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Universitatea Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Facultatea Horticultură

Departament I – Horticultură şi Peisagistică

Poziţia în statul de
funcţii I/B/10

Funcţie Şef de lucrări

Disciplinele din
planul de învăţământ

Drumuri şi terasamente 1, Drumuri şi terasamente 2, Restaurarea
parcurilor si grădinilor istorice, Amenajarea teritoriului şi desen 1,
Amenajarea teritoriului şi desen 2, Tehnologii speciale pentru amenajarea
spaţiilor verzi, Tehnologii speciale de întreţinere a spaţiilor verzi 1,
Practica 3

Domeniu științific Horticultură

Descriere post

Postul de Şef lucrări, vacant poziţia IB/10, prevăzut în Statul de
Funcţiuni al Departamentului I – Horticultură şi Peisagistică, aprobat în
anul universitar 2016-2017, conţine o normă de 14,10 ore convenţionale,
asigurată cu ore de curs, lucrări practice şi practică, cu următoarea
distribuţie semestrială pe discipline:
 Drumuri şi terasamente 1 efectuată în semestrul I cu studenţii anului II al

programului de studii Peisagistică, Facultatea de Horticultură, astfel: 2 ore
fizice de curs = 4 ore convenţionale/ săptămână timp de 14 săptămâni, cu o
medie de 2 ore convenţionale/an.
 Drumuri şi terasamente 2 efectuată în semestrul II cu studenţii anului II

al programului de studii Peisagistică, Facultatea de Horticultură, astfel: 1 ore
fizică de curs = 2 ore convenţionale/ săptămână timp de 14 săptămâni, cu o
medie de 1 oră convenţională/an şi 2 ore fizice de lucrări cu 2 grupe = 2 ore
convenţionale/săptămână timp de 14 săptămâni, cu o medie de 2 oră
convenţionale/an, în total 3 ore convenţionale/an.
 Restaurarea parcurilor istorice efectuată în semestrul I cu studenţii anului

IV al programului de studii Peisagistică, 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.
 Amenajarea teritoriului şi desen 1, efectuată în semestrul I cu studenţii

anului I al programului de studii Proiectare, amenajare şi întreţinere spaţii
verzi, Facultatea de Horticultură, astfel: 1 oră fizică de curs = 2.5 ore
convenţionale/ săptămână timp de 14 săptămâni, cu o medie de 1.25 ore
convenţionale/an şi 1 oră fizică de lucrări cu 1 grupă = 1.5 ore
convenţionale/ săptămână timp de 14 săptămâni, cu o medie de 0.75 ore
convenţionale/an, în total 2 ore convenţionale/an.
 Amenajarea teritoriului şi desen 2, efectuată în semestrul II cu studenţii

anului I al programului de studii Proiectare, amenajare şi întreţinere spaţii
verzi, Facultatea de Horticultură, astfel: 1 oră fizică de lucrări cu 1 grupă =
1.5 ore convenţionale/săptămână timp de 14 săptămâni, cu o medie totală
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de 0.75 ore convenţionale/an.
 Tehnologii speciale pentru amenajarea spaţiilor verzi, efectuată în

semestrul I cu studenţii anului I al programului de studii Proiectare, amenajare
şi întreţinere spaţii verzi, Facultatea de Horticultură, astfel: 2 ore fizice de
lucrări cu 1 grupă = 3 ore convenţionale/săptămână timp de 14 săptămâni,
cu o medie totală de 1.5 ore convenţionale/an.
 Tehnologii speciale de întreţinere a spaţiilor verzi, efectuată în

semestrul I cu studenţii anului I al programului de studii Proiectare, amenajare
şi întreţinere spaţii verzi, Facultatea de Horticultură, astfel: 1 oră fizică de
lucrări cu 1 grupă = 1.5 ore convenţionale/săptămână timp de 14
săptămâni, cu o medie totală de 0.75 ore convenţionale/an.

Practică 3, efectuată în semestrul II cu studenţii anului III al programului
de studii Peisagistică, Facultatea de Horticultură, astfel: 30 ore fizice
pregătire practică cu 2 formații de lucru = 60 ore convenţionale/săptămână
timp de 2 săptămâni, cu o medie totală de 2.14 ore convenţionale/an.

