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Universitatea USAMV CLUJ/NAPOCA 

Facultatea Facultatea de HORTICULTURĂ 

Departament Departamentul II SILVICULTURĂ 

Poziția în statul de funcții IIB/2 

Funcție Profesor 

Disciplinele din planul de învățământ 

- Silvicultură 1 

- Silvicultură 2  

- Administraţie silvică 

Domeniu stiintific Silvicultură 

Descriere post 

Postul de profesor, poziţia IIB/2 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:  

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

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

- Administraţie silvică, Silvicultură, Licenţă, Zi, an IV; 

Atributiile/activitatile aferente 

Ocupantul acestui post trebuie să fie licenţiat în 
silvicultură, specialist în domeniul silvotehnicii. Trebuie 
să posede cunoştinţe legate de asigurarea continuităţii şi 
gestionării durabile a pădurilor. 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 10:00 

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. Resurse forestiere. 
2. Zonarea  funcţională a pădurii. 
3. Structura pădurii ca ecosistem 
4. Arboretul: caracteristici structurale. 
5. Arboretul: caracteristici calitative. 
6. Dezvoltarea arborilor. 
7. Dezvoltarea arboretelor. 
8. Tipologia forestieră. 
9. Lucrările de îngrijire şi conducere ale arboretelor. 
10.  Bazele teoretice ale tratamentelor din regimul 

codrului. 
11.  Bazele teoretice ale tratamentelor din regimul 

codrului. 
12. Tehnica aplicării lucrărilor de conversiune. 

 
Bibliografie: 
 

1.Florescu, I., N. V. Nicolescu, -1996, Silvicultura, vol. I 



- Studiul padurii,Editura Lux Libris, Brasov. 
2.Florescu, 1., N.V. Nicolescu, -1996, Silvicultura, vol. II 
- Silvotehnica, Editura Lux Libris, Brasov 
3.Florescu, I., - 1991, Tratamente silviculturale, Ed. 
Ceres, Bucureşti. 
4.  x x     x, - 2000, Norme tehnice pentru îngrijirea 
şi conducerea arboretelor,Ministerul Apelor,Padurilor si 
Protectiei Mediului ,Bucuresti. 
5. x    x     x,  - 2000, Norme tehnice pentru alegerea 
şi aplicarea tratamentelor. Ministerul Apelor, Padurilor si 
Protectiei Mediului ,Bucuresti. 
6. x    x x, -  Legea 46/2008, Codul Silvic. 

Descrierea procedurii de concurs 

10:00–10.45 - prelegere publică în care candidatul 
prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale 
anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare. 
10:45-11:00 - sesiune de întrebări din partea comisiei şi 
a publicului.  
11:00-11:50 - 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 concurs
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca Calea Mănăştur 3-5 Cluj Napoca 
Registratura Universităţii 

 


