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CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE 
VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  

 
13 iulie 2011 

 
Proba scrisă la AGRICULTURÃ – HORTICULTURÃ 

Profesori 
 

    
Varianta 2 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore. 

 
SUBIECTUL I              (30 de puncte) 
 
I.1. Epoca de semănat grâul de toamnă.                                                                          10 puncte 
      PrecizaŃi efectele negative asupra plantelor de grâu, în situaŃia semănatului înainte de perioada 
      optimă de semănat. 
 
I.2. ProprietăŃile morfologice ale solurilor.                                                                         10 puncte 
      NeoformaŃiile sunt acumulări şi separaŃii de diferite substanŃe. 
      DescrieŃi neoformaŃiile rezultate din acumularea de săruri (carbonaŃi, cloruri, gips). 
 
I.3. Ploile acide.                                                                                                                 10 puncte 
      a. DefiniŃi ploaia acidă. 
      b. PrecizaŃi principalii poluanŃi care contribuie la formarea ploilor acide şi daŃi câte două surse 
          de provenienŃă a acestora. 
      c. ExplicaŃi începutul formării ploilor acide. 
. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
      
II.1.                                                                                                                                    20 puncte 
RealizaŃi un eseu cu tema „ÎnfiinŃarea plantaŃiilor pomicole”, după următoarea structură:  

a. PrecizaŃi avantajele plantării din toamnă a puieŃilor.                                                
b. DescrieŃi modul de executare a gropilor în vederea înfiinŃării livezilor intensive şi 

superintensive.                                                                                                         
c. DefiniŃi lucrările de pregătire a materialului săditor pomicol (fasonarea şi mocirlirea).                         

                                                                                                                                                                                 
 
II.2.                                                                                                                                    10 puncte 
Recoltarea la porumb. 
a. MenŃionaŃi factorii care influenŃeazã randamentul în boabe la porumb.                           
b. CalculaŃi producŃia de boabe ce se va obŃine de pe suprafaŃa de 58 ari cu porumb, ştiind cã, 
greutatea  medie a ştiuleŃilor recoltaŃi de pe suprafaŃa de porumb cu lungimea de 14,3 m şi lãŃimea 
de 70 cm, este de 22 kg. Randamentul în boabe se stabileşte pentru condiŃiile normale de culturã,  
la valoarea medie.                                                                                                                
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
ProiectaŃi un test scris, însoŃit de baremul de evaluare şi de notare, pentru evaluarea sumativă la 
finalul anului şcolar, la disciplina/una dintre disciplinele la care susŃineŃi concursul, pentru 
învăŃământul gimnazial/liceal.  
În vederea acordării punctajului: 
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- veŃi menŃiona următoarele elemente: disciplina/modulul de pregătire profesională, clasa, 
capitolele/conŃinuturile şi timpul de lucru; 
- veŃi construi 2 itemi de tip pereche, 2 itemi de tip răspuns scurt/de completare, 1 item de tip 
întrebare structurată şi 1 item de tip eseu/ rezolvare de probleme; 
- veŃi redacta un barem în care se distribuie 90 de puncte şi se acordă 10 puncte din oficiu. 
 


