
Universitatea Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara 

Facultatea Facultatea de Agricultură 

Departament ŞTIINŢELE SOLULUI 

Poziţia în statul de funcţii 3/III 

Funcţie Şef lucrări 

Disciplinele din planul de 
învăţământ 

Fiziologia plantelor si Agrochimie, Agrochimie, Monitoringul 
calitatii solurilor 

Domeniul ştiinţific AGRONOMIE 

Descrierea postului Postul de Şef lucrări, pe perioadă nedeterminată, vacant, 
nr. 3/III, prevăzut în statul de funcţiuni şi de personal 
didactic aprobat în anul universitar 2016 – 2017 conţine o 
normă de 11,50 ore convenţionale, asigurate cu ore de curs 
şi lucrări practice, cu următoarea distribuţie pe discipline: 
Fiziologia plantelor şi Agrochimie, efectuată în semestrul 
II cu studenţii anului I, specializarea Peisagistică, 
Facultatea de Horticultură şi Silvicultură: 1,0 ore de lucrări 
practice/săptămână, cu o medie de 0,5 ore 
convenţionale/an; Monitoringul calitatii solurilor, 
efectuată în semestrul II cu studenţii masteranzi din anul I, 
specializarea Utilizarea durabilă a terenurilor agricole, 
Facultatea de Agricultură: 2,00 ore de curs/săptămână, cu o 
medie de 2,50 ore convenţionale/an; 1 formaţie de lucru cu 
2,00 ore lucrări practice/săptămână, o medie de 1,50 ore 
convenţionale/an;  Agrochimie, efectuată în semestrul II cu 
studenţii din anul II, specializarea Agricultură, Facultatea de 
Agricultură: 4,00 ore de lucrări practice şi 
proiect/săptămână x 3 formatii de studiu cu o medie de 6,00 
ore convenţionale/an; Agrochimie, efectuată în semestrul II 
cu studenţii anului I, specializarea Horticultură, Facultatea 
de Horticultură şi Silvicultură: 2,0 ore de lucrări 
practice/săptămână, cu o medie de 1,00 ore 
convenţionale/an; 

Atribuţii/activităţile aferente Activităţi de predare la disciplinele:  Monitoringul 
calitatii solurilor, efectuată in semestrul II cu studenţii 
masteranzi din anul I, specializarea Utilizarea durabila a 
terenurilor agricole, Facultatea de Agricultură; lucrări 
practice: Fiziologia plantelor şi Agrochimie, efectuată în 
semestrul II cu studenţii anului I, specializarea Peisagistică; 
Agrochimie, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul 
II, specializarea Agricultură, Facultatea de Agricultură; 
Agrochimie, efectuată în semestrul II cu studenţii anului I, 
specializarea Horticultură, Facultatea de Horticultură şi 
Silvicultură 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; îndrumarea practicii în cursul anului 
universitar; activitate de cercetare ştiinţifică; participare la 
manifestări ştiinţifice; îndrumarea elaborării proiectelor de 



disertație; participarea la consilii şi în comisii în interesul 
învăţământului; 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 încadrare 2340 RON 

Calendarul concursului  

Data publicării anunţului  în 
Monitorul Oficial 

Partea a III-a, nr.1631 din 28 noiembrie 2016 

Perioadă înscriere 28.11.2016 – 13.01.2017 

Data susţinerii prelegerii 31.01.2017 

Ora susţinerii prelegerii 1000 

Locul susţinerii prelegerii Sala Seminar Agrochimie (013), Parter, Facultatea de 
Agricultură 

Perioadă susţinere a probelor de 
concurs 

30.01.2017 - 02.02.2017 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

03.02.2017 

Perioadă de contestaţii 06.02.2017 – 10.02.2017 

Tematica probelor de concurs -Solul ca mediu de nutritie pentru plante si utilizarea 
îngrăsămintelor. Fertilitatea însusire fundamentală a solului; 
cunoasterea indicilor de calitate a fertilitătii solului. 
Recoltarea probelor de sol şi plantă; pregătirea şi 
condiţionarea probelor pentru analiză. 
-Reacţia solului şi corectarea prin amendamente; 
determinarea acidităţii solului şi conţinutului de săruri (pH, 
T, V%, Ah, ş.a.). Identificarea şi caracterizarea 
amendamentelor; calcularea dozelor de amendamente. 
- Determinarea conţinutului de azot, fosfor, potasiu, 
macroelemente de ordin secundar şi microelemente din sol 
si plantă; calcularea rezervelor de elemente nutritive din sol 
si evaluarea stării de nutritie a plantelor. Cunoasterea 
principalelor sortimente de îngrăsăminte minerale si 
organice si utilizarea lor. 
- Consideratii privind utilizarea îngrăsămintelor. Metode de 
calcul a dozelor de amendamente şi îngrăşăminte; 
elaborarea planurilor de fertilizare. Tipuri de fertilizare în 
raport cu sistemul de agricultură si conditiile de sol. 
- Evaluarea fertilitătii solului prin metode clasice si moderne: 
cartarea agrochimică, modelare matematică, experiente de 
câmp, teledetectie. 
- Conceptul de monitoring. 
- Sistemul integrat de monitoring al solurilor din Romania. 
- Retele de monitorizare a calitatii solurilor. 
- Evaluarea degradarii solurilor (fizica si chimica). Obiective, 
metodologie. 
- Remedierea calitatii solurilor prin atenuare naturala 
simasuri tehnologice. 
- Analize necesare pentru a monitoriza calitatea solurilor. 
- Substante potential poluante. 



- Procedee de depoluare a solurilor contaminate. 
- Evaluarea, inventarierea si metode de prelucrare a datelor 
obtinute in urma monitorizarii. 
- Studii de caz. 

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. NIŢĂ Lucian Dumitru 
 


