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Poziția în statul de 
funcții 

3/III 

Funcție Șef lucrări
Disciplinele din planul 
de învățământ 

Ameliorarea plantelor, Utilizarea biotehnologiilor în crearea și 
multiplicarea cultivarelor, Gestionarea și conservarea resurselor 
genetice, Tehnica experimentală

Domeniul științific Științe Inginerești – Inginerie Resurselor Vegetale și Animale - 
Biotehnologii

Descriere post Postul de Șef lucrari, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. 3/III, 
prevăzut în statul de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în anul 
universitar 2018 – 2019 conţine o normă de 15,50 ore convenţionale, 
asigurate cu ore de curs şi lucrări practice, cu următoarea distribuţie pe 
discipline: Ameliorarea plantelor, efectuată în semestrul I cu studenții 
anului II, specializarea Peisagistică, Facultatea de Horticultură și 
Silvicultură: 1 oră de lucrări practice/săptămână, cu o medie de 0,5 ore 
convenţională/an; 2 formaţii de lucru cu 1 oră lucrări practice/săptămână, 
o medie de 1 oră convenţionale/an; Ameliorarea plantelor, efectuată în 
semestrul I cu studenții anului III, specializarea Horticultură, Facultatea 
de Horticultură și Silvicultură: 2 oră de lucrări practice/săptămână, cu o 
medie de 1 oră convenţională/an; 2 formaţii de lucru cu 2 ore lucrări 
practice/săptămână, o medie de 2 oră convenţionale/an; Ameliorarea 
plantelor, efectuată în semestrul II cu studenții anului III, specializarea 
Agricultură, Facultatea de Agricultură: 2 oră de lucrări 
practice/săptămână, cu o medie de 1 oră convenţională/an; 3 formaţii de 
lucru cu 2 ore lucrări practice/săptămână, o medie de 3 oră 
convenţionale/an; 
 Utilizarea biotehnologiilor în crearea și multiplicarea cultivarelor, 
efectuată în semestrul I cu studenţii anului IV, specializarea Inginerie 
genetică, Facultatea de Horticultură și Silvicultură: 2 ore de 
curs/săptămână, cu o medie de 2,0 ore convenţionale/an; 1 formaţie de 
lucru cu 3 ore lucrări practice/săptămână, o medie de 1,5 ore 
convenţionale/an; Gestionarea și conservarea resurselor genetice, 
efectuată în semestrul II cu studenții anului III, specializarea Inginerie 
genetică, Facultatea de Horticultură și Silvicultură: 2 ore de 
curs/săptămână, cu o medie de 2 ore convenţionale/an; 1 formaţie de 
lucru cu 2 ore lucrări practice/săptămână, o medie de 1 oră 
convenţională/an; Tehnică experimentală, efectuată în semestrul II cu 
studenţii din anul II, specializarea Agricultură, Facultatea de Agricultură: 
1 oră de lucrări practice/săptămână, cu o medie de 0,5 ore 
convenţionale/an; 4 formaţii de lucru cu 1 oră lucrări practice/săptămână, 
o medie de 2 ore convenţionale/an; Tehnică experimentală, efectuată 
în semestrul I cu studenţii din anul II, specializarea Inginerie genetică, 
Facultatea de Horticultură și Silvicultură: 2 ore de lucări 
practice/săptămână, cu o medie de 1 oră convenţională/an; 1 formaţie 
de lucru cu 2 ore lucrări practice/săptămână, o medie de 1 ore 
convenţionale/an
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