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DE	CE	SĂ	STUDIEZI	ÎN	CADRUL	FACULTĂȚII	DEDE	CE	SĂ	STUDIEZI	ÎN	CADRUL	FACULTĂȚII	DE		
HORTICULTURĂ	?HORTICULTURĂ	?		

Pentru	că	:Pentru	că	:		
		
 Suntem	 clasificaţi	 în	 categoria	 celor	mai	 bune	Suntem	 clasificaţi	 în	 categoria	 celor	mai	 bune	

universităţi	din	țară!!!!!	universităţi	din	țară!!!!!			

 Vă	oferim	specializări	bine	ancorate	 în	mediul	Vă	oferim	specializări	bine	ancorate	 în	mediul	
economic	actual!	economic	actual!			

 Vă	 punem	 la	 dispoziție	 spații	 de	 învățare,	Vă	 punem	 la	 dispoziție	 spații	 de	 învățare,	
cercetare	și	practică	moderne!cercetare	și	practică	moderne!		

 Vă	oferim	 cazare	 în	 căminele	proprii,	 cu	 toate	Vă	oferim	 cazare	 în	 căminele	proprii,	 cu	 toate	
facilităţile!	facilităţile!			

 Beneficiaţi	 de	 diverse	 tipuri	 de	 burse	 (30%	Beneficiaţi	 de	 diverse	 tipuri	 de	 burse	 (30%	
dintre	 studenții	 USAMV	 CN	 beneficiază	 de	dintre	 studenții	 USAMV	 CN	 beneficiază	 de	
sprijin	financiar,	în	funcție	de	performanță)!	sprijin	financiar,	în	funcție	de	performanță)!			

 Vă	oferim	posibilitatea	de	a	desfășura	stagii	de	Vă	oferim	posibilitatea	de	a	desfășura	stagii	de	
pregătire	 și	 practică	 în	 universități	 europene	pregătire	 și	 practică	 în	 universități	 europene	
de	prestigiu!de	prestigiu!		

 Practicăm	 reduceri	 la	 taxele	 de	 studii	 și	Practicăm	 reduceri	 la	 taxele	 de	 studii	 și	
admitere	(mediul	rural,	copii	orfani)!	admitere	(mediul	rural,	copii	orfani)!			

 Aveți	posibilitatea	de	a	vă	dezvolta	competențe	Aveți	posibilitatea	de	a	vă	dezvolta	competențe	
și	 abilități	 diverse	 în	 cadrul	 Clubului	 sportiv	și	 abilități	 diverse	 în	 cadrul	 Clubului	 sportiv	
Agronomia,	 Asociația	 de	 voluntari	 VIA,	 Clubul	Agronomia,	 Asociația	 de	 voluntari	 VIA,	 Clubul	
ERASMUS	etc.	ERASMUS	etc.			

 Pentru	că	vom	fi	aproape	de	voi	tot	timpul!!	Pentru	că	vom	fi	aproape	de	voi	tot	timpul!!			

Obiectivul	 strategic	 al	 programului	 de	 studii	Obiectivul	 strategic	 al	 programului	 de	 studii	
Măsurători	 Terestre	 şi	 Cadastru	 este	 de	 a	Măsurători	 Terestre	 şi	 Cadastru	 este	 de	 a	
pregăti	 specialişti	 pentru	 domeniul	pregăti	 specialişti	 pentru	 domeniul	
cadastrului	 naţional,	 conceput	 ca	 un	 sistem	cadastrului	 naţional,	 conceput	 ca	 un	 sistem	
unitar	 şi	 obligatoriu	 de	 evidenţă	 şi	unitar	 şi	 obligatoriu	 de	 evidenţă	 şi	
inventariere	 sistematică	a	 tuturor	 imobilelor	inventariere	 sistematică	a	 tuturor	 imobilelor	
de	 pe	 întreg	 teritoriul	 ţării.	 Specialiştii	 din	de	 pe	 întreg	 teritoriul	 ţării.	 Specialiştii	 din	
acest	 domeniu	 îşi	 vor	 putea	 desfăşura	acest	 domeniu	 îşi	 vor	 putea	 desfăşura	
activitatea,	 vizând	 ocupaţii	 în	 cadrul	 unor	activitatea,	 vizând	 ocupaţii	 în	 cadrul	 unor	
compartimente 	 speci f ice 	 conform	compartimente 	 speci f ice 	 conform	
competenţelor	profesionale	dobândite.	Aceste	competenţelor	profesionale	dobândite.	Aceste	
competențe	sunt:competențe	sunt:		
 proiectarea	 şi	 realizarea	 de	 reţele	proiectarea	 şi	 realizarea	 de	 reţele	

geodezice	 spaţiale	 pentru	 ridicări	geodezice	 spaţiale	 pentru	 ridicări	
topografice,	 cadastrale	 şi	 alte	 lucrări	topografice,	 cadastrale	 şi	 alte	 lucrări	
inginereşti;inginereşti;		

 efectuarea	 de	 ridicări	 topografice	efectuarea	 de	 ridicări	 topografice	
specifice	necesare	elaborării	de	planuri	și	specifice	necesare	elaborării	de	planuri	și	
hărți	topografice	și	tematice;hărți	topografice	și	tematice;		

 ridicarea	reţelelor	tehnico	ridicarea	reţelelor	tehnico	––		edilitare	prin	edilitare	prin	
efectuarea	 măsurătorilor	 unghiulare,	 de	efectuarea	 măsurătorilor	 unghiulare,	 de	
distanţe,	de	diferenţe	de	nivel,	 în	scopuri	distanţe,	de	diferenţe	de	nivel,	 în	scopuri	
geodezice	 şi	 reducerea	 acestora	 la	geodezice	 şi	 reducerea	 acestora	 la	
suprafaţa	de	referinţă;suprafaