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

Facultatea Facultatea de Horticultură și Silvicultură 

Departament Silvicultură 

Poziţia în statul de funcţii 4/I 

Funcţie Şef lucrări (perioadă determinată) 

Disciplinele din planul de 
învăţământ 

Drumuri forestiere, Construcţii forestiere, Maşini şi echipamente, 

Transporturi forestiere, Cinegetică şi salmonicultură.                                                                                                                  
Domeniul ştiinţific Silvicultură 

Descrierea postului Postul de Şef lucrări, pe perioadă determinată, vacant, nr. 4/I, 
prevăzut în statul de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în 
anul universitar 2016 – 2017 conţine o normă de 14,00 ore 
convenţionale, asigurate cu ore de curs şi lucrări practice, cu 
următoarea distribuţie pe discipline: 

Drumuri forestiere,  efectuată în semestrul I cu studenții anului 
III, specializarea Silvicultură, Facultatea de Horticultură și 
Silvicultură: 2 ore de curs/săptămână, cu o medie de 2,00 ore 
convenţionale/an, 2 formaţie de lucru cu 1 oră de lucrări 
practice/săptămână, o medie de 1,00 ore convenţionale/an;  

Construcţii forestiere, efectuată în semestrul II cu studenții 
anului II, specializarea Silvicultură, Facultatea de Horticultură și 
Silvicultură: 2 ore de curs/săptămână, cu o medie de 2,0 ore 
convenţionale/an; 2 formaţii de lucru cu 1 oră lucrări practice 
/săptămână, o medie de 1,00 ore convenţionale/an;  

Maşini şi echipamente,, efectuată în semestrul II cu studenții 
anului II, specializarea Silvicultură, Facultatea de Horticultură și 
Silvicultură: 1 oră de curs/săptămână, cu o medie de 1,0 ore 
convenţionale/an; 2 formaţii de lucru cu 1 oră lucrări practice 
/săptămână, o medie de 1,00 ore convenţionale/an;  

Transporturi forestiere,, efectuată în semestrul II cu studenții 

anului IV, specializarea Silvicultură, Facultatea de Horticultură și 
Silvicultură: 1 oră de curs/săptămână, cu o medie de 1,0 oră 
convenţionale/an; 2 formaţii de lucru cu 1 oră lucrări practice 
/săptămână, o medie de 1,00 oră convenţionale/an;  

Cinegetică şi salmonicultură,, efectuată în semestrul I cu 
studenții anului IV, specializarea Silvicultură, Facultatea de 
Horticultură și Silvicultură:  2 ore lucrări practice /săptămână, cu 2 
formaţii cu  o medie de 2,0 ore convenţionale/an;  

Cinegetică şi salmonicultură,, efectuată în semestrul II cu 

studenții anului IV, specializarea Silvicultură, Facultatea de 
Horticultură și Silvicultură:  2 ore lucrări practice /săptămână, cu 2 
formaţii cu  o medie de 2,0 ore convenţionale/an;  

Atribuţii/activităţile 
aferente 

Activităţi de predare la disciplinele:  

Drumuri forestiere,  efectuată în semestrul I cu studenții anului 
III, specializarea Silvicultură, Facultatea de Horticultură și 
Silvicultură  

Construcţii forestiere, efectuată în semestrul II cu studenții 
anului II, specializarea Silvicultură, Facultatea de Horticultură și 
Silvicultură 

Maşini şi echipamente, efectuată în semestrul II cu studenții 
anului II, specializarea Silvicultură, Facultatea de Horticultură și 
Silvicultură 

Transporturi forestiere, efectuată în semestrul II cu studenții 
anului IV, specializarea Silvicultură, Facultatea de Horticultură și 
Silvicultură 

Cinegetică şi salmonicultură, efectuată în semestrul I şi II cu 
studenții anului IV, specializarea Silvicultură, Facultatea de 
Horticultură și Silvicultură, pregătirea activităţii didactice; 
elaborare materiale didactice; tutorat, consultaţii, îndrumarea 
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 diplomă; activităţi de promovare; 
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 

2871 lei 

Calendarul concursului  

Ora susţinerii prelegerii 10.00 

Locul susţinerii prelegerii Sala 129, Et. I, Facultatea de Horticultură și Silvicultură 

Tematica probelor de 
concurs 

Amenajarea fondurilor de vânătoare; Principalele specii de interes 
vânătoresc din fauna României; Evaluarea trofeelor de vânătoare; 
Construcţii şi instalaţii vânătoreşti; Acţiunile de evaluare a 
vânatului; Rasele de câini folosite la vânătoare în România; 
Metode de vânătoare practicate în fondurile didactice; Utilaje 
folosite în transporturile forestiere; Categorii de drumuri forestiere 
şi impoatanţa acestora în transporturile forestiere 
  
 

Adresa unde se transmite 
dosarul de concurs 

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

 

 
       Director Departament Silvicultură, 

                    
Prof.dr. CÂRCIU Gheorghe  

 

 

 


