
Post scos la concurs, semestrul al II-lea, anul universitar 2012-2013 
 

Şef de lucrări pe perioadă nedeterminată poziţia nr. I B/7 
Facultatea de Horticultură 
Departamentul I - Horticultură şi Peisagistică 

 
1. Descrierea postului: 
 
Postul de şef de lucrări, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. I/7B, prevăzut în statul de 

funcţii şi de personal didactic aprobat în anul universitar 2012-2013 conţine o normă de 16,10 ore 
convenţionale, asigurate cu un număr corespunzător de ore predate curs, lucrări practice de laborator şi 
practică de proiect, după cum urmează:  

Disciplina: Construcţii ornamentale şi tehnice, semestrul II, studenţi licenţă Peisagistică anul 
II, cu 1 oră de curs, cu o medie de 1 oră convenţională/an. 

Disciplina: Modelare 3-D computer 1, semestrul I, studenţi licenţă Peisagistică anul IV, cu 3 
ore de lucrări practice, 4 formaţii de lucru, cu o medie de 6 ore convenţionale/an. 

Disciplina: Proiectare asistată de calculator, semestrul II, studenţi master Proiectarea 
amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, cu 1 oră de curs/săptămână şi 3 ore de laborator/săptămână  
cu 1 formaţie de lucru, cu o medie de 3,50 ore convenţionale/an. 

Disciplina: Modelare 3-D în peisagistică, semestrul I, studenţi master Proiectarea amenajarea 
şi întreţinerea spaţiilor verzi, cu 1 oră de curs/săptămână şi 3 ore de laborator/săptămână cu 1 formaţie 
de lucru, cu o medie de 3,50 ore convenţionale/an. 

Disciplina: Practică de proiect, studenţi licenţă Peisagistică anul IV cu o durată normată de 2 
săptămâni, cu o medie de 2,14 ore convenţionale/an. 

 
2. Activităţi aferente postului: 
 
Efectuarea orelor de curs la: 
 
Disciplina Construcţii ornamentale şi tehnice, pentru studenţii din anul II Peisagistică; 
Disciplina Proiectare asistată de calculator, pentru studenţii masteranzi Proiectarea 

amenajare şi întreţinerea spaţiilor verzi; 
Disciplina Modelare 3-D în peisagistică, pentru studenţii masteranzi Proiectarea amenajare şi 

întreţinerea spaţiilor verzi. 
 
Efectuarea orelor de lucrări practice de laborator la: 
 
Disciplina Modelare 3-D computer 1, pentru studenţii licenţă Peisagistică anul IV; 
Disciplina Proiectare asistată de calculator, pentru studenţii masteranzi Proiectarea 

amenajare şi întreţinerea spaţiilor verzi; 
Disciplina Modelare 3-D în peisagistică, pentru studenţii masteranzi Proiectarea amenajare şi 

întreţinerea spaţiilor verzi; 
Disciplina: Practică de proiect, pentru studenţi licenţă Peisagistică anul IV. 
 
Pregătirea activităţii didactice 
Verificări lucrări şi teste; 
Elaborare materiale didactice; 
Îndrumare proiecte de licenţă şi lucrări de disertaţie; 
Activitate de cercetare ştiin ţifică; 
Îndrumare practică de specialitate; 
Participare la manifestări ştiin ţifice naţionale şi internaţionale; 
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 



TEMATICA POSTULUI 
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Şef de lucrări pe perioadă nedeterminată poziţia nr. I B/7 
Facultatea de Horticultură 
Departamentul I - Horticultură şi Peisagistică 

 
CONSTRUCŢII ORNAMENTALE ŞI TEHNICE 

 
1. Principalele categorii de construcţii ornamentale, rolurile construcţiilor ornamentale 

(utilitare şi ornamentale): terasele, scările, zidurile de sprijin, pergolele şi colonadele, jardinierele, 
adăposturile de grădina, podurile şi podeţele, împrejmuirile, mobilierul de parc şi grădină, vasele de 
grădină, piesele de artă plastică, echipamente pentru jocuri şi spor. 

2. Materialele de construcţii folosite (clasificarea generală a acestora). 
3. Piatra naturală şi utiliz ările sale - produse de carieră: piatra brută, piatra prelucrată, 

moloane, plăci de piatră, detalii de arhitectură, filerul, nisipul de concasaj, savura, şplitul, criblura, 
piatra spartă, piatra de mozaic, materiale ceramice. 

4. Patologia pietrei naturale (agenţi denaturanţi) 
5. Clasificarea zidăriilor din piatr ă naturală - zidăria din piatră brută, zidăria din piatră 

cioplită, zidăriile din piatră mixtă. 
6. Lemnul şi utiliz ările sale în construcţiile ornamentale - structura lemnului, textura, 

desenul, culoarea, mirosul, luciul, defecte ale lemnului, caracteristicile tehnice ale lemnului, factori de 
distrugere a lemnului, procedee de protecţie a lemnului contra: factorilor fizici, factorilor biologici, 
focului, modalităţi de îmbinare a construcţiilor din lemn.   

