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Universitatea Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

Facultatea Horticultură 

Departament IV M ăsurători  terestre şi ştiinţe exacte 

Poziţia în statul de 
funcţii  

IV/B/1 

Funcţie Profesor 

Disciplinele din planul 
de învăţământ 

Măsurători geodezice prin unde, Cartografie matematică 2, Măsurători subterane, 
Organizarea lucrărilor de cadastru, Urmărirea stabilităţii terenurilor şi construcţiilor 
 

Domeniu ştiintific   Inginerie geodezică 

Descriere post 

    Postul de Profesor universitar, vacant poziţia IV/B/1 prevăzut în Statul de funcţii şi 
personal didactic din învăţământul superior  al  Departamentului Măsurători terestre şi 
ştiinţe exacte, aprobat în anul universitar 2015 - 2016, conţine o normă de 11,30 ore 
convenţionale, asigurate cu ore de curs şi ore de lucrări practice de laborator. 

• Măsurători geodezice prin unde, efectuată în semestrul I cu studenţii anului II al 
programului de studii Măsurători terestre şi cadastru, Facultatea de Horticultură, astfel: 2 
ore fizice de curs = 4 ore convenţionale/săptămână timp de 14 săptămâni, cu o medie 
totală de 2 ore convenţionale/an; 

• Cartografie matematică 2, efectuată în semestrul I cu studenţii anului IV al 
programului de studii Măsurători terestre şi cadastru, Facultatea de Horticultură, astfel: 2 
ore fizice de curs = 4 ore convenţionale/săptămână timp de 14 săptămâni, cu o medie 
totală de 2 ore convenţionale/an; 

• Măsurători subterane, efectuată în semestrul I cu studenţii anului III al programului 
de studii Măsurători terestre şi cadastru, Facultatea de Horticultură, astfel: 2 ore fizice de 
curs = 4 ore convenţionale/săptămână timp de 14 săptămâni, cu o medie totală de 2 ore 
convenţionale/an şi 2 ore fizice de lucrări practice cu 2 formaţii de lucru = 4 ore 
convenţionale/ săptămână timp de 14 săptămâni, cu o medie totală de 4 ore 
convenţionale/an; 

• Organizarea lucrărilor de cadastru, efectuată în semestrul II cu studenţii anului IV al 
programului de studii Măsurători terestre şi cadastru, Facultatea de Horticultură, astfel: 2 
ore fizice de curs = 4 ore convenţionale/săptămână timp de 10 săptămâni, cu o medie 
totală de 1,67 ore convenţionale/an; 

• Urmărirea stabilităţii terenurilor şi construcţiilor, efectuată în semestrul  II cu 
studenţii anului IV al programului de studii Măsurători terestre şi cadastru, Facultatea de 
Horticultură, astfel: 2 ore fizice de curs = 4 ore convenţionale/săptămână timp de 10 
săptămâni, cu o medie totală de 1,67 ore convenţionale/an. 

Atributiile/activitatile 
aferente 

• Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrărilor practice de laborator pentru 
disciplinele cuprinse în norma didactică. 

• Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice; 
• Pregătirea activităţii didactice ; 
• Verificări lucrări de control; 
• Verificări referate; 
• Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă; 
• Îndrumare proiecte licenţă; 
• Elaborare materiale didactice; 
• Activitate de cercetare ştiinţifică; 
• Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti; 
• Participare la manifestări ştiinţifice; 
• Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de 

cercetare ale disciplinelor şi ale departamentului; 
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• Activităţi de promovare a specializării M ăsurători 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. 

Tematica probelor de 
concurs 

1. Obiectul măsurătorilor geodezice prin unde. Domenii de aplicare. 
2. Principiul măsurării distanţelor geodezice cu ajutorul undelor electromagnetice. 
3. Clasificarea generală a aparatelor pentru măsurători geodezice prin unde. 
4. Oscilaţii şi unde. Propagarea oscilaţiei armonice. Unda plană. 
5. Unde staţionare. Modulaţia oscilaţiilor armonice în amplitudine. 
6. Modulaţia de fază şi frecvenţa oscilaţiilor armonice. 
7. Corecţii de reducere a distanţelor măsurate în reţele de trilateraţie. 
8. Compensarea reţelelor de trilateraţie după metoda măsurătorilor condiţionate. 
9. Dezvoltarea reţelelor de trilateraţie după metoda măsurătorilor indirecte. 
10. Generalităţi. Sisteme de coordonate utilizate în cartografie. 
11. Sisteme de proiecţii. Elementele unui sistem de proiecţie.  Clasificarea sistemelor de 
proiecţie. 
12. Studiul deformării suprafeţei elipsoidului terestru prin proiecţii. Elipsa deformărilor.  
Deformarea unghiulară.  Deformarea lungimilor.  Deformarea suprafeţelor. 
13. Proiecţia cilindrică transversală (Gauss-Krüger). Nomenclatura planurilor şi hărţilor 
în proiecţie Gauss- Krüger.  
14. Calculul coordonatelor plane Gauss-Krüger în funcţie de coordonatele geografice – 
metoda funcţiilor analitice.   
15. Calculul unghiului de convergenţa meridianelor.  Deformaţii în proiecţia Gauss-
Krüger. 
16. Elementele sistemului de referinţă şi de sprijin de la suprafaţă. 
17. Transmiterea sistemului de referinţă de la suprafaţă în subteran. 
18. Lucrări de topografie subterană necesare pentru conducerea lucrărilor miniere în 
subteran. 
19. Reglementări legislative privind organizarea lucrărilor de cadastru. 
20.  Studiul metodelor de muncă. Norme şi normative utilizate în organizarea lucrărilor 
de cadastru. Intocmirea devizelor estimative. 
21. Deplasări şi deformaţii ale terenurilor  şi construcţiilor. Factorii de influenţă. 
22. Parametrii de deplasare şi deformare. 
23. Reţele geodezice de urmărire. Metode de urmărire a deplasărilor şi deformaţiilor 
terenurilor şi construcţiilor. 
24. Urmărirea comportării în timp a construcţiilor inginereşti. 
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