
Descrierea postului Profesor - Horticultură, Horticultură și peisagistică

Facultatea Horticultură
Departament Horticultură și Peisagistică
Poziția în statul de funcții I/B/2
Funcție Profesor universitar
Disciplinele din planul de învățământ Micromultiplicarea speciilor forestiere

Microînmulțire
Biotehnologii
Tehnici de inginerie genetică

Domeniul științific Horticultură
Descriere post Postul de Profesor, poziţia I/B/2, are în

componenţă :
 - la disciplina de Micromultiplicarea speciilor

forestiere, ore de curs (2 ore/săpt.), semestrul I
Cursul are ca obiectiv principal dobândirea de

către studenţi a unor cunoştinte fundamentale
necesare înțelegerii mecanismelor de funcționare a
unui organism vegetal obținut in vitro în vederea
aclimatizării și utilizării în exploatările forestiere.

Cursul prezintă principalele tehnici de clonare și
îmbunătățire genetică a formelor  valoroase
economic, informații legate de  sistemul de
accesare, gestionare și schimbul resurselor de
germoplasmă din Romania și UE, informații utile
privind sistemul legislativ impus materialului
biologic modificat genetic, rolul menținerii
biodiversității, conservarea germoplasmei de
interes.

- la disciplina de Microînmulțire, ore de curs (2
ore/săpt) şi lucrări  practice (2 ore/săpt/ 2 gr)
semestrul I

Cursul prezintă principalele caracteristici ale
micropropagării speciilor dendro-floricole pentru
obținerea unui număr mare de clone, folosind
tehnicile culturii in vitro, înţelegerea metodelor şi
tehnicilor utilizate în cercetarea în domeniul
micropropagării comerciale, aspecte diverse din
universul micropropagării, a tehnicilor de inginerie
genetică aplicată în scopul producerii formelor
ornamentale inovative. Cursul prezintă și câteva
elemente și perspective de utilizare a
micropropagării pentru un sector de business de
nișă.

- la disciplina de Biotehnologii, ore de curs (2
ore/săpt), practice (1 ore/săpt), semestrul I

Cursul prezintă elementele fundamentale ale
biotehnologiilor vegetale în scopul înțelegerii
perspectivei de utilizare a biotehnologiilor vegetale
pentru sectorul de business, modele
antreprenoriale de succes din domeniul
biotehnologiilor horticole, studii de caz legate de
sistemul de accesare, gestionare și schimbul



resurselor de informații și produse biotehnologice,
precum și aspecte ale eticii drepturilor de
propietate asupra viului, a drepturilor științifice și
intelectuale specifice domeniului.

la disciplina de Tehnici de inginerie genetică, ore
de curs (2 ore/săpt)

Cursul prezintă tehnici avansate de clonare și
îmbunătățire genetică a formelor  valoroase
economic în scopul familiarizării cu material săditor
neconvențional, căile de sporire și diferențele
cantitative și calitative cerute materialului săditor
destinat producției (semințe artificiale, himere și
OMG-uri, clone vs diversitate biologică). Studenții
vor găsi informații legate de accesarea și
exploatărea informațiilor științifice din bazele de
date specializate, standardizarea sistemului de
accesare, gestionare și schimbul resurselor de
germoplasmă din Romania și UE, informații utile
privind sistemul legislativ impus materialului
biologic modificat genetic și aspecte ale eticii
drepturilor de propietate asupra viului, a drepturilor
științifice și intelectuale specifice domeniului.

Atribuțiile/
activitățile aferente

Pregătirea activităţii didactice şi efectuarea orelor
de curs şi lucrări practice pentru disciplinele
cuprinse în norma didactică.
Verificări teste examene şi verificări pe parcurs ;
Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele
din normă;
Îndrumare lucrari de licenţă șI disertație;
Întocmirea fişelor disciplinelor şi a programelor
analitice;
Dezvoltare curriculară
Elaborare materiale didactice și științifice;
Activitate și management de cercetare ştiinţifică;
Îndrumare cerc ştiinţific studenţesc;
Participare la manifestări ştiinţifice;
Participare la activităţile administrative, de
învăţământ, de consultanţă şi de cercetare ale
colectivului;
Activităţi de promovare şi legătura cu mediul
economic și științific
Organizarea de manifestări științifice sau de
comunicare în domeniul cecetării

Salariul minim de incadrare
Calendarul concursului Prezentat pe www.usamvcluj.ro
Data publicării anunţului în Monitorul
Oficial

MO 662 din 24.11.2014

Perioadă înscriere 18.12.2013-31.01.2014
Data susținerii prelegerii 27.01.2014
Ora susținerii prelegerii 11:00
Locul susținerii prelegerii Facultatea de Horticultură, Disciplina de

Micropropagare, sala B15
Perioadă susținere a examenelor 26.01.2015-28.01.2015



Perioadă comunicare a rezultatelor 28.01.2015
Perioadă de contestații 29.01.2015-4.02.2015

Tematica probelor
de concurs

Tematica
Micropropagarea: surse de materii prime. Fermele
viitorului
Producția de clone: sursa de material săditor.
Nutriția plantelor in vitro. Rolul fitohormonilor.
Geometria dezvoltării. Designul biologic.
Cultura de calus. Semințe artificiale
Inginerie genetică pentru obținerea de material
săditor îmbunătățit:

- mutageneza in vitro
- obținerea de plante haploide. Cultura de ovare

și polen. Polenizarea in vitro
- protoplaști. Hibridare somatică. Cibrizi.
- organisme modificate genetic. Legislație.

Drepturi de autor. Tehnologii moleculare de
protecție. Patent. Brevet. Licență asupra viului.
Biopiraterie. Biodiplomație. Biopolitică
Biodiversitate.Colecții documentate de
germoplasmă
Bioconservare . Păstrarea resurselor de
germoplasmă. Criostocare
Bioinformatică. Baze de date specifice.
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Descrierea procedurii de concurs 11:00–11.45 - prelegere publică în care candidatul
prezintă cele mai semnificative rezultate



profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a
carierei universitare.
12:45-13:00 - sesiune de întrebări din partea
comisiei şi a publicului.
13:00-13:50 - susţinerea publică pe durata a 50
minute a unui curs, respectiv a unei prelegeri, pe
baza unui subiect anunţat cu 72
ore înainte, din tematica concursului.
Urmează:
- stabilirea de către comisie a ierarhiei candidaţilor
şi nominalizarea candidatului cu cele mai bune
rezultate.
– redactarea de către fiecare membru al comisiei
de concurs a referatului de apreciere pentru fiecare
candidat - întocmirea de către preşedintele comisiei
a unui raport asupra concursului, pe baza
referatelor de apreciere redactate de fiecare
membru al comisiei de concurs şi cu respectarea
ierarhiei candidaţilor decisă de comisie
- aprobarea prin decizia comisiei de concurs a
raportului asupra concursului întocmit de
preşedinte - semnarea raportului concursului
aprobat de către membrii comisiei de concurs şi de
către preşedintele comisiei - prezentarea spre
avizare de către Consiliul facultăţii a raportului
asupra concursului. Raportul poate fi avizat sau nu.
- prezentarea spre aprobare de către Senatul
universitar a raportului asupra concursului.

Adresa unde se transmite dosarul de
concurs

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară ClujNapoca
Calea Manăştur 3-5 Cluj Napoca Registratura
Universităţii


