
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinară din Cluj-Napoca
Facultatea de Horticultură
Departamentul: IV – Măsurători  terestre şi ştiinţe exacte

POSTURI SCOASE LA ONCURS 
Semestrul al II-lea, anul universitar 2011 - 2012

POST  DE  ŞEF LUCRĂRI 
poziţia IVB/7 din STATUL DE FUNCŢII  ŞI PERSONAL DIDACTIC DIN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPEROR, al Departamentului  Măsurători  terestre şi ştiinţe exacte 

Date necesare completării formularului tip on-line   de către prorectoratul academic!!!!  

Facultatea: HORTICULTURĂ
Departament: IV – Măsurători terestre şi ştiinţe exacate
Poziţia în statul de funcţii: IV B7
Funcţie: Şef lucrări
Disciplinele din planul de învăţământ: 

Topografie 
Desen topografic şi infografică 1  
Desen topografic şi infografică 2  
Topografie generală 3 
Imbunătăţiri funciare 
Imbunătăţiri funciare 1
Practică de proiect 4  

Domeniul ştiinţific: Geofizică şi geodezie
Descriere post:

Postul  de  şef  lucrări, vacant  poziţia  IV B 7  prevăzut  în  Statul  de funcţii   şi  personal 
didactic  din  învăţământul  superior  al  Departamentului   Măsurători   terestre  şi  ştiinţe  exacte, 
aprobat în anul universitar 2011 - 2012, conţine o normă de 15,10 ore convenţionale, asigurate cu 
ore  de  curs,  lucrări  practice  de  laborator  şi  practică  de  specialitate,  cu  următoarea  distribuţie 
semestrială pe discipline:

- Disciplina:  Topografie, efectuată în semestrul II cu studenţii  din anul I de la 
programul de studii Silvicultură a Facultăţii de Horticultura, astfel: 2 ore fizice de curs = 4 ore 
convenţionale/ săptămână, reprezentînd o medie anuală 2 ore convenţionale/an;

- Disciplina:  Desen  topografic  şi  infografică  1,  efectuată  în  semestrul  I  cu 
studenţii  din  anul  I  de  la  programul  de  studii  Măsurători  terestre  şi  cadastru  a  Facultăţii  de 
Horticultura, astfel: 1 oră fizică de curs = 2 ore convenţionale/ săptămână şi câte 2 ore fizice de 
lucrări practice cu 1 formaţie de lucru = 2 ore de lucrări practice convenţionale/săptămână, cu o 
medie anuală de 2 ore convenţionale/an;

- Disciplina:  Desen  topografic  şi  infografică  2,  efectuată  în  semestrul  II  cu 
studenţii  din  anul  I  de  la  programul  de  studii  Măsurători  terestre  şi  cadastru  a  Facultăţii  de 
Horticultura,  astfel:  2  ore  fizice  de lucrări  practice  cu 1 formaţie  de lucru  = 2 ore  de lucrări 
practice convenţionale/săptămână, cu o medie anuală de 1 oră convenţionale/an;

- Disciplina:  Topografie generală 3, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul II 
de la programul de studii Măsurători terestre şi cadastru a Facultăţii de Horticultura, astfel: 2 ore 
fizice  de  lucrări  practice  cu  4  formaţii  de  lucru  =  8  ore  de  lucrări  practice 
convenţionale/săptămână, reprezentând o medie anuală de 4 ore convenţionale/an;

- Disciplina: Îmbunătăţiri funciare, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul 



III de la programul de studii Inginerie economică în agricultură a Facultăţii de Horticultură, astfel: 
2 ore fizice de curs = 4 ore convenţionale/ săptămână şi câte 2 ore fizice de lucrări practice cu 1 
formaţie  de  lucru  =  2  ore  de  lucrări  practice  convenţionale/săptămână,  reprezentând  o  medie 
anuală de 3 ore convenţionale/an;

- Disciplina:  Îmbunătăţiri  funciare  1,  efectuată  în  semestrul  I  cu studenţii  din 
anul II de la programul de studii Horticultură a Facultăţii de Horticultură, astfel: 1 oră fizică de 
curs = 2 ore convenţionale/ săptămână şi câte 1 oră fizică de lucrări practice cu 2 formaţii de lucru 
=  2  ore  de  lucrări  practice  convenţionale/săptămână,  reprezentând  o  medie  anuală  de  2  ore 
convenţionale/an;

- Disciplina: Practică de proiect 4, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul 
IV de la programul de studii Măsurători Terestre şi Cadastru a Facultăţii de Horticultura, astfel: 30 
ore  fizice  de  practică  de  specialitate  cu  1  formaţie  de  lucru  =  2.14  ore  de  lucrări  practice 
convenţionale/săptămână, reprezentând o medie anuală de 1.07 ore convenţionale/an;

Atribuţiile/activităţile aferente :
- pregătirea  şi  efectuarea  orelor  de  curs,  lucrări  practice  de  laborator  şi  practică  de 

specialitate  pentru  disciplinele  cuprinse  în  norma  didactică,  respectiv  disciplinele:  Topografie, 
Desen topografic şi infografică 1 şi 2,  Topografie generală 3, Îmbunătăţiri funciare şi Practică de 
proiect, activităţi prevzute a se desfăşura în semestrele I şi II cu studenţii din anul I sau II de la 
programele de studii Horticultură, Măsurători terestre şi cadastru,  anul II de la programul de studii 
Horticultură, anul III de la programul de studii Inginerie economică în agricultură şi cu studenţii 
din anul IV de la programul de studii Măsurători terestre şi cadastru, programe de studii din cadrul 
facultăţii de Horticultură. 

- întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;
- pregătirea activităţii didactice ;
- verificări lucrări control;
- verificări referate;
- consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;
- asistenţă la examene;
- îndrumare proiecte licenţă;
- elaborare materiale didactice;
- activitate de cercetare ştiinţifică;
- îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;
- îndrumare activităţi de practică în cursul anului universitar;
-  participare la manifestări ştiinţifice;
-  participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de cercetare ale 

disciplinei şi ale departamentului;
- activităţi de promovare a specializării Măsurători terestre şi cadastru 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: secretariat prorectorat
Calendarul concursului: secretariat prorectorat
Data publicării în Monitorul Oficial: secretariat prorectorat
Perioadă înscriere: secretariat prorectorat
Data susţinerii prelegerii: secretariat prorectorat
Ora susţinerii prelegerii: secretariat prorectorat
Locul susţinerii prelegerii: secretariat prorectorat
Perioadă susţinere a probelor de concurs: secretariat prorectorat
Perioadă comunicare a rezultatelor: secretariat prorectorat
Perioadă contestaţii: secretariat prorectorat



Tematica probelor de concurs:
1. Prima proba de concurs (susţinerea publică a rezultatelor profesionale)
Prima probă de concurs este reprezentată de o prelegere publică de minimum 45 de minute 

în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de 
dezvoltare  a  carierei  universitare.  Această  probă  conţine  în  mod  obligatoriu  şi  o  sesiune  de 
întrebări din partea comisiei şi a publicului.

2. Proba a doua de concurs (susţinerea publică a unui curs, respectiv a unei prelegeri)
Proba a doua de concurs constă în susţinerea publică pe durata a 50 minute a unui curs, 

respectiv a unei prelegeri, pe baza unui subiect din tematica următoare:
1. Elementele topografice ale terenului. 
2. Hărţi  şi  planuri  –  utilizare;  extragerea  informaţiilor  planimetrice,  extragerea  informaţiilor 

altimetrice;Profilul topografic după o linie trasată pe un plan sau harta cu curbe de nivel. 
3. Sisteme de coordonate folosite în topografie. Suprafeţe de referinţă. 
4. Marcarea şi semnalizarea punctelor topografice. 
5. Instrumente  de  măsurat  unghiuri  şi  distanţe:  părţi  componente,  dispozitive  de  citire 

unghiulară. 
6. Metode de măsurare a unghiurilor orizontale. 
7. Măsurarea unghiurilor verticale. 
8. Metode de măsurare a distanţelor. 
9. Intersecţia înainte: rezolvare trigonometrică şi analitică
10. Intersecţia  înapoi:  rezolvare  prin  procedeul  Delambre,  rezolvare  prin  procedeul  Collins; 

rezolvare prin metoda coordonatelor baricentrice.
11. Intersecţia combinată.
12. Intersecţia la limită : rezolvare Hansen; rezolvare Kadner-Otokar.
13. Intersecţia liniară.
14. Transmiterea  la  sol  a  punctelor  de  triangulaţie  şi  îndesire  –  cazul  când  punctele  sunt 

staţionabile şi nestaţionabile 
15. Drumuirea planimetrică sprijinită la capete pe puncte de coordonate cunoscute.
16. Drumuirea planimetrică în circuit închis
17. Drumuirea planimetrică cu punct nodal
18. Ridicarea detaliilor planimetrice : metoda radierii; metoda punctelor echerice.
19. Redactarea planului topografic prin metoda coordonatelor rectangulare.
20. Calculul suprafeţelor prin metodele: numerică, grafică şi mecanică
21. Nivelmentul geometric de la mijolc şi de la capăt.
22. Drumuirea de nivelment geometric sprijinită la capete
23. Drumuirea de nivelment geometric în circuit închis
24. Drumuirea de nivelment geometric de mijloc cu punct nodal
25. Metoda radierii de nivelment geometric.
26. Nivelmentul trigonometric la distanţe mici şi la distanţe mari.
27. Reprezentarea reliefului în plan prin metoda curbelor de nivel
28. Reprezentarea reliefului prin metoda profilelor longitudinale şi transversale.
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3. Proba a treia de concurs (probă practică, specifică postului)
Proba a treia de concurs va fi reprezentată de o probă practică, specifică postului - studiu de 

caz, lucrare practică cu studenţii, pe baza unui subiect din tematica prezentată la proba a doua de 
concurs.

Descrierea procedurii de concurs: secretariat prorectorat
Lista documente: secretariat prorectorat
Adresa unde se trimite dosarul de concurs: secretariat prorectorat

Director departament,
Prof. dr. Ortelecan Mircea

*   *   *