7. Metalul şi utiliz ările sale în construcţiile ornamentale - modalităţi de obţinere, 
tratamente, modalităţi de îmbinare, metale neferoase, aliaje, tipuri de profile. 

8. Sticla şi utiliz ările sale în construcţiile ornamentale - tipuri de sticle, sticle ornamentale, 
sticle ranforsate, sticle securizate, modalităţi de tăiere şi pune în operă, modalităţi de montare şi 
fixare. 

9. Iluminatul în parcuri şi grădini  - tipuri de instalaţii folosite, spoturi luminoase alese, 
principii de proiectare a unui sistem de iluminat, tipuri de efecte luminoase obţinute: lumina 
focalizată, lumina de reflector, lumina de jos în sus, lumina de sus în jos, lumina de fundal, structura 
unui sistem de iluminat cu alimentare la reţea, structura unui sistem de iluminat cu alimentare de 
joasă tensiune. 

10. Apa şi ipostazele ei; apa ca element decorativ în amenajări  
 
Bibliografie 
 
1. Ana - Felicia Iliescu, Arhitectura peisageră, Ed. Ceres, Bucureşti, 2006 
2. Adriana Florincescu, Arhitectura peisajului , Ed. Diva, Cluj-Napoca, 1999 
3. Astrid Zimmermann, Constructing Landscape, Ed. Birkhauser, 2008 
4. John O. Simonds, Arhitectura Peisajului , ed. Tehnică, Bucureşti, 1976 
5. Julia Czerniak and George Hargreaves, Large parks, Princeton Architectural Press, 2007 
6. Peter McHoy and Tessa Evelegh, Garden Design & Decoration, Hermes House, 2006 
7. Rică Marcus, Parcuri şi grădini în România, ed Tehnică, Bucureşti, 1958 
8. Vasile Mitrea, Peisagistica – curs, UTCN 2000 
9. Virginia McLeod, Detail in contemporary landscape architecture, Laurence King 
publishing Ltd, 2008 
 
 
 



PROIECTARE ASISTAT Ă DE CALCULATOR 

 

1. Noţiuni introductive despre interfaţa programului ArhiCAD 11-13  (setarea unităţilor de 
măură - Project Preferences, Dimensions, Calculation Units, stabilirea intervalului de back-up 
pentru documentele în lucru – Data saftey, setarea meniurilor şi vizualizarea lor în ordinea 
corectă - Document Tools 
2. Detalierea meniurilor şi setărilor specifice programului ArhiCAD 11-13  - aducerea la 
scară a planurilor 2D folosind unelte specifice - Dimension, unelte folosite la conturarea 
planurilor 2D – Fill, Line, Circle, Polyline, Spline - generarea curbelor de nivel, aplicarea 
acestora pe meşe 3D, ridicarea curbelor de nivel folosind echidistanţa dintre curbele de nivel. 
3. Detalierea meniurilor şi setărilor specifice programului ArhiCAD 11-13  cu aplicaţii 
adiacente - calculul suprafeţelor conturate - Measure (M), efectuarea tabelelor de calcul a 
suprafeţelor (raportul spaţiu verde/spaţiu construit), crearea secţiunilor - unealta Section, 
efectuarea cotărilor specifice unui plan. 
4. Importarea unui plan se situaţie existentă folosind periferice digitale exterioare - GPS, 
ortofotoplanuri, telemetrul digital. Deplasarea la faţa locului, prelevarea datelor topografice, 
stabilirea topografică a locaţiei vegetaţiei existente, documentarea foto pentru executarea 
planului de situaţie existentă, crearea de poze panoramice cu ajutorul trepiedului foto. 
Folosirea extensiilor KML, calculul punctelor topografice folosind datele prelevate de 
longitudine şi latitudine conversie cu ajutorul programului TATUKGis. 
5. Importul datelor prelevate din teren în aplicaţia ArhiCAD 11 -13, setarea meniului 
Layers, aducerea la scara de lucru a planului de situaţie existentă, conturarea suprafeţei vizate 
şi a vecinătăţilor, poziţionarea vectorială a vegetaţiei specifice. 
6. Aplicarea simbolisticii 2D specifică programului ArhiCAD  asupra punctelor topografice 
de vegetaţie, conturarea aleilor pietonale, acces auto, locuri de parcare, colorarea specifică 
zonelor studiate, crearea legendei specifice fiecărei intrări pe plan, cote, scări grafice, 
stabilirea nordului solar, studiu de însorire. 
7. Randarea perspectivelor cu ajutorului motorului intern de randare LightWorks, Sketch, 
folosirea texturilor, mapare UV, antialiasing, alpha chanel, radiosity. 
8. Efectuarea detaliilor 2D cu ajutorul programului ArhiCAD 11-13 - Detail, efectuarea 
secţiunilor 2D  - Section. Exportul acestor elemente cu ajutorul funcţie Layout. 
 
