
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ 

Departamentul: Horticultură și Știința Alimentului 

 

Descrierea postului scos la concurs: 

Postul: șef lucrări pe perioadă determinată, poz. 25 

Disciplinele: Urbanism și amenajarea teritoriului I, Urbanism și amenajarea teritoriului II, 

Restaurarea și reabilitare peisagistică, Proiectare peisagistică, Materiale și construcții în 

peisagistică. 

 

Tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea sau 

tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv: 

1. Morfologie urbană. Spații verzi urbane - tipologii, caracteristici, exemplificări. 

2. Morfologie urbană. Spații publice - viață publică. Relații socio-spațiale. 

3. Studiul vieții urbane. Metode de analize desprinse din teoriile socio-spațiale. 

4. Morfologie urbană - configurații spațiale, relații spațiale între elemente, accesibilitate. 

5. Orașul contemporan - viziuni și eșecuri. Tendințe actuale ale abordărilor urbanistice. 

6. Orașul contemporan - teoreticienii urbanismului secolului al XX-lea. 

7. Evoluția conceptului de patrimoniu cultural. Grădina istorică în contextul domeniului 

patrimoniului cultural. 

8. Grădini istorice renascentiste și baroce. 

9. Grădini publice, evoluția conceptuală și compozițională. 

10. Grădina istorică - elemente componente - pavimente și straturi vegetale. 

11. Utilizatorul spațiului public. Metodologie de determinare a caracteristicilor pentru 

configurarea spațiului public. 

12. Raportul dintre obiectul construit și spațiul verde: palatul, patio, curte, foișorul, etc. 

13. Compoziția peisajului. Elemente de limbaj clasice și actuale. 

14. Cele 10 reguli ale designului concepute de Dieter Rams adaptate peisajului. 

15. Materiale de compoziție - piatra și betonul. Utilizări, tipologii, tehnici de reprezentare, 

condiționări, avantaje, probleme tehnice. 

16. Elemente componente ale peisajului - mobilier și design. 

17. Reprezentarea conceptului compozițional al amenajării peisagere. 

18. Materiale de compoziție - lemnul și metalul. Utilizări, tipologii, tehnici de reprezentare, 

condiționări, avantaje, probleme tehnice. 

19. Reprezentări grafice și anturarea peisajelor în desen. 

20. Grădini istorice din Transilvania. 

21. Grădini istorice din Țara Romanească și Moldova. 
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Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică şi tipurile de 

activităţi incluse în norma didactică, respectiv norma de cercetare: Activităţi didactice (448 ore); 

Activitate de cercetare ştiinţifică (300 ore convenționale/an); Activităţi de pregătire ştiinţifică şi 

metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului (972). 

 

Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării: 

Șef lucrări: 4326 RON 

 

Calendarul concursului 

3-4.11.2022: depunerea dosarului 

16-17.11.2022: desfășurarea concursului 

 

Descrierea procedurii de concurs 

Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte: 

a) pregătirea profesională reflectată inclusiv prin mediile de absolvire şi lucrările/proiectele 

elaborate; 

b) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători; 

c) competenţele didactice ale candidatului; 

d) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia. 

Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează de către comisia de concurs prin trei probe 

de concurs: scrisă, orală şi practică, specifice postului. Pentru probele scrisă şi orală se anunţă 

bibliografia pe pagina web a facultăţii odată cu publicarea anunţului de scoatere a postului la 

concurs. Tematica de la proba practică se anunţă pe pagina web a facultăţii cu cel puţin 48 ore 

înaintea desfăşurării acestei probe. Proba practică constă în susţinerea unui seminar sau a unor 

lucrări practice în prezenţa comisiei de concurs. Facultatea de Horticultură anunţă pe pagina web 

proprie a concursului ziua, ora şi locul desfăşurării probelor de concurs. 

 

Lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de concurs: 



a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere 

privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 

b) curriculum vitae al candidatului în format scris şi format electronic; 

c) lista de lucrări ştiinţifice a candidatului (care să cuprindă minimum trei lucrări științifice); 

d) copii ale diplomelor care atestă studiile candidatului; 

e) foile matricole, suplimentele de diplomă sau situaţiile şcolare eliberate pentru fiecare ciclu de 

studii absolvit; 

f) declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate 

prevăzute de Legea nr.1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor 

situații de incompatibilitate; 

g) copia cărţii de identitate şi certificatului de naştere; 

h) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii ale documentelor care atestă schimbarea 

numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

i) certificat medical din care rezultă că este apt să desfăşoare activitate didactică; 

j) certificat de cazier judiciar. 

 

Adresa la care trebuie depus dosarul de concurs: 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Strada A.I. Cuza nr. 13 (secretariat) 

 


