
Universitatea Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele 
Mihai I al României” din Timişoara 

Facultatea Facultatea de Agricultură 

Departament Dezvoltare durabila si ingineria mediului 

Poziţia în statul de 
funcţii 

2/II 

Funcţie Conferentiar 

Disciplinele din 
planul de învăţământ 

Automatizarea lucrarilor de cadastru, Sisteme informatice geografice (GIS), 
Cartografie matematică 

Domeniul ştiinţific Stiinte ingineresti 

Descrierea postului  
Postul de Conferentiar, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. 2/II, prevăzut 
în statul de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în anul universitar 2016 
– 2017 conţine o normă de 11 ore convenţionale, asigurate cu ore de curs şi 
lucrări practice, cu următoarea distribuţie pe discipline:  
 
Automatizarea lucrarilor de cadastru, efectuată în semestrul II cu studentii 
din anul IV, specializarea Masuratori terestre si cadastru, Facultatea de 
Agricultură: 2 ore de curs/săptămână  și 1 oră de lucrari practice/ 
săptămâna, cu o medie de 3 ore convenţionale/an; 
 
Sisteme informatice geografice (GIS), efectuată în semestrul II cu 
studentii din anul IV, specializarea Masuratori terestre si cadastru, 
Facultatea de Agricultură: 3 ore de curs/săptămână  și 2 oră de lucrari 
practice/ săptămâna, cu o medie de 5 ore convenţionale/an; 
 
Cartografie matematică, efectuată în semestrul II cu studentii din anul II, 
specializarea Masuratori terestre si cadastru, Facultatea de Agricultură: 3 
ore de curs/săptămână, cu o medie de 3 ore convenţionale/an 

Atribuţii/activităţile 
aferente 

Activităţi de predare Curs și lucrări practice la disciplinele: 
 
Automatizarea lucrarilor de cadastru, efectuată în semestrul II cu studentii 
din anul IV, specializarea Masuratori terestre si cadastru, Facultatea de 
Agricultură 
 
Sisteme informatice geografice (GIS), efectuată în semestrul II cu 
studentii din anul IV, specializarea Masuratori terestre si cadastru, 
Facultatea de Agricultură 
 
Cartografie matematică, efectuată în semestrul II cu studentii din anul II, 
specializarea Masuratori terestre si cadastru, Facultatea de Agricultură: 
 
Pregătirea activităţii didactice; elaborare materiale didactice; tutorat, 
consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a studenţilor în cadrul 
sistemului de credite transferabile; activităţi de evaluare; verificări lucrări 
control; îndrumarea practicii în cursul anului universitar; activitate de 
cercetare ştiinţifică; participare la manifestări ştiinţifice; îndrumarea elaborării 
proiectelor de licenta; participarea la consilii şi în comisii în interesul 
învăţământului; activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic; 
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 

2437 RON 

Calendarul 
concursului 

 

Data publicarii 
anuntului in Monitorul 
Oficial 

28.11.2016, Partea a III-a nr. 1631/28.11.2016 

Perioada inscriere 28.11.2016-13.01.2017 

Data sustinerii 
prelegerii 

31.01.2017 



Ora susţinerii prelegerii Ora 8.00 

Locul susţinerii 
prelegerii 

Sala 424 , Et. IV, Facultatea de Agricultură 
 

Perioada sustinere a 
examenelor 

30.01.2017-02.02.2017 

Perioada comunicare a 
rezultatelor 

03.02.2017 

Perioada de contestatii 06.02.2017-10.02.2017 
 

Tematica probelor de 
concurs 

Automatizarea lucrarilor de cadastru:  
o Automatizarea procesului de preluare a datelor din teren 
o Automatizarea procesului de prelucrare a datelor din teren 
o Utilizarea software-urilor de specialitate în lucrările de cadastru  
o Realizarea de șabloane automate de calcule topo-geodezice 

 
Sisteme informatice geografice (GIS):  
o Definirea, Componentele, Scopul și Funcțiile unui Sistem Informatic 

Geografic 
o Structuri de date vector și raster 
o Achiziția datelor GIS utilizând tehnologii moderne: GNSS, Teledetecție, 

Fotogrammetrie 
o Georeferențierea hărților analogice 
o Analize spațiale vector si raster 
o Surse de erori într-un GIS 

 
Cartografie matematică:  
o Forma și dimensiunea Pământului 
o Sisteme de referință și de coordinate 
o Clasificarea proiecțiilor cartografice 
o Proiecții cilindrice. Proiecția Gauss Kruger 
o Proiecții azimutale. Proiecția Stereografică 1970 
o Proiecții conice 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 
concurs 

Adresa pentru depunerea dosarelor de concurs: Secretariatul Facultăţii de 
Agricultură, Calea Aradului nr. 119, CP 300645, Timişoara, jud. Timiş 

  
Director departament  

Sef lucr. dr. Adina Horablaga 


