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Poziția în statul de
funcții

IIB/4 *

Funcție șef lucrări

Disciplinele din
planul de învățământ

Monitoring forestier, Practică1, Silvicultură1, Dentrologie 1, Impăduriri 1.

Domeniu stiintific silvicultură

Descriere post Postul șef lucrări, poziţia II/B/4 din statul de funcţii, are în componenţă 6,00 ore curs/săptămână la
disciplinele: Monitoring Forestier(2,00 ore/săptămână); Dendrologie 1 (2,00 ore/săptămână); Împăduriri 1
(2,00 ore/săptămână) şi lucrări practice la disciplinele:
Monitoring Forestier (1,00 ore/săptămână); Silvicultură (4,00 ore/săptămână); Practică (4,30
oră/săptămână).
Cursul de Monitoring Forestier, urmăreşte familarizarea studenţilor cu modalitățile practice de evaluare
a stării de sănătate a pădurilor prin rețelele de monitoring, la nivel național și european și evoluția acesteia
în timp și spațiu. De asemenea, se prezintă aplicaţii practice privind aprecierea gradului de defoliere sau
decolorare al arborilor, inclusiv vătămările fizico-mecanice.
Cursul de Dendrologie, are ca obiectiv principal, cunoașterea de către studenţi a principalelor specii
forestiere arborescente sau arbustive. Accentul se pune și pe importanța economică și ecologică a acestora
și pe cunoașterea cerințelor ecologice ale speciilor.
Cursul de Împăduriri 1 are menirea de a familiariza studenții cu principalele baze semincere, recoltarea,
condiționarea, sortarea și păstrarea, în condiții corespunzătoare a fructelo, conurilor și semințelor
forestiere
Lucrările practice pentru Discplina de Silvicultură au ca scop crearea unei imagini de ansamblu asupra
caracteristicilor arboretului (pe verticală și pe orizontală).
Postul mai conține și ore de îndrumare și supraveghere a studenților în perioadele de practică (la împăduriri
sau alte lucrări cu caracter silvic).

Atributiile/activitatile
aferente

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru disciplinele cuprinse în norma didactică,
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 lei *

Calendarul
concursului

www.usamvcluj.ro

Data publicării
anunţului în Monitorul
Oficial

25.11.2015 *

Perioadă înscriere Început Sfârșit

2015.11.25 * 2016.01.08 *

Data susținerii
prelegerii

2016.01.26 *

Ora susținerii prelegerii (12:00) *

Locul susținerii
prelegerii

Laboratorul de Silvicultură H32 *

Perioadă susținere a
probelor de concurs

Început Sfârșit

2016.01.26* 2016.01.262016 *

Perioadă comunicare a
rezultatelor

Început Sfârșit

2016.01.28 * 2016.01.29 *

Perioadă de contestații Început Sfârșit

2016.02.01 * 2016.02.05 *

Tematica probelor de
concurs

Tematica Monotoring Forestier
1. Sistemul de monitorizare a stării de sănătate a pădurilor
2. Rețeaua națională de monitoring
3. Rețeaua europeană de monitoring
4. Rețeaua intensivă de monitoring

Bibliografie:
1. Badea, O., Pătrăşcoiu, N., - 1995, Îndrumări tehnice privind monitoringul

forestier, ICAS Bucureşti.
2. Ordinul nr. 249/10.05.1994 al Ministrului Apelor Pădurilor şi Protecţiei Mediului

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a monitoringului forestier

Adaugă fișier nou
tematica probe



din România;
3. Ordinul nr. 244/12 iunie 2002 al Ministrului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor cu

privire la aprobarea Metodologiei de monitorizare sol – vegetaţie forestieră, pentru
silvicultură.
Tematica Dendrologie
-Prezentarea caracterelor morfologice şi forestiere, cerinţele ecologice, răspândirea
În România a speciilor lemnoase aparţinând următoarelor familii: Ginkgoaceae,
Pinaceae, Taxodiaceae, Betulaceae, Fagaceae, Juglandaceae, Oleaceae, Tiliaceae,
Salicaceae,Leguminosae.
-Recunoaşterea speciilor de Angiospermae şi Gimnospermae
Bibliografie:

1. Stănescu, V., - 1979, Dendrologie. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti.
2. Şofletea, N., Curtu L. - 2007-2008, Dendrologie. Editura Pentru viaţă, vol. I şi vol. II.

Tematica Împăduriri 1
1. Materiale de reproducere și bazele semincere.
2. Prognoza și evaluarea fructificației
3. Recoltarea conurilor, fructelor și semințelor forestiere
4. Condiționarea semințelor forestiere
5. Controlul calității semințelor forestiere
6. Depozitarea semințelor forestiere
7. Pregătirea semințelor forestiere pentru semănat

Bibliografie:
1. Abrudan, I., V., - 2006, Împăduriri, Editura Universităţii Transilvania, Braşov.;
2. Holonec, L., - 2007, Împăduriri-seminţe forestiere, Editura Academicpres, Cluj-

Napoca.
3. Holonec, L., Vlasin H. D. - 2014, Împăduriri-lucrări practice, proiect, Editura

Academicpres, Cluj-Napoca.
Tematica Silvicultură:

1. Structura pădurii ca ecosistem
Bibliografie:
1. Florescu, I. -1981, Silvicultură, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Descrierea procedurii
de concurs

12:00–12.45 - prelegere publică în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate
profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare.
12:45-13:00 - sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului.
13:00-13:50 - 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.
114:00-115:00 – oră practică sau 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. *

Adaugă fișier
nou procedura
concurs



Lista documente Se află pe site-ul universității www.usamvcluj.ro

Adresa unde se
transmite dosarul de
concurs

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca Calea Mănăştur 3-5 Cluj Napoca
Registratura Universităţii *

Comisie

Comisia de concurs: Prof. univ. dr. Liviu HOLONEC – președinte
Prof. univ. dr. Ioan TĂUT - membru
Conf. univ. dr. Ilie COVRIG- membru
Șef lucrări dr. Horia Dan VLASIN- membru
Șef lucrări dr. Vasile ȘIMONCA- membru


