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Universitatea Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Facultatea Medicină Veterinară

Departament I – Horticultură şi Peisagistică

Poziţia în statul de
funcţii I/B/3

Funcţie Şef de lucrări

Disciplinele din
planul de învăţământ

Tehnologii pomicole 1, Tehnologii pomicole 2, Pomicultură generală 1, Pomicultură
generală 2, Pomicultură ornamentală, Practică 3, Pomicultură specială 1

Domeniu ştiintific Horticultură

Descriere post

Postul de şef de lucrări - vacant, poziţia I/B/3 prevăzut în Statul de Funcţiuni al
Departamentului I - Horticultură și Peisagistică, din cadrul Facultăţii de Horticultură,
USAMV Cluj-Napoca, aprobat în anul universitar 2015-2016, conţine o normă de 15,60 ore
convenţionale, asigurate cu ore de curs, lucrări practice de laborator și practică. Postul
vacant  de şef de lucrări are acoperire atât în semestrul I, cât şi în semestrul II. Postul este
scos la concurs cu aprobarea Senatului Universităţii.

În structura postului sunt prevăzute ore la următoarele discipline:
-Disciplina: Tehnologii pomicole 1, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul II

de la programul de studii Inginerie economică în agricultură, astfel: 1 oră fizică de curs = 2
ore convenţionale/ săptămână timp de 14 săptămâni şi câte 2 ore fizice de seminar cu 1
formaţie de lucru = 2 ore de seminar convenţionale/săptămână timp de 14 săptămâni, cu o
medie totală de 2,00 ore convenţionale/an;

- Disciplina: Tehnologii pomicole 2, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul
II de la programul de studii Inginerie economică în agricultură, astfel: 1 oră fizică de curs =
2 ore convenţionale/ săptămână timp de 14 săptămâni şi câte 1 oră fizică de seminar cu 1
formaţie de lucru = 1 oră de seminar convenţionale/săptămână timp de 14 săptămâni, cu o
medie totală de 1,5 ore convenţionale/an;

- Disciplina: Pomicultură generală 1, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul
III de la programul de studii Horticultură al Facultăţii de Horticultură, astfel: 2 ore fizice de
seminar cu 3 formaţii de lucru = 6 ore de seminar convenţionale/săptămână timp de 14
săptămâni, cu o medie totală de 3,0 ore convenţionale/an;

- Disciplina: Pomicultură generală 2, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul
III de la  programul de studii Horticultură al Facultăţii de Horticultură, astfel: 2 ore fizice de
seminar cu 3 formaţii de lucru = 6 ore de seminar convenţionale/săptămână, timp de 14
săptămâni, cu o medie totală de 3,0 ore convenţionale/an;

- Disciplina: Pomicultură ornamentală, efectuată în semestrul II cu studenţii din
anul III de la  programul de studii Peisagistică al Facultăţii de Horticultură, astfel: 2 ore
fizice de seminar cu 2 formaţii de lucru = 4 ore de seminar convenţionale/săptămână, timp
de 14 săptămâni, cu o medie totală de 2,0 ore convenţionale/an;

- Disciplina: Practică 3, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul III de la
programul de studii Horticultură al Facultăţii de Horticultură, astfel: 30 ore fizice pregătire
practică cu 2 formații de lucru = 60 ore convenţionale/săptămână timp de 2 săptămâni, cu o
medie totală de 2,14 ore convenţionale/an;

- Disciplina: Pomicultură specială 1, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul
IV de la  programul de studii Horticultură al Facultăţii de Horticultură, astfel: 2 ore fizice de
seminar cu 2 formaţii de lucru = 4 ore de seminar convenţionale/săptămână, timp de 14
săptămâni , cu o medie totală de 2,0 ore convenţionale/an;
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Atributiile/activitatile
aferente

 Pregătirea şi efectuarea orelor de curs, a lucrărilor practice de laborator și a
activităților practice pentru disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele:
Tehnologii pomicole, efectuată în semestrul I și II, cu studenţii din anul II de la programul
de studii Inginerie economică în agricultură, al Facultăţii de Horticultură; Pomicultură
generală, efectuată în semestrul I și II cu studenţii din anul III de la programul de studii
Horticultură al Facultăţii de Horticultură; Pomicultură ornamentală, efectuată în semestrul II
cu studenţii din anul III de la programul de studii Peisagistică al Facultăţii de Horticultură;
Pomicultură specială, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul IV de la  programul de
studii Horticultură al Facultăţii de Horticultură; Practică 3, efectuată în semestrul II cu
studenţii din anul III de la programul de studii Horticultură al Facultăţii de Horticultură.

 Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;
 Pregătirea activităţii didactice ;
 Verificări, lucrări de control;
 Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;
 Asistenţă la examene;
 Îndrumare proiecte licenţă;
 Elaborare materiale didactice;
 Activitate de cercetare ştiinţifică;
 Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;
 Îndrumare activităţi de practică în cursul anului universitar;
 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;
 Participarea la activităţi civice, culturale, administrative şi de evaluare în sprijinul

învăţământului;
 Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor.

Salariul minim de
incadrare

Calendarul
concursului

Etapă Din data Până în data
Aprobare metodologie concurs 9.04.2013
Publicare  în MO 1304 / partea a III-a din 25 XI 2015 25 noiembrie 2015
Anunţare tematică concurs şi descrierea postului cu
atribuţiile aferente 26.11 04.12

Publicare şi comunicare la MECS– metodologie, tematică
concurs şi descrierea posturilor şi a atribuţiilor aferente 04.12 09.12

Înscrierea Candidaţilor 25.11 08.01.2016
Afişarea pe pagina web a candidaţilor – CV şi fişa de
verificare 11.01. 15.01.2016

Verificarea dosarelor de concurs 11.01 13.01.2016
Comunicarea avizului biroului juridic către candidat 14.01.2016
Verificarea dosarelor de concurs privind producţia
ştiinţifică 14.01.2016

Verificarea dosarelor de concurs privind activitatea
didactică 15.01.2016

Avizare comisii de concurs 27.11 10.12.2015
Aprobare comisii de concurs 11.12 18.12.2015
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Verificarea incompatibilităţii membrilor comisiilor 11.01.2016
Publicarea calendarului şi locului de desfăşurare probe 11.01 12.01.2016
Decizie Rector, comunicare minister - comisii 18.12.2016
Susţinerea probelor 25.01 27.01.2016
Elaborarea rapoartelor de concurs 28.01 29.01.2016
Contestaţii ale candidaţilor către comisiile de concurs
registratura USAMVCN (5 zile lucratoare) 01.02 05.02.2016

Avizarea rapoartelor de concurs - proceduri, contestaţii 08.02.2016
Contestaţii către Senat ale altor persoane decât candidaţii
(registratura) 29.01.2016

Aprobarea rapoartelor de concurs – proceduri, contestaţii 09.02 12.02.2016
Numirea pe post – Decizia Rectorului 15.02.2016
Publicare pe pagina Web şi comunicare la MECS şi
CNATDCU rapoartele concursurilor şi deciziile de
numire.

15.02 19.02.2016

Data publicării
anunţului în Monitorul
Oficial

25.11.2015

Perioada de  înscriere
Început Sfârşit
25.11.2015 08.01.2016

Data susţinerii
prelegerii 26.01.2016

Ora susţinerii
prelegerii 9.00

Locul susţinerii
prelegerii Facultatea de Horticultură, Disciplina de Pomicultură

Perioada de  susţinere
a probelor de concurs

Început Sfârşit
26.01.2016 26.01.2016

Perioada de
comunicare a
rezultatelor

Început Sfârşit
28.01.2016 29.01.2016

Perioada de contestaţii
Început Sfârşit
01.02.2016 05.02.2016

Tematica probelor de
concurs

Tehnologii pomicole 1
Organografia pomilor fructiferi, producerea materialului săditor pomicol, pichetarea și
plantarea pomilor, formarea coroanelor, tăieri de rărire și fructificare, recoltarea fructelor,
tehnologia diferențiată în pomicultură, soiul și sortimentul în pomicultură, tehnologia
înființării și întreținerii plantațiilor de măr, păr, gutui, prun, cais și piersic.
Tehnologii pomicole 2
Tehnologia înființării și întreținerii plantațiilor de migdal, cireș, vișin, nuc, alun, castan,
coacăz, agriș, căpșun, afin; proiectare în pomicultură; devize înființare și întreținere a
plantațiilor.
Pomicultură generală 1
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Recunoaşterea speciilor pomicole, organografia pomilor fructiferi, lucrări în pepinieră,
categorii de material săditor și obținerea lor, lucrări de formare și întreținere la pomii
fructiferi.
Pomicultură generală 2
Lucrări în pepinieră; pichetatul, tutoratul și plantatul pomilor; lucrări și operațiuni în verde;
reglarea încărcăturii de rod și recoltatul.
Pomicultură specială 1
Cunoașterea speciilor și soiurilor de pomi și arbuști fructiferi, alături de tehnologia
specifică a fiecărora dintre aceștia.
Pomicultură ornamentală
Recunoașterea speciilor pomicole; morfologia speciilor pomicole; înființarea plantațiilor
pomicole; cunoașterea sistemelor de coroană și formarea acestora, tăieri de rodire și
întreținere a coroanelor; stăpânirea noțiunilor legate de biologia, ecologia și tehnologia de
înființare și întreținere a plantațiilor pomicole.

