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Poziția în statul de funcții IV/B/2

Funcție Şef lucrări

Disciplinele din planul de

învățământ

- Geodezie satelitară

- Măsurători geodezice prin unde

- Cartografie digitală

- Fotogrametrie şi fotointerpretare 2

- Fotogrametrie şi fotointerpretare 1

- Geodezie matematică şi fizică 2

Domeniu ştiinţific Inginerie geodezică

Descriere post

Postul de şef lucrări, poziţia IV/B/2 din Statul de funcţii al Departamentului

Măsurători Terestre şi Ştiinţe Exacte, an universitar 2014-2015, din cadrul

Facultăţii de Horticultură, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 662 din

24 noiembrie 2014, partea a III-a, conţine o normă de 15,00 ore convenţionale,

asigurate cu ore de curs şi lucrări practice de laborator, cu următoarea distribuţie

semestrială pe discipline:

- Geodezie satelitară, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul III de la

programul de studii Măsurători Terestre şi Cadastru al Facultăţii de Horticultură,

astfel: 2 ore fizice de curs = 4 ore convenţionale/săptămână, reprezentând o

medie anuală de 2 ore convenţionale/an;

- Măsurători geodezice prin unde, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul

II de la programul de studii Măsurători Terestre şi Cadastru al 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;

- Cartografie digitală, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul IV de la

programul de studii Măsurători Terestre şi Cadastru al Facultăţii de Horticultură,

astfel: 2 ore fizice de curs = 4 ore convenţionale/săptămână, reprezentând o



medie anuală de 2 ore convenţionale/an;

- Fotogrametrie şi fotointerpretare 2, efectuată în semestrul II cu studenţii din

anul III de la programul de studii Măsurători Terestre şi Cadastru al Facultăţii de

Horticultură, astfel: 2 ore fizice de curs = 4 ore convenţionale/ săptămână şi câte

2 ore fizice de lucrări practice cu 2 formaţii de lucru = 4 ore de lucrări practice

convenţionale/săptămână, reprezentând o medie anuală de 4 ore

convenţionale/an;

- Fotogrametrie şi fotointerpretare 1, efectuată în semestrul I cu studenţii din

anul III de la programul de studii Măsurători Terestre şi Cadastru al Facultăţii de

Horticultură, astfel: 2 ore fizice de curs = 4 ore convenţionale/săptămână,

reprezentând o medie anuală de 2 ore convenţionale/an;

- Geodezie matematică şi fizică 2, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul

II de la programul de studii Măsurători Terestre şi Cadastru al Facultăţii de

Horticultură, astfel: câte 2 ore fizice de lucrări practice cu 2 formaţii de lucru = 4

ore de lucrări practice convenţionale/săptămână, reprezentând o medie anuală de

2 ore convenţionale/an;

Atribuţiile/activităţile

aferente

- Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice de laborator pentru

disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele: Geodezie

satelitară, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul III de la programul de

studii Măsurători Terestre şi Cadastru al Facultăţii de Horticultură, Măsurători

geodezice prin unde, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul II de la

programul de studii Măsurători Terestre şi Cadastru al Facultăţii de Horticultură,

Cartografie digitală, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul IV de la

programul de studii Măsurători Terestre şi Cadastru al Facultăţii de Horticultură,

Fotogrametrie şi fotointerpretare 2, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul

III de la programul de studii Măsurători Terestre şi Cadastru al Facultăţii de

Horticultură, Fotogrametrie şi fotointerpretare 1, efectuată în semestrul I cu

studenţii din anul III de la programul de studii Măsurători Terestre şi Cadastru al

Facultăţii de Horticultură şi Geodezie matematică şi fizică 2, efectuată în

semestrul II cu studenţii din anul II de la programul de studii Măsurători Terestre

şi Cadastru al Facultăţii de Horticultură;

- Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;

- Pregătirea activităţii didactice;

- Verificări lucrări control;



- 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 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

Calendarul concursului Prezentat pe www.usamvcluj.ro

Data publicării anunţului

în Monitorul Oficial
24.11.2014

Perioadă înscriere 24.11.2014 – 09.01.2015

Ora susținerii prelegerii 8:00

Locul susținerii prelegerii Clădirea Aulei sala A7

Perioadă susținere a

examenelor
26.01.2015 – 28.01.2015

Perioadă comunicare a

rezultatelor
28.01.2015

Perioadă de contestații 29.01.2015 – 04.02.2015

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 anunţat cu 72 ore înainte din

tematica următoare:

1. Sisteme de poziţionare globală.

2. Evoluţia sistemelor GPS.

3. Evoluţia sitemului Glonass.

4. Segmentele sistemelor de poziţionare globală.

5. Sisteme de coordinate utilizate în geodezia satelitară.

6. Transformări de coordinate utilizate în geodezia satelitară.

7. Camere fotogrametrice.

8. Aerofotografierea.

9. Premarcajul şi reperajul fotogrametric.

10. Fotogrametria planimetrică.

11. Redresarea fotogramelor.

12. Fotogrametria terestră.

13. Sisteme de reprezentare a datelor spaţiale.

14. Caracteristici ale hărţilor digitale.

15. Tehnici şi mijloace de colectare a datelor spaţiale.

16. Clasificarea undelor electromagnetice.

17. Aparate electrooptice şi electromagnetice pentru măsurarea distanţelor

geodezice prin unde.

18. Corecţii aplicate distanţelor măsurate prin unde.

Bibliografie:

1. Neuner J. – Sisteme de poziţionare GPS, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2000.

2. Păunescu C., Dimitriu S.G., Mocanu V. – Sistemul de determinare a poziţiei

utilizând sateliţii GNSS, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012.

3. Grecea C. – Introducere în geodezia satelitară, Ed. Mirton, Timişoara, 1999.

4. Turdeanu L. – Fotogrammetrie analitică, Ed. Academiei Române, Bucureşti,

1997.



5. Zăvoianu F. – Fotogrammetria, ed. Tehnică, Bucureşti, 1999.

6. Toderaş T. – Fotogrammetrie, Ed. Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2007.

7. Turdeanu L., Noaje I. – Cap. Fotogrammetrie în Măsurători terestre –

Fundamente, vol. III, Ed. MatrixRom, Bucureşti, 2001.

8. Man T., Vescan I. – Tehnici de cartografie, monitoring şi analiză GIS, Ed.

Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2005.

9. Imbroane Al. M., Moore D. – Iniţiere în GIS şi teledetecţie,  Ed. Ed. Presa

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999 ( Cap. referitor la integrarea

imaginilor satelitare în GIS).

10. Ştefan O., Bădescu G. – Bazele măsurătorilor de distanţe topo-geodezice

prin unde electro-magnetice, Ed. Universităţii de Nord, Baia Mare, 2010.

11. Manualul inginerului geodez, vol. I şi II, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1973.

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

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.

9:50-10:40 - probă practică, specifică postului - studiu de caz, lucrare practică cu

studenţii, pe baza unui subiect din tematica prezentată la proba a doua de

concurs.

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 concurs

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea

Mănăştur 3-5, Cluj-Napoca, Registratura Universităţii


