (ionizante şi neionizante); 

2. Determinarea dispersiei poluanţilor. Determinarea dispersiei poluanţilor în medii 
acvatice; 

3. Protecţia chimică a plantelor şi mediul înconjurător; 
4. Poluarea apei. Caracterizarea hidrosferei, surse de poluare, factori poluanţi; 
5. Poluarea aerului. Caracterizarea atmosferei, surse de poluare a aerului şi factorii 

care o condiţionează. Efectele poluării aerului. Autoepurarea aerului. Poluare 
fonică; 

6. Tehnici de depoluare a solului; 
7. Managementul proiectelor. Evoluţia domeniului. Tipuri de proiect. Forme de 

organizare: Funcţional, Matriceal, Orientat pe proiect. Criterii de selecţie a 
structurii managementului proiectelor; 

8. Structura cadru a unui proiect; 
9. Raportul juridic de drept al mediului. Conţinutul raportului juridic de drept al 

mediului; 
10. Tehnici reglementate de protecţie a mediului. Fondul pentru mediu. 
11. Norme specifice de securitate în muncă în laboratoarele de ingineria şi protecţia 

mediului. 
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