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Universitatea Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Facultatea Horticultură

Departament I – Horticultură şi Peisagistică

Poziţia în statul de
funcţii I/B/16

Funcţie Şef de lucrări

Disciplinele din planul
de învăţământ Proiectare spaţii verzi 3, Proiectare spaţii verzi 4, Practică 3

Domeniu științific Horticultură

Descriere post

Postul de Şef lucrări, vacant poziţia IB/16, prevăzut în Statul de
Funcţiuni al Departamentului I – Horticultură şi Peisagistică, aprobat în
anul universitar 2016-2017, conţine o normă de 14,10 ore
convenţionale, asigurată cu ore de curs, lucrări practice şi practică, cu
următoarea distribuţie semestrială pe discipline:
 Proiectare spaţii verzi 3 efectuată în semestrul I cu studenţii anului

IV al programului de studii Peisagistică, Facultatea de Horticultură,
astfel: 2 ore fizice de curs = 4 ore convenţionale/săptămână timp de 14
săptămâni, cu o medie de 2 ore convenţionale/an şi 4 ore fizice de
lucrări practice, cu 2 grupe = 8 ore convenţionale/săptămână, 4 ore
convenţionale/an, în total 6 ore convenţionale/an.
 Practică 3, efectuată în semestrul II cu studenţii anului III al

programului de studii Peisagistică, Facultatea de Horticultură, astfel: 30
ore fizice pregătire practică cu 2 formații de lucru = 60 ore
convenţionale/săptămână timp de 2 săptămâni, cu o medie totală de 2.14
ore convenţionale/an.

Atribuțiile/activitățile
aferente

 Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru
disciplinele cuprinse în norma didactică.

 Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice.
 Pregătirea activităţii didactice.
 Verificări lucrări şi teste.
 Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele cuprinse în

norma didactică.
 Examinare şi asistenţă la examene.
 Îndrumare proiecte licenţă/disertaţie.
 Elaborare materiale didactice.
 Activitate de cercetare ştiinţifică.
 Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti.
 Îndrumare practică de specialitate.
 Participare la manifestări ştiinţifice.
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 Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de
consultanţă şi de cercetare ale colectivului.

 Participarea la activităţi civice, culturale, administrative şi de
evaluare în sprijinul învăţământului.

 Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor.

Salariul minim de
încadrare

Calendarul
concursului

Data publicării
anunţului în Monitorul
Oficial

Perioada de  înscriere

Data susţinerii
prelegerii

Ora susţinerii prelegerii

Locul susţinerii
prelegerii

Perioada de  susţinere a
probelor de concurs

Perioada de
comunicare a
rezultatelor

Perioada de contestaţii

Tematica probelor de
concurs

1. Acoperişuri înverzite. Evoluția acoperișurilor înverzite
2. Stadiul actual al cunoaşterii acoperişurilor înverzite pe plan naţional
şi internaţional
3. Tipuri de sisteme de acoperişuri înverzite. Principii de proiectare şi
design
4. Elementele inerte ale unui sistem de acoperiș înverzit
5. Elementele dinamice ale unui sistem de acoperiș înverzit
6. Avantajele sistemelor de acoperiș înverzit și influența asupra
microclimatului
7. Managementul eficient al apelor meteorice
8. Dezvoltarea biodiversităţii şi crearea unui sistem continuu de spaţii
verzi
9. Îmbunătăţirea calităţii şi reglarea umidităţii aerului. Reducerea
efectului de seră din mediul urban. Prelungirea duratei de viaţă a
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acoperişului;
10. Amenajări de spații verzi verticale – pereți-grădină
11. De la idee la formă în proiectarea peisageră
12. Amenajarea unei terase-grădină pe acoperișul unui imobil de
locuințe
13. Studiu de amenajare a unui spațiu verde industrial
14. Amenajarea unui perete vertical
16. Proiectarea unui spațiu verde temporar într-o piață publică
17. Proiectarea unui campus universitar – studiu de caz, USAMV Cluj-
Napoca
18. Proiectarea unui spațiu verde (la alegere). Redactarea documentației
complete, urmărirea execuției (dirigenție de șantier). Lucrul în echipă.

Bibliografie:
1. Minke G. (2010). Acoperișuri înverzite – simplu și eficient. Ed.
ArhiTerra, București
2. Osmundson T. (1999). Roof Gardens: History, Design, and
Construction. Norton Books, USA.
3. Kovács K. (2011). Peisaj cu grădină şi casă. Editura Simetria,
București.
4. Turner T. (2008). The Principles of Garden Design. Gardenvisit.com,
UK.
5. Austin R.L. (1984). Designing the Natural Landscape. Van Nostrand
Reinhold (USA).
6. Toma D. (2001). Despre grădini şi modul lor de folosire. Polirom.
7. Tudora I. (2009). La curte – Grădină, cartier şi peisaj urban în
Bucureşti. Curtea Veche Publishing.
8. Rogers E.B. (2001). Landscape Design, A Cultural and Architectural
History. New York: Harry N. Abrams.

Descrierea procedurii
de concurs

Lista documente

Adresa unde se
transmite dosarul de
concurs

Comisie


