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Departament II, Silvicultură 

Poziția în statul de funcții II/B/4 

Funcție Conferenţiar 

Disciplinele din planul de învățământ 

Tehnologia prelucrării lemnului 1 

Tehnologia prelucrării lemnului 2 

Exploatări forestiere 1 

Exploatări forestiere 2 

Vânătoare 

Domeniu stiintific Silvicultură 

Descriere post 

Postul Conferenţiar, poziţia II/B/4 din statul de funcţii, are în 
componenţă 7,43 ore curs/săptămână la disciplinele: 
Tehnologia prelucrării lemnului 1 (2,00 ore/săptămână); 
Tehnologia prelucrării lemnului 2 (1,43 ore/săptămână); 
Exploatări forestiere 1 (2,00 ore/săptămână); Exploatări 
forestiere 2 (2,00 ore/săptămână);  

şi lucrări practice la disciplinele: 

Exploatări forestiere 1 (2,00 ore/săptămână);  Exploatări 
forestiere 2 (2,00 ore/săptămână); Vânătoare (1 
oră/săptămână). 

Cursul de Tehnologia prelucrării lemnului, urmăreşte 
familarizarea studenţilor cu mijloacele, metodele şi tehnologiile 
de lucru specifice din industria lemnului, la nivelul care acestea 
se întâlnesc la Direcţiile silvice şi Inteprinderile forestiere. De 
asemenea, se prezintă aplicaţii practice privind metodele de 
debitare, raportul de transmisie, depozitarea şi uscarea 
cherestelei, determinarea randamentelor. 
Cursul de Exploatări forestiere, are ca obiectiv principal, 
însuşirea de către studenţi a noţiunilor privind metodele de 
recoltare, colectare, fasonare a lemnului. Se insistă pe 
modalităţile concrete de exploatare ecologică şi de valorificare 
superioară a lemnului. Scopul lucrărilor practice este ca 
studenţii să înţeleagă cunoştinţele teoretice prin aplicaţii 
practice privind măsurarea, marcarea şi verificarea cantităţilor 
de lemn expediate, precum şi consumurile tehnologice şi 
pierderile de lemn. 
Lucrările practice pentru discplina de Vânătoare au ca scop 
crearea unei imagini de ansamblu asupra vânatului şi 
vânătoarea în lume şi ţara noastră, bioecologia şi etiologia 
vânatului, însuşirea de către studenţi a modului de îngrijire şi 
protecţie a vânatului, creşterea mamiferelor şi păsărilor de 
interes cinegetic.     
 
 

Atributiile/activitatile aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru 
disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele 
Tehnologia  prelucrării lemnului, Exploatări forestiere, 
Vânătoare. Întocmirea fişelor disciplinelor şi a programelor 
analitice. 
Pregătirea activităţii didactice. 



Verificări teste examene şi verificări pe parcurs. 
Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă. 
Asistenţă la examene. 
Îndrumare lucrări de licenţă şi disertaţie. 
Elaborare materiale didactice. 
Activitate de cercetare ştiinţifică. 
Participare la manifestări ştiinţifice. 
Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de 
consultant şi de cercetare ale colectivului. 
Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic. 
Alte activităţi pentru pregătirea practicăşi teoretică a 
studenţilor. 

Salariul minim de incadrare  

Calendarul concursului Prezentat pe www.usamvcluj.ro  

Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 18.12.2013 

Perioadă înscriere 18.12.2013-31.01.2014 

Data susținerii prelegerii 18.02-21.02.2014 

Ora susținerii prelegerii 14:00 

Locul susținerii prelegerii Facultatea de Horticultură, Sala H32 

Perioadă susținere a examenelor 18.02-21.02.2014 

Perioadă comunicare a rezultatelor 21.02.2014 

Perioadă de contestații 24.02-28.02.2014 

Tematica probelor de concurs 

Tematica   Tehnologia prelucrării lemnului 1 - 2  
1. Sortarea şi valorificarea superioară a  masei   lemnoase   

exploatate 
2. Clasificarea cherestelei – criterii de clasificare 
3. Depozitul de buşteni – clasificare, operatii specifice  
4. Modele de debitare 
5. Ferăstraie panglică 
6. Depozitarea şi uscarea cherestelei  

 
Bibliografie:    

1. Ciubotaru Arcadie, 1995, Tehnologia prelucrării 
lemnului,   Reprografia Universității Transilvania Brașov 

2. Timofte Adrian, 2006, Bazele prelucrării primare a 
lemnului, Ed. Academicpres, Cluj Napoca 

3. Timofte Adrian, 2008, Prelucrarea primară a lemnului- 
Îndrumător de  lucrări practice, Ed. Universității din Oradea 
 
Tematica  Exploatări forestiere  1-2                                                            

1. Noţiuni generale 
2. Resursa de masă lemnoasă 
3. Scurt istoric al exploatării pădurilor 
4. Recoltarea lemnului 
5. Colectarea lemnului 
7. Fasonarea lenmului 
8. Transportul tehnologic 
9. Sortarea şi fasonarea sortimentelor de lemn brut 
10. Proiectarea exploatarii pădurilor 
11. Organizarea exploatarii pădurilor 
12. Măsurarea marcarea şi verificarea cantităţilor de lemn 

expediate 
13. Consumuri tehnologice şi pierderi 



14. Conservarea lemnului 
  
  Bibliografie:    

1. Ciubotaru, A. – Exploatarea pădurilor, vol. I, 
Reprografia Universităţii "Transilvania" Braşov, 1992; 

2. Ciubotaru, A. – Exploatarea pădurilor, vol. II, 
Reprografia Universităţii "Transilvania" Braşov, 1993;  

3. Ciubotaru, A. – Proiectarea lucrărilor de Exploatare a 
pădurilor, , Reprografia Universităţii "Transilvania" 
Braşov, 1994;  

4. Ciubotaru A. -  Exploatarea Pãdurilor. Editura LUX 
LIBRIS, Braşov, 1998, 

5. Corlãţeanu S. - Produse forestiere, partea I. Lemnul. 
Universitatea din Brasov, 1978; 

6. Florescu I. - Silvicultura. Editura Didacticã şi 
Pedagogicã, Bucureşti, 1981; 

7. Furnicã H., Beldeanu E. - Exploatarea pãdurilor cu 
elemente de industrializare a lemnului. Editura CERES, 
Bucureşti, 1985; 

8. Giurgiu V., Decei I., Armãşescu S. - Biometria arborilor 
şi a arboretelor din România. Editura CERES, Bucureşti, 
1972; 

9. Negulescu E. D., Stãnescu V., Florescu I.I., Târziu D. - 
Silvicultura. Editura CERES, Bucureşti, 1973; 

10. Oprea I. - Proiectarea şi organizarea lucrãrilor de 
exploatare. Editura CERES, Bucureşti, 1995; 

11.  Pavelescu I. M. - Organizarea tehnicã a exploatãrilor 
forestiere. Editura CERES, Bucureşti, 1972; 

12. Târziu D. - Pedologie şi staţiuni forestiere. Reprografia 
Universităţii din Brasov, 1985 ; 

13. Andreescu V.,Muresan G.-Exploatarea padurilor.Editura 
agro-silvica, Bucuresti,1963; 

14. Chirita C.-Padurile Romaniei. Editura Academiei 
Republicii Socialiste Romania , Bucuresti,1981; 

15. Chiru V.-Utilaje pentru expoatari forestiere.Editura 
didactica si pedagogica, Bucuresti,1980;  

16. Corlateanu S.-Transporturi forestiere.Editura didactica 
si pedagogica, 

    Bucuresti,1964; 
17. Ionascu Gh.,Antonoaie N.,Ignea Gh.-Instalatii cu 
cablu.Editura Ceres, Bucuresti,1982; 
18. Ionascu Gh.,Constantinescu Gh.-Expoatari,transporturi 
si constructii forestiere, vol I. Editura 
Ceres,Bucuresti,1987; 
19. Leahu I.-Dendrometrie.Editura didactica si 
pedagogica,R.A., Bucuresti,1993; 
 

Tematica  Vânătoare 
1. Vânatul şi vânătoarea în lume şi în ţara noastră: 

generalităţi, istorie. 
2. Bioecologia şi etologia vânatului 
3. Supraordinul Ungulata – Familia Cervidae 
4. Supraordinul Ungulata – Familiile Bovidae şi Suidae 
5. Supraordinul Rodentia – Familia Leporidae, 

Supraordinul Carnivora – Familia Canidae 
6. Supraordinul Carnivora – Familiile Ursidae, Felidae şi 

Mustelidae 
7. Ordinele Anseriformes şi Falconiformes 
8. Ordinele Galliformes şi Gruiformes 
9. Ordinele Charadriiformes, Columbriformes, Strigiformes 



şi  
10. Passeriformes 
11. Bolile vânatului 
12. Ingrijirea şi protecţia vânatului 
13. Creşterea mamiferelor de interes cinegetic 
14. Creşterea păsărilor de interes cinegetic. Rezervaţii 

cinegetice şi parcuri de vânătoare 
15. Recoltarea şi valorificarea vânatului 
16. Aspecte economice şi organizarea administrativă a 

activităţii cenegetice. 
 
  Bibliografie:    

1. A.M. Comșia,1961, “Biologia și principiile culturii 
vînatului”, Editura Academiei Republici Populare 
Romîne; 

2. M.Bodea, A.M.Comșia, V.Cotta, G.Feneser, A.Filipașcu, 
I.Pop, C.Rosetti-Bălănescu, L.Rudescu, N.Săulescu, 
N.A.Străvoiu, Aurel Volosciuc, 1964, “Vânat și 
vânătoare”, Editor Asociația Generală a Vânătorilor 
și Pescarilor din R.P.R.  

3. H.Almășan, P.Decei, C.Popescu, 1982, “Economia 
Vânatului și Salmonicultură”, Editura Didactică și 
Pedagogică. 

4. V. Cotta ,1982, “Vânatul - Cunoaștere, ocrotire și 
recoltare”, Editura Ceres; 

5. V.Cotta, M.Bodea, I.Micu, 2008, “Vânatul și vânătoarea 
în România”, Editura Ceres; Normele de întocmire a 
planurilor de management cinegetic, emise de 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale       

 
 

Descrierea procedurii de concurs 

14:00–14.45 - prelegere publică în care candidatul prezintă cele mai 
semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de 
dezvoltare a carierei universitare. 
14:45-15:00 - sesiune de întrebări din partea comisiei şi a 
publicului.  
15:00-15:50 - 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 

 


