
Universitatea: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

Facultatea: Facultatea de Horticultură 

Departament: Departamentul IV Măsurători Terestre şi Ştiinţe Exacte 

Poziția în statul de funcții: IV B 1 

Funcție: Conferenţiar universitar 

Disciplinele din planul de învățământ: 

- Fotogrammetrie şi fotointerpretare 1 
- Fotogrammetrie şi fotointerpretare 2 
- Fotogrammetrie inginerească 
- Cartografie digital 
- Măsurători geodezice prin unde 
- Aplicaţiile teledetecţiei ȋn agricultură 

Domeniu stiintific: Inginerie geodezică 

Descriere post: Postul de conferenţiar 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 2012 - 2013, conţine o normă de 13,20 ore 
convenţionale, asigurate cu ore de curs şi ore de lucrări practice de laborator. 

Atributiile/activitatile aferente: 

- pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice de laborator pentru disciplinele 
cuprinse în norma didactică. 

- întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice; 

- pregătirea activităţii didactice ; 

- verificări lucrări 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 
disciplinei şi 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 incadrare:  

Data publicării anunţului în Monitorul Oficial:  

Perioadă înscriere: 

Data susținerii prelegerii: Data: 20.09.2013 

Ora susținerii prelegerii: Ora: 9:00 
 

Locul susținerii prelegerii:  Cladirea Aulei, etaj 2, Masuratori terestre si cadastru 
 

Perioadă susținere a probelor de concurs: 

Perioadă comunicare a rezultatelor:  

Perioadă de contestații: 

Tematica probelor de concurs: 

- Procedee de măsurare a distanţelor: procedeul fazic, procedeul impuls-ecou, metoda 
interferenţei, metoda Doppler, metoda diferenţei de drum 

- Măsurarea distanţelor cu ajutorul sateliţilor 
- Corecţia de viteză a distanţelor măsurate (reducerea fizică) 
- Corecţii geometrice 
- Reducerea distanţelor la linia bornelor când se cunosc cotele bornelor 
- Reducerea distanţelor la suprafaţa de referinţă (sferoid) când se cunosc cotele punctelor 
- Reducerea distanţelor la suprafaţa de referinţă (sferoid) când se măsoară unghiuri zenitale  



- Reducerea distanţelor măsurate la linia unghiului zenital 
- Reducerea distanţelor şi a unghiurilor zenitale la linia bornelor 
- Reducerea la centrele bornelor a distanţelor măsurate din staţii excentrice 
- Determinarea diferenţelor de nivel din măsurători de distanţe zenitale şi distanţe înclinate 
- Determinarea coeficientului de refracţie din unghiuri zenitale măsurate reciproc şi 

distanţe înclinate 
- Variaţia unghiurilor funcţie de variaţia laturilor în reţelele de trilateraţie 
- Compensarea reţelelor de trilateraţie 
- Calculul coordonatelor provizorii în reţelele de trilateraţie şi reţelele mixte (linii 

poligonale) 
- Unghiul optim al intersecţiei lineare 
- Reflectoare, constanta reflectorului 
- Etalonarea instrumentelor EDM pe baze cunoscute, pe baze necunoscute, etalonarea 

relativă, în procesul de compensare 

Descrierea procedurii 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 (susţinere publică a unui curs sau prelegere) 

Proba a doua de concurs este susţinerea publică pe durata a 50 minute aunui curs, respectiv a 
unei prelegeri, pe baza unui subiect anunţat cu 72 ore ȋnainte, din tematica concursului 

Lista documente:  

Adresa unde se transmite dosarul de concurs:  

 


