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Domeniu ştiinţific Horticultură 
Descriere post Postul de Conferenţiar, poziţia I/B/3 din Statul de funcţii al Departamentului de 

Horticultură şi Peisagistică, an universitar 2014-2015, din cadrul Facultăţii de 
Horticultură, publicat în în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 662 din 
24.11.2014-partea a III –a.  Postul de conferenţiar universitar vacant este 
constituit din 13 ore convenţionale prevăzute de Legea Invăţămantului,  
asigurate cu ore de curs şi ore de lucrări practice de laborator.  Postul cuprinde 
următoarele discipline:  
Tehnologii viticole1, Derivate şi subproduse viticole,  Viticultură generală 1, 
Tehnologii viticole 2, Viticultură generală 2, Maşini şi instalaţii folosite în 
industria vinului. 
 
La disciplina de  Tehnologii viticole, studenţii îşi însuşesc cunoştinţe teoretice 
şi practice referitoare la organele uscate şi verzi ale butucului de viţă de vie, 
categoriile de material săditor viticol, producerea acestuia în vederea înfiinţării 
de noi plantaţii viticole, precum şi etapele principale în elaborarea unui proiect 
tehnic de înfiinţare a unei plantaţii viticole. Deasemenea sunt prezentate 
elemente despre întreţinerea plantaţiilor de viţă de vie în perioada de tinereţe şi 
după intrarea pe rod, însuşirea cunoştinţelor prinvind vinificaţia primară, pentru 
producerea vinurilor albe şi roşii, conservarea, condiţionarea, păstrarea 
diferitelor produse vinicole. 
 La disciplina Derivate şi subproduse viticole  studenţii îşi însuşesc tehnologiile 
de producere a vinurilor speciale şi a derivatelor din must şi vin în scopul 
cunoaşterii calităţii acestora, în vederea comercializării corecte sau posibilităţii 
de control, pentru specialişti şi valorificarea produselor secundare din industria 
vinicolă. 
În cadrul disciplinei Maşini şi instalaţii utilizate în vinificaţie principalul 
obiectiv îl reprezintă cunoaşterea maşinilor şi utilajelor moderne de recoltare a 
strugurilor pentru industrializare, cunoaşterea liniilor tehnologice moderne de 
vinificaţie, cunoaşterea maşinilor şi instalaţiilor folosite în vinificaţie şi 
cunoaşterea instalaţiilor de distilare discontinuă şi continuă.  
La Viticultură generală  în cadrul orelor de lucrări practice studenţii îşi însuşesc 
cunoştinţe şi abilităţi practice referitoare la Morfologia butucului, Tăieri de 
formare şi de fructificare la vița de vie, Principalele categorii de material săditor 
viticol,Producerea materialului săditor viticol, Altoirea manuală,  Plantatul viței 
de vie, Conducerea și legatul coardelor, Organele verzi  ale butucului 
Lucrări în verde aplicate în plantațiile viticole. 

Atribuţiile/activităţile aferente Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru disciplinele 
cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele: Tehnologii viticole, Derivate 
şi subproduse viticole,  Maşini şi instalaţii folosite în industria vinului, 
Viticultură generală. 
Pregătirea activităţii didactice.Verificări, teste, examene şi verificări pe parcurs. 



Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă. Asistenţă la 
examene. Îndrumare lucrări de licenţă şi disertaţie. Elaborarea unor materiale 
didactice. Activitate de cercetare ştiinţifică. Îndrumare cercuri ştiinţifice 
studenţeşti. 
Participare la manifestări ştiinţifice. Participare la activităţile administrative, de 
învăţământ, de consultant şi de cercetare ale colectivului. Activităţi de 
promovare şi legătura cu mediul economic. Alte activităţi pentru pregătirea 
practicăşi teoretică a studenţilor.  

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

24.11.2014  

Perioadă înscriere 24.11.2014 - 9.01.2015 
Data susținerii prelegerii 26.01.2015 
Ora susținerii prelegerii 1200 

Locul susținerii prelegerii Sala H 49  
Perioadă de 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 de concurs 

1. Patrimoniul viticol şi răspândirea plantaţiilor viticole în România. 
2. Clasificarea economica a vitei de vie. 
3. Înfiinţarea plantaţiilor de vii roditoare - Intocmirea proiectului de înfiinţare şi 
organizare a noilor plantatii viticole. 
4. Pregatirea terenului în vederea plantarii. 
5. Plantarea pe terenuri solificate. 
6. Lucrări în verde curente aplicate în plantaţiile viticole. 
7. Organizarea şi principalele parti componente ale complexului vinicol. 
8. Tehnologia obtinerii mustului. 
9. Distilatele de vin învechite. 
10.Tehnologia obţinerii oţetului. 
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Descrierea procedurii de concurs 12:00–12.45 - 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 universităţii a raportului asupra 
concursului 

Adresa unde se transmite dosarul de 
concurs 

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

  