Bibliografie 
 
1. Daniela Slavu (traducere) Adobe Indesign CS2 – Classroom in a book, Ed. ALL 
Bucureşti, ISBN 978-973-571-716-2, 2007 
2. Dwight Atkinson, LightWorks in ArchiCAD, Graphisoft SE, ISBN: 0-9737564-0-3, 2008 
3. Lance Hattatt,  Gardening with colour, Ed. Parragon, Anglia, 1999 
4. Scott MacKenzie and Simon Gilbert, ArchiCAD for AutoCAD Users, Graphisoft SE, 
ISBN-13: 978-9638875051, 2011 
5. Steve Bain, Nick Wilkinson, Ghidul oficial CorelDraw12 - ISBN (10) 973-571-568-6, Ed. 
All, Bucureşti, 2006 
6. Thomas M. Simmons - Graphisoft - ArchiCAD9 , Curs de instruire, IdeaDesign Cluj, 
ISBN 973-0-04195-4, 2006 
 
 
 
 
 
 
 



MODELARE 3-D ÎN PEISAGISTIC Ă 
 

1. Prezentarea interfeţei 3D aferentă programului de grafică vectorială 3D Arhicad 11-13 
(compatibilităţi, performanţe, aplicaţii, comenzi pentru modelare 3D şi editare 3D, scurtături 
de taste acceptate, inserarea obiectelor 3D, modelarea acestora, aplicarea efectelor speciale 
cu ajutorul aplicaţiei Adobe CS 2. 
 
2. Unelte specifice pentru executarea proiectelor 3D: slab, mesh - topografie teren, 
construcţie de imobile (wall, door, window, stair, skylight, roof, column, beam). 
Compatibilizarea bibliotecii 3D Warehouse cu aplicaţia Arhicad 11-13. 
 
3. Efectuarea de randări externe şi videorandări externe cu ajutorul programului Artlantis 
Studio 3. Unelte folosite: Shaders, Lights, Heliodons, Light Spots. 
 
4. Compatibilizarea bibliotecii 3D Warehouse cu biblioteca de modele 3D specifică 
programelor ArhiCAD 11-13. Folosirea funcţiilor Model import wizzard. Crearea unei 
biblioteci 3D personalizate specifică fiecărui utilizator în parte. 
 
5. Crearea de texturi folosind unealta create shaders from, aplicarea efectelor de 
transparenţă, bump, reflection, fresnel 
 
6. Crearea animaţiilor în Artlantis Studio 3D  plecând de la o situaţie existentă în ArhiCAD 
11-13, animation path, animation parameters, behaviour, import-export. 
 
7. Îmbunătăţirea bibliotecii 3D specifice programului Artlantis Studio 3 cu ajutorul 
modelelor 3D generate în SketchUP sau a bibliotecii 3D Warehouse, importarea şi salvarea 
modelelor sub extensie aof în cadrul aplicaţiei mamă. 
 
8. Executarea unei mape de portofoliu sau poster de prezentare întru-un program de 
editare foto pe baza elementelor generate cu ajutorul programului ArhiCAD 11-13 + Artlantis 
Studio 3. 
 
Bibliografie 
 
1. Bradley Cantrell and Wes Michaels, Digital drawing for landscape architecture : 
contemporary techniques and tools for digital representation in site design, ISBN: 
9780470403976, 2010 
2. Daniel Tal, Google Sketchup for site design : a guide to modeling site plans, terrain, and 
architecture, ISBN 978-0-470-34525-2, 2009 
3. Dwight Atkinson, LightWorks in ArchiCAD, Graphisoft SE, ISBN: 0-9737564-0-3, 2008 
4. Scott MacKenzie and Simon Gilbert, ArchiCAD for AutoCAD Users, Graphisoft SE, 
ISBN-13: 978-9638875051, 2011 
5. Laurent Brixius, Google SketchUp Workshop - Modeling, Visualizing, and Illustrating,  
Elsevier, ISBN 13: 978-0-240-81627-2, 2009 
6. Peter Ratner, Mastering 3D animation, ISBN 1-58115-345-7, 2004 
7. Robin de Jongh,  SketchUP 7.1 for Architectural Visualization, Ed. Packt Publishing, 
ISBN 978-1-847199-46-1, 2010 
8. Thomas M. Simmons - Graphisoft - ArchiCAD9 , Curs de instruire, IdeaDesign Cluj, 
ISBN 973-0-04195-4, 2006 
*** http://www.artlantis.com/index.php?page=tutorials/index 
*** http://www.smustard.com/ 
 


