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Poziția în statul de funcții IIB/1 

Funcție Profesor 

Disciplinele din planul de învățământ 

- Împăduriri 1 

- Împăduriri 2  

- Rolul şi importanţa pădurilor în societate 

- Monitoring forestier 

- Culturi forestiere de interes cinegetic 

- Tehnologii de instalare şi conducere a culturilor agro-
forestiere 

Domeniu stiintific Silvicultură 

Descriere post 

Postul de profesor, poziţia IIB/1 din Statul de funcţii al 
Departamentului de Silvicultură, an universitar 2013-
2014, din cadrul Facultăţii de Horticultură, publicat în în 
Monitorul Oficial al României, nr. 518 din 18 decembrie 
2013, partea a III-a., cuprinde următoarele discipline:  

- Împăduriri 1, Silvicultură, Licenţă, Zi, an III;  

- Împăduriri 2, Silvicultură, Licenţă, Zi, an III; 

- Rolul şi importanţa pădurilor în societate, Silvicultură, 
Licenţă, Zi, an I; 

- Monitoring forestier, Silvicultură, Licenţă, Zi, an III; 

- Culturi forestiere de interes cinegetic, Silvicultură, 
Master, Zi, an I; 

- Tehnologii de instalare şi conducere a culturilor agro-
forestiere, Silvicultură, Master, Zi, an I. 

Atributiile/activitatile aferente 

Ocupantul acestui post trebuie să fie licenţiat în 
silvicultură, specialist în domeniul regenerării artificiale a 
arboretelor, elaborarea soluţiilor tehnice privind 
tehnologiile de instalare şi conducere ale culturilor 
forestiere, a celor de interes cinegetic şi a celor 
agrosilvice. Trebuie să posede cunoştinţe legate de rolul 
şi importanţa pădurilor, istoricul şi evoluţia acestora şi  
supravegherea stării lor de sănătate. De asemenea, 
trebuie să fi fost membru al unor colective de cercetare 
şi să aibă publicaţii în domeniul postului. Atribuţiile, 
respectiv activităţile aferente acestui post sunt 
susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele 
prevăzute în post, precum şi participări la alte activităţi 
în cadrul departamentului (examene, seminarii, 
admitere, activităţi de cercetare etc.) 

Salariul minim de incadrare   

Calendarul concursului Prezentat pe www.usamvcluj.ro 

Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2013-12-18 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  
18.12.2013 31.01.2014 

 

Data susținerii prelegerii 18.02.2013-21.01.2013 

Ora susținerii prelegerii 08:00 

Locul susținerii prelegerii Facultatea de Horticultură sala H12 

Perioadă susținere a examenelor 
Început  Sfârșit  
18.02.201421.02.2014

 

Perioadă comunicare a rezultatelor 
Început  Sfârșit  
21.02.2014 21.02.2014 

 

Perioadă de contestații 
Început  Sfârșit  
24.02.2014 28.02.2014 

 

Tematica probelor de concurs 
1. Constituirea, conducerea şi întreţinerea bazelor 

seminologice 



2. Metode şi tehnici de recoltare ale fructelor, conurilor şi 
seminţelor forestiere. 
3. Prelucrarea conurilor şi fructelor, condiţionare, 
păstrarea şi pregătirea seminţelor pentru semănat. 
4. Organizarea pepinierelor silvice. 
5. Producerea puieţilor în pepinierele silvice şi 
ornamentale. 
6. Regenerarea artificială a suprafeţelor din fondul 
forestier. 
7. Regenerarea naturală a suprafeţelor din fondul 
forestier 
8. Reconstrucţia ecologică a arboretelor slab productive.  
9. Rolul şi importanţa pădurilor pentru populaţie, 
protecţia mediului, industrie, agricultura etc. 
10. Supravegherea stării de sănătate a pădurilor prin 
reţeaua europeană şi intensivă de monitorizzare. 
11. Cultura principalelor specii forestiere de interes 
cinegetic. 
12. Culturile agro-forestiere: rol, importanţă, tehnologii 
de instalare şi întreţinere. 
 
 
Bibliografie: 
 
1.Abrudan I. V., - 2006, Împăduriri, Editura Universității 
Transilvania, Brașov. 
2.Badea, O., Pătrăşcoiu, N., - 1995, Îndrumări tehnice 
privind monitoringul forestier, ICAS Bucureşti. 
3.Damian, I.,  -  1978, Împăduriri, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti. 
4.Florescu, Gh., Abrudan, I.V., 2003 – Tehnologii de 
instalare a culturilor forestiere. Ed. Universităţii 
Transilvania din Braşov. 
5.Florescu, G., Abrudan, I.V., - 1998, Împăduriri: 
Principii şi soluţii de proiectare. Reprografia Universităţii 
Transilvania, Braşov. 
6.Giurescu, C.C.,  - 1975, Istoria pădurii româneşti din 
cele mai vechi timpuri şi până astăzi. Editura Ceres, 
Bucureşti. 
7.Holonec, L., - 2007, Împăduriri – seminţe forestiere, 
Editura AcademicPres, Cluj-Napoca. 
8.Holonec, L., Vlasin H.D. – 2012, Împăduriri lucrări 
practice – proiect, Editura AcademicPres, Cluj-Napoca. 
9.Negruţiu, F., Abrudan, I.V., 2003 – Împăduriri. Culturi 
silvice de interes cinegetic. Ed. Universităţii din Braşov. 
10.Şofletea, N., - 2005, Genetică şi ameliorarea 
arborilor, Editura „Pentru Viaţă”, Braşov. 
11.Elena Mihăilă, Costăchescu, C., Dănescu F. şi alţii – 
2010, Sisteme agrosilvice, Editura Silvică, Bucureşti.   

Descrierea procedurii de concurs 

8:00–8.45 - prelegere publică în care candidatul prezintă 
cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare 
şi planul de dezvoltare a carierei universitare. 
8:45-9:00 - sesiune de întrebări din partea comisiei şi a 
publicului.  
9:00-9:50 - susţinerea publică pe durata a 50 minute a 
unui curs, respectiv a unei prelegeri, pe baza unui 
subiect anunţat cu 72 ore înainte, din tematica 
concursului. 

Urmează: - stabilirea de către comisie a ierarhiei 
candidaţilor şi nominalizarea candidatului cu cele mai 
bune rezultate. - redactarea de către fiecare membru al 
comisiei de concurs a referatului de apreciere pentru 
fiecare candidat - întocmirea de către preşedintele 
comisiei a unui raport asupra concursului, pe baza 
referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al 
comisiei de concurs şi cu respectarea ierarhiei 
candidaţilor decisă de comisie - aprobarea prin decizia 
comisiei de concurs a raportului asupra concursului 
întocmit de preşedinte - semnarea raportului concursului 
aprobat de către membrii comisiei de concurs şi de către 
preşedintele comisiei - prezentarea spre avizare de către 
Consiliul facultăţii a raportului asupra concursului. 
Raportul poate fi avizat sau nu. - prezentarea spre 
aprobare de către Senatul universitar a raportului asupra 
concursului. 

 

  

Adresa unde se transmite dosarul de concursUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca Calea Mănăştur 3-5 Cluj Napoca 



Registratura Universităţii 

 


