
Facultatea Facultatea de Agricultură 
Departament Dezvoltare durabila si ingineria mediului 
Poziţia în statul de 
funcţii 

25/II 

Funcţie Asistent pe perioada nedeterminata  
Disciplinele din 
planul de învăţământ 

Astronomie geodezică, Bazele geometrice ale fotogrammetriei, Cadastru, 
Cadastru proiect, Fotogrammetrie, Masuratori inginerești, Proiectii cartografice, 
Urmărirea comportării terenurilor și construcțiilor 

Domeniul ştiinţific Inginerie geodezica 
Descrierea postului  

Postul de asistent, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. 25/II, prevăzut în statul 
de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în anul universitar 2021 – 2022 
conţine o normă de 16 ore convenţionale, asigurate cu ore de lucrări practice, cu 
următoarea distribuţie pe discipline:  
 

Astronomie geodezică, efectuată în semestrul I cu studentii din anul II, 
specializarea ”Masuratori terestre si cadastru”, Facultatea de Agricultură: 2 
formatii de lucru cu 2 ore de lucrări practice/săptămâna cu o medie de 2 ore 
convenţionale/an; 

Bazele geometrice ale fotogrammetriei, efectuată în semestrul I cu 
studentii din anul II, specializarea ”Masuratori terestre si cadastru”, Facultatea de 
Agricultură: 2 formatii de lucru cu 2 ore de lucrări practice/săptămâna cu o medie 
de 2 ore convenţionale/an; 

Cadastru, efectuată în semestrul II cu studentii din anul III, specializarea 
”Masuratori terestre si cadastru”, Facultatea de Agricultură: 2 formatii de lucru cu 
2 ore de lucrari practice/săptămâna cu o medie de 2 ore convenţionale/an; 

Cadastru proiect, efectuată în semestrul I cu studentii din anul III, 
specializarea ”Masuratori terestre si cadastru”, Facultatea de Agricultură: 2 
formatii de lucru cu 3 ore de proiect/săptămâna cu o medie de 3 ore 
convenţionale/an; 

Fotogrammetrie, efectuată în semestrul I cu studentii din anul III, 
specializarea ”Masuratori terestre si cadastru”, Facultatea de Agricultură: 2 
formatii de lucru cu 2 ore de lucrări practice/săptămâna cu o medie de 2 ore 
convenţionale/an; 

Măsuratori inginerești,  efectuată în semestrul II cu studentii din anul 
III, specializarea ”Masuratori terestre si cadastru”, Facultatea de Agricultură: 1 
formatie de lucru cu 2 ore de lucrari practice/ săptămâna, cu o medie de 1 ora 
convenţionala/an; 

Proiecti cartografice, efectuată în semestrul II cu studentii din anul III, 
specializarea ”Masuratori terestre si cadastru”, Facultatea de Agricultura: 2 
formatii de lucru cu 2 ore lucrări practice/săptămână, cu o medie de 2 ore 
convenţionale/an. 

Urmărirea comportării terenurilor și construcțiilor, efectuată în 
semestrul II cu studentii din anul IV, specializarea ”Masuratori terestre si 
cadastru”, Facultatea de Agricultura: 2 formatie de lucru cu 2 ore lucrări 
practice/săptămână, cu o medie de 2 ore convenţionala/an. 
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