
 
 
 

 

Descrierea postului 

Profesor 

Facultatea Agricultură 

Departament Ştiinţe tehnice şi Ştiinţele solului 

Poziţia în statul de 

funcţii 
I/B/1 

Funcţie Profesor 

Disciplinele din planul 

de învăţământ 

Pedologie 

Domeniul ştiinţific Agronomie 

Descriere post Postul de profesor are în componenţă  ore de curs (2 ore/săpt) 

la disciplina Pedologie1 şi Pedologie 2 (semestrul I şi II) şi lucrări 

practice  (7 ore/săpt) disciplina de Pedologie1 şi Pedologie 2 

(semestrul I şi II).  

Cursul de Pedologie 1 are ca obiective însuşirea de către 

studenţi a alcătuirii, organizării şi formării pedosferei (solul) cu 

referiri speciale asupra factorilor implicaţi în formarea solului, 

proceselor pedogenetice şi alcătuirii profilului de sol (orizonturile 

pedogenetice), precum şi a properietăţilor solului în relaţie directă 

cu obţinerea producţiei agricole. Lucrările practice sunt axate pe 

însuţirea cunoştinţelor privind analiza în laborator a properităţilor 

fizice şi chimice a solurilor, dezvoltarea abilităţilor practice în 

laborator (utilizare instrumente şi aparatură specifică)  şi de 

interpretare a rezultatelor analitice. 

Cursul de Pedologie 2 completează noţiunile cu taxonomia 

solurilor la nivel internaţional şi detaliază clasificarea solurilor în 

România, atât la nivel de clasificare genetică cât şi tehnică.  

Lucrările de laborator urmăresc însuşirea cunoştinţelor privind 

identificarea tipurilor genetice de sol în teren prin analiza 

morfologică şi aplicarea cheilor de determinare a unităţilor 

taxonomice, precum şi gruparea terenurilor pe grupe de 

pretabilitate sau favorabilitate specifice clasificărilor tehnice prin 

elaborarea fişelor de bonitare a terenurilor agricole. 

Atribuţiile/activităţile 

aferente 

Pregătirea individuală şi desfăşurarea orele de curs şi 

laborator. 

Întocmirea fişelor disciplinelor 

Susţinerea examenelor finale şi a testelor parţiale.  

Elaborarea de materiale didactice. 

Consultaţii pentru studenţii aferenţi disciplinei. 

Îndrumare lucrări de diplomă. 



 
 

Îndrumare studenţi pentru participare la manifestări 

ştiinţifice. 

Desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică. 

Îndrumare cerc studenţesc. 

Participarea la manifestări ştiinţifice. 

Participare la activităţile administratice, de învăţământ, 

consultanţă şi cercetare a departamentului/facultăţii. 

Activităţi de promovare şi legătura cu mediul social-

economic. 

Alte activităţi pentru pregătirea extracuriculară a studenţilor. 

Tematica probelor de 

concurs 

Formarea solului. Factori de formare a solului: Materialul 

parental, relieful, clima, organismele, timpul. 

Procese de formare a solului: Formarea părţii minerale: 

procesele de dezagregare şi alterare şi produsele rezultate din 

dezagregare şi alterare. Formarea părţii organice: Descompunerea 

materiei organice, humificarea, acizii humici şi tipuri de humus 

Procese pedogenetice şi alcătuirea profilului de sol. 

Procesul de bioacumulare, argilizare, argilo-iluvierea, 

spodosolizarea, salinizarea şi alcalizarea. Orizonturi pedogenetice 

principale şi de diagnostic. 

Însuşirile fizice ale solurilor. Textura solului: sisteme de 

fracţiuni granulometrice, clase texturale, variaţia texturii pe profil. 

Structura solului: factori şi procese de formare a structurii, tipuri 

de structuri. 

Taxonomia solurilor. Structura sistemului de taxonomie a 

solurilor din România- SRTS 2012.. 
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