Atribuțiile/activitățile
aferente

 Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru
disciplinele cuprinse în norma didactică.
 Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice.
 Pregătirea activităţii didactice.
 Verificări lucrări şi teste.
 Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele cuprinse în norma

didactică.
 Examinare şi asistenţă la examene.
 Îndrumare proiecte licenţă/disertaţie.
 Elaborare materiale didactice.
 Activitate de cercetare ştiinţifică.
 Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti.
 Îndrumare practică de specialitate.
 Participare la manifestări ştiinţifice.
 Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă

şi de cercetare ale colectivului.
 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

Perioada de  înscriere

Data susţinerii
prelegerii
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Ora susţinerii
prelegerii

Locul susţinerii
prelegerii

Perioada de  susţinere
a probelor de concurs

Perioada de
comunicare a
rezultatelor

Perioada de contestaţii

Tematica probelor de
concurs

1. Teoria mişcării vehiculelor, interacţiunea vehicul-drum-peisaj.
Stabilirea traseelor.
2. Drumuri - elemente geometrice, proiectare în plan orizontal,
infrastructuri, materiale de construcţii. Intersecţii giratorii - configuraţie,
dimensionare, vizibilitate, insula centrală.
3. Evaluarea impactului acustic - analiza surselor de zgomot, bariere de
zgomot.
4. Terasamente - lucrări de consolidare şi reabilitare clasice şi moderne.
Deformaţii ale terasamentelor, tasări, surpări, alunecări. Drenuri - tipuri,
evacuare a apelor subterane.
5. Poduri - tipuri, amplasare, construcţie. Consolidare de maluri.
6. Proiect - analiza unui sit, dimensionarea unei reţele de drumuri,
amenajarea peisageră şi stabilizarea taluzurilor, variante de amenajare,
antemăsurători, deviz tehnic de lucrări.
7. Norme şi convenţii naţionale şi internaționale de protecţia patrimoniului
naţional şi internaţional a monumentelor istorice. Tehnici şi metode de
intervenţie în parcuri şi grădini istorice şi în peisajul construit
contemporan.
8. Materiale tradiţionale de construcţie pentru amenajarea peisajului:
lemnul, produse ceramice, materiale metalice.
9. Managementul patrimoniului peisagistic, implementarea şi valorificarea
programelor de protecţie a peisajului construit.
10. Transpunerea la scară a elementelor,  dintr-o amenajare peisageră.
Ridicarea în plan a terenului. Trasarea proiectelor de organizare,
sistematizare şi amenajare a teritoriului.
11. Reprezentarea formelor de relief prin curbe de nivel. Calculul
suprafeţelor şi a pantelor. Elemente de proiectare a schemei de circulaţie în
amenajări peisagere. Nivelarea terenurilor, planurilor de parcelare şi a
drumurilor.
12. Conceptul Feng Shui. Peisajul şi formele. Energia şi simbolurile.
Elemente constitutive ale unei grădini Feng Shui. Vegetaţia, apa,
iluminatul.
13. Propunerea de amenajare a unei grădini Feng Shui cu ajutorul Pa Kua
şi a pătratului Lo Shu.
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14. Microirigarea. Alegerea şi amplasarea aspersoarelor şi a duzelor.
Localizarea electrovanelor. Determinarea capacităţii sursei de alimentare
cu apă. Pompe utilizate în instalaţii de irigat.
15. Metode de calcul a parametrilor sursei de alimentare cu apă.
Redactarea memoriului tehnic justificativ. Executarea unui sistem de
drenaj.
16. Studiul terenului şi a probelor de sol analizate. Intervenţii de
ameliorare a solului (fertilizări, amendamente etc). Lucrări de întreţinere a
vegetaţiei lemnoase. Lucrări de instalare a vegetaţiei erbacee.
17. Lucrări de pregătire pentru iarnă a trandafirilor şi a celorlalți arbuști
ornamentali din spaţiile verzi. Lucrări de tuns iarba, scarificat, fertilizat
gazonul în vederea creșterii rezistenței la condițiile vitrege din timpul
iernii.
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