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Facultatea Facultatea de Horticultură și Silvicultură 

Departament Silvicultură 

Poziţia în statul de funcţii 2/I 

Funcţie Conferenţiar 

Disciplinele din planul de 
învăţământ 

Tehnica întreţinerii amenajărilor peisagere, Agrotehnică şi herbologie 

cu aplicaţii în silvicultură, Sisteme integrate de evaluare şi control a 

speciilor segetale din pepiniere şi plantaţii, Curs general de motoare şi 

maşini 
Domeniul ştiinţific Agronomie 

Descrierea postului Postul de Conferenţiar, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. 2/I, 
prevăzut în statul de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în anul 
universitar 2016 – 2017, conţine o normă de 12,88 ore convenţionale, 
asigurate cu ore de curs şi lucrări practice, cu următoarea distribuţie 
pe discipline: 

Tehnica întreţinerii amenajărilor peisagere,  efectuată în semestrul 
II cu studenții anului IV, specializarea Peisagistică, Facultatea de 
Horticultură și Silvicultură: 2 ore de curs/săptămână, cu o medie de 
1,50 ore convenţionale/an, 1 formaţie de lucru cu 1 oră de lucrări 
practice/săptămână, o medie de 0,38 ore convenţionale/an;  

Agrotehnică şi herbologie cu aplicaţii în silvicultură, efectuată în 
semestrul I cu studenții anului II, specializarea Silvicultură, Facultatea 
de Horticultură și Silvicultură: 2 ore de curs/săptămână, cu o medie de 
2,00 ore convenţionale/an; 2 formaţii de lucru cu 2 ore lucrări practice 
/săptămână, o medie de 2,00 ore convenţionale/an;  

Sisteme integrate de evaluare şi control a speciilor segetale din 

pepiniere şi plantaţii, efectuată în semestrul II cu masteranzii anului 
I, Diversitatea ecosistemelor forestiere, Facultatea de Horticultură și 
Silvicultură: 2 ore de curs/săptămână, cu o medie de 2,5 ore 
convenţionale/an; 1 formaţie de lucru cu 2 ore seminar/săptămână, o 
medie de 1,5 ore convenţionale/an; 

Curs general de motoare şi maşini, efectuată în semestrul I cu 
studenții anului II, specializarea Silvicultură, Facultatea de Horticultură 
și Silvicultură: 1 oră de curs/săptămână, cu o medie de 1,00 ore 
convenţionale/an; 2 formaţii de lucru cu 2 ore lucrări practice 
/săptămână, o medie de 2,00 ore convenţionale/an;  

Atribuţii/activităţile aferente Activităţi de predare la disciplinele:  

Tehnica întreţinerii amenajărilor peisagere,  efectuată în semestrul 
II cu studenții anului IV, specializarea Peisagistică, Facultatea de 
Horticultură și Silvicultură  

Agrotehnică şi herbologie cu aplicaţii în silvicură, efectuată în 
semestrul I cu studenții anului II, specializarea Silvicultură, Facultatea 
de Horticultură și Silvicultură 

Sisteme integrate de evaluare şi control a speciilor segetale din 

pepiniere şi plantaţii, efectuată în semestrul II cu masteranzii anului 
I, Diversitatea ecosistemelor forestiere, Facultatea de Horticultură și 
Silvicultură 

Curs general de motoare şi maşini, efectuată în semestrul I cu 
studenții anului II, specializarea Silvicultură, Facultatea de Horticultură 
și Silvicultură, pregătirea activităţii didactice; elaborare materiale 
didactice; tutorat, consultaţii, îndrumarea 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 
diplomă; activităţi de promovare; 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 3195 lei 



Calendarul concursului  
Data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial 

28.04.2017 

Perioadă de înscriere 28.04.2017 – 26.06.2017 
Data susţinerii prelegerii 13.07.2017 
Ora susţinerii prelegerii 12.00 
Locul susţinerii prelegerii Sala 129, Et. I, Facultatea de Horticultură și Silvicultură 
Perioadă de susţinere a 
examenelor 

- 

Perioada de comunicare a 
rezultatelor 

14.07.2017 

Perioada de contestaţii 17.07.2017 – 21.07.2017 

Tematica probelor de concurs - Înfiinţarea şi întreţinerea spaţiilor gazonate 
- Lucrări specifice întreţinerii arborilor şi arbuştilor ornamentali 
- Metode agrotehnice de combatere a buruienilor din pepinierele de 
arbori şi arbuşti 
- Selectivitatea erbicidelor 
- Tehnica aplicării erbicidelor 
- Maşini şi utilaje folosite la prelucrarea solului  
 

Descrierea procedurii de 
concurs 

-analiza dosarului 12.07.2017, ora 16.00 
-susţinerea prelegerii publice 13.07.2017, ora 12.00 
-prezentarea propunerii de dezvoltare a carierei universitare 
13.07.2017, ora 13.00 

Lista documente - 

Adresa unde se transmite 
dosarul de concurs 

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

  

 
Decan,                                                                                   Director Departament Silvicultură, 
 
Conf.dr. CAMEN Dumitru Dorin          Prof.dr. CÂRCIU Gheorghe  

 


