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Universitatea USAMV CLUJ-NAPOCA  

Facultatea  Facultatea de HORTICULTURA  

Departamentul  Departamentul I HORTICULTURĂ și PEISAGISTICA  

Pozitia in statul de functii  I B/4  

Functie  Sef Lucrari  

Disciplinele din planul de 

invatamant 

Desen şi reprezentări grafice 1 
Desen şi reprezentări grafice 2 
Urbanism şi amenajarea teritoriului 1 
Urbanism şi amenajarea teritoriului 2 
Estetica mediului ambiant 
Practică 3 

Domeniul stiintific  Horticultură  

Descrierea postului   

Postul de Sef Lucrari, pozitia I B/4 din statul de functii al 
Departamentului de Horticultura si Peisagistica, din cadrul 
Facultatii de Horticultura, publicat in Monitorul Oficial al 
Romaniei, nr. 662 din 24 Noiembrie 2014, partea a III-a, 
cuprinde urmatoarele discipline:  
 
- Desen si reprezentari grafice 1, Peisagistica, Licenta, Zi, 
An II  
- Desen si reprezentari grafice 2, Peisagistica, Licenta, Zi, 
An II  
- Urbanism si amenajarea teritoriului 1, Peisagistica, 
Licenta, Zi, An II  
- Urbanism si amenajarea teritoriului 2, 
Peisagistica, Licenta, Zi, An II  
- Estetica mediului ambiant, Peisagistica, Licenta, Zi, An I   
- Practica 3,  Peisagistica, Licenta, Zi, An III 

Atributiile /activitatile  aferente  Ocupantul postului trebuie sa fie licentiat in arhitectura, 
specialist în domeniul urbanismului si amenajarii 
teritoriului, estetica mediului ambiant, desen si 
reprezentari grafice si sa aiba cunostinte legate de 
practica studenteasca. Trebuie sa posede cunostinte 
legate de specificul proiectarii in peisagistica, rolul 
peisagistului in proiectele de amenajare a teritoriului de 
mare anvergura, aptitudinile grafice necesare comunicarii 
interdisciplinare, precum si identificarea, intelegerea si 
valorificarea principalelor elemente ale mediului natural si 
antropic cu valente estetice.    
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 publicarii anuntului in Monitorul Oficial  2014-11-24 

Perioada de inscriere   24.11.2014 – 09.01. 2015  

Data sustinerii prelegerii  28.01.2015 

Ora sustinerii prelegerii   9,00 

Locul sustinerii prelegerii  H 39 

Perioada de sustinere a examenelor  26.01.2015-28.01.2015 

Perioada de comunicare a rezultatelor 28.01.2015 

Perioada de contestatii 29.01.2015-4.02.2015 

Tematica probelor de concurs  1. Sistemele urbane complexe (metropole, conurbaţii, 
zone metropolitane);  
2. Perspectiva si estetica urbana; 
3. Practici urbane contemporane - New Urbanism, 
Landscape Urbanism si Sustainable Urbanism;  
4. Istoria dezvoltarii si evolutiei oraselor in Europa cu 
relationare la cadrul natural si la mediul socio-economic;  
5. Identificarea, analiza si interpretarea principalelor 
elemente de morfologie si forma urbana;   
6. Analiza structurilor urbane si a interactiunii dintre 
elementele componente;  
7. Construcţii geometrice bidimensionale - aplicatii;  
8. Hasuri si umbre -valorarea monocroma a corpurilor 
geometrice simple pentru a evidentia valente plastice si 
estetice; 
9. Teoria compozitiei in reprezentarea perspectiva; 
10.Reprezentare in perspectiva a elementelor vegetale, de 
amenajare si de anturaj; 
11. Alcatuirea mediului inconjurator si inter-relationarea 
dintre componentele sale;  
12. Cartarea pantelor si inscrierea in teren a elementelor 
specifice amenajarii spatiului;  
   
Bibliografie:  

1. LAURIAN R.. (1977) Urbanismul în România, Bucureşti 
2. SITE C.., (1992), Arta construirii oraselor, Bucureşti 
3. KOSTOFF S. (1999) The city shaped, Londra  
4.    TRIŞCU A. (1985), Spaţii urbane pietonale, Bucureşti 
5.   TANASESCU A.. –(1967)  Geometrie descriptiva si      

perspectiva, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti  
6.    CRISTEA D. (1989) Elemente de mediu – Notiţe de curs IAIM 

Bucuresti 
7.    MIESZKOWSKY Z., (1981), Elemente de proiectare în 

Arhitectură şi Urbanism Ed.Tehnica, Bucureşti 
8.    VERNESCU D., ENE AL (1979), Însorirea şi iluminarea 

naturală în arhitectură şi urbanism, Ed.Tehnică, Bucureşti, 
9.    SIMMONDS J.O., (1967), Arhitectura peisajului, Ed.Tehnică, 

Bucureşti  
 

Descrierea procedurii de concurs 
9:00–9:45 – prelegere publică în care candidatul prezintă 
cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi 



 
 

planul de dezvoltare a carierei universitare.  
9:45-10:15 - sesiune de întrebări din partea comisiei şi a 
publicului.  
10:15-10:30 - pauză 
10:30-11:20 - susţinerea publică a unui curs, pe baza unui 
subiect anunţat cu 72 ore înainte, din tematica 
concursului. 
11:20-11:40 - pauză 
11:40 - probă practică, specifică postului – studiu de caz. 
 
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 

  


