
Universitatea USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara 

Facultatea Agricultură 

Departament Tehnologii agricole 

Poziţia în statul de funcţii 3/I 

Funcţie Conferențiar 

Disciplinele din planul de 
învăţământ 

Tehnologia plantelor agricole și medicinale, 
Fitotehnie, 
Fitotehnie și plante industriale 

Domeniul ştiinţific Agronomie 

Descrierea postului Postul de Conferențiar, Vacant 3 /1, aferent Statului de funcţii,  pentru anul 
universitar 2016/2017 al Departamentului I – Tehnologii Agricole, din cadrul 
Facultăţii de Agricultură, USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara, 
are o normă didactică de 15,57 ore convenţionale media pe săptămână, 
asigurate cu activităţi de predare şi de lucrări practice , în următoarea distribuţie 
semestrială, pe discipline: 
 Tehnologia plantelor agricole și medicinale în semestrul I, cu studenții 

anului III, Inginerie Genetică, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, 
activitate de predare 2 ore curs/săptămână, cu o medie de  2 ore 
convenționale/an 

 Fitotehnie în semestrul II, cu studenți anului III, Protecția Plantelor, 
Facultatea de Agricultură, activitate de predare 4 ore lucrări 
practice/săptămână cu o medie de  4ore convenționale/an, o formație de 
lucru. 

 Fitotehnie și plante industriale în semestrul I, cu studenții anului IV, 
Agricultură, Facultatea de Agricultură, activitate de predare 4 ore lucrări 
practice , cu o medie de  4 ore convenționale/an , 3 formații de lucru. 

Atribuţii/activităţile aferente Norma didactică a postului are în componenţă: 
 ore de activitate de predare  
 ore de lucrări practice de laborator repartizate pe discipline, semestre, 

formaţii de studiu, după cum urmează: 

 Tehnologia plantelor agricole și medicinale, în semestrul I, cu 
studenții anului III, Inginerie Genetică, Facultatea de Horticultură și 
Silvicultură, activitate de predare 2 ore curs/săptămână, cu o medie de 
2 convenționale/an. 

 Fitotehnie în semestrul II,cu studenți anului III, Protecția Plantelor, 
Facultatea de Agricultură, activitate de predare 4 ore lucrări 
practice/săptămână cu o medie de  4 ore convenționale/an,1 formație 
de lucru. 

 Fitotehnie și plante industriale, în semestrul I, cu studenții anului IV, 
Agricultură, Facultatea de Agricultură, activitate de predare 4 ore lucrări 
practice , cu o medie de  4 ore convenționale/an , 3 formații de lucru: 
pregătirea activităţii didactice; elaborare materiale didactice; tutorat, 
consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a studenţilor în 
cadrul sistemului de credite transferabile; activităţi de evaluare; 
verificări lucrări control; 

Salariul minim de încadrare  

Calendarul concursului 2437 RON 

Data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial 

28.11.2016, Partea a-III-a, Nr. 1631 

Perioada înscrierii 28.11.2016-13.01.2017 

Data susținerii prelegerii 31.01.2017 

Ora susţinerii prelegerii 12,00 

Locul susţinerii prelegerii Sala Fitotehnie 329 ,  Et. III, Facultatea de Agricultură 

Perioada susținere a probelor 
de concurs 

30.01. 2017-02.02.2017 

Perioadă comunicare a  
rezultatelor 

03.02.2017 

Perioadă de contestații 06.02.2017-10.02.2017 

Tematica probelor de concurs Principalii factori care condiţionează creşterea producţiei la plantele de cultură; 



Cerealele: importanţă, biologie; Creşterea şi dezvoltarea cerealelor; Cereale 
paioase (grâul, secara, triticale, orz și orzoaica, ovaz, orez), cereale prășitoare 
(porumb, sorg, mei),   importanța, particularităţi biologice, relaţiile plantă-factorii 
de vegetaţie, tehnologia de cultivare; Leguminoase pentru boabe (mazărea, 
fasolea, soia, lintea, năutul , lupinul, arahide, fasolița),   importanța, 
particularităţi biologice, relaţiile plantă-factorii de vegetaţie, tehnologia de 
cultivare; plante oleaginoase (floarea soarelui, rapita, mustar),   importanța, 
particularităţi biologice, relaţiile plantă-factorii de vegetaţie, tehnologia de 
cultivare; plante textile (in, canepa, bumbac),   importanța, particularităţi 
biologice, relaţiile plantă-factorii de vegetaţie, tehnologia de cultivare; plante 
tuberculifere si radacinoase (cartof și sfecla pentru zahar),   importanța, 
particularităţi biologice, relaţiile plantă-factorii de vegetaţie, tehnologia de 
cultivare; plante narcotice si aromatice (tutunul si hameiul),   importanța, 
particularităţi biologice, relaţiile plantă-factorii de vegetaţie, tehnologia de 
cultivare; plante medicinale (familia umbeliferae, compositae, labiatae, etc.),   
importanța, particularităţi biologice, relaţiile plantă-factorii de vegetaţie, 
tehnologia de cultivare. 

Adresa unde se transmite 
dosarul de concurs 

Adresa pentru depunerea dosarelor de concurs: Secretariatul Facultăţii de 
Agricultură, Calea Aradului nr. 119, CP 300645, Timişoara, jud. Timiş 

 

                                                                                                 Director departament, 

                                                                                              Prof. univ. dr. Georgeta POP 
 
 
 

 

 

 