Bibliografie:
1. Baciu, A., 2005, Pomicultură generală, Editura Universitaria, București.
2. Botu, I. Botu, M., 2003, Pomicultură modernă și durabilă, Editura Conphys,

Râmnicu Vâlcea.
3. Cosmulescu Sina, Baciu, A., 2003, Pomologie, Îndrumător de lucrări practice,

Editura Tipografia Universității din Craiova.
4. Drăgănescu, E., 1998, Pomicultură, Editura Mirton, Timișoara.
5. Ghena, N., Braniște N., Stănică, Fl., 2004, Pomicultură generală, Editura

MatrixRom, București.
6. Godeanu, I., 1981, Pomicultură generală, Îndrumător de lucrări practice, Editura

Tipografia Universității din Craiova.
7. Grădinariu, G., 2003, Pomicultură specială, Editura Ion Ionescu de la Brad Iași.
8. Iordănescu Olimpia Alina, 2008, Pomicultură, Editura Eurobit, Timișoara.
9. Iordănescu Olimpia Alina, Micu Roxana Elena, 2011, Pomicultură generală și

specială, Editura Eurobit, Timișoara
10. Mihuț, E., 1996, Lucrări practice de pomicultură, Editura Euroart, Timișoara.
11. Mitre Ioana, 2009, Tehnologii pomicole, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca.
12. Mitre, V., Ropan, G., Mitre Ioana, 2001, Pomicultură aplicată, Editura

AcademicPres, Cluj-Napoca.
13. Mitre, V., 2007, Pomologie, Ed. Todesco, Cluj-Napoca.
14. Mitre, V., 2008, Pomicultură specială, Ed. Todesco, Cluj-Napoca.
15. Popescu, M., și colab., 1993, Pomicultură, Editura Didactică și Pedagogică,

București.
16. Roman Ioana, Ropan, G., 2008, Pomicultură generală, Editura AcademicPres,

Cluj-Napoca.
17. Ropan, G., 2000, Pomicultură generală, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca.

Descrierea
procedurii de
concurs

Probele de concurs:
9.00-9.45: Prima proba de concurs - prelegere în care candidatul prezintă cele mai
semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare.
9.45-10.00: Sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului.
10.00-10.50: Susţinerea  publică  a  unui  curs, respectiv a unei prelegeri, pe baza unui
subiect anunţat cu 72 ore înainte, din tematica concursului.
11.00-11.50: Probă  practică, specifică  postului - lucrare practică cu studenţii.
Urmează:

- stabilirea de către comisie a ierarhiei candidaţilor şi nominalizarea candidatului cu cele
mai bune rezultate;

- redactarea de către fiecare membru a comisiei de concurs a referatului de apreciere
pentru fiecare candidat;
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- întocmirea de către preşedintele comisiei a unui raport asupra concursului, pe baza
referatelor de apreciere redactate de fiecare membru a 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.

Lista documente Site-ul Universitatii

Adresa unde se
transmite dosarul de
concurs

USAMV Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, Secretariatul Rectoratului,
cu confirmarea primirii

Comisie

PREŞEDINTE COMISIE:
1. Prof.dr. Radu SESTRAȘ

MEMBRII COMISIEI:
1. Prof. dr. Viorel MITRE - membru
2. Prof. dr. Nastasia POP - membru
3. Conf. dr. Claudiu BUNEA - membru
4. Şef lucr. dr. Erszebet BUTA - membru

MEMBRII SUPLEANŢI:
1. Conf. dr. Rodica SIMA
2. Şef lucr. dr. Anca BABEȘ
3. Şef lucr. dr. Rodica POP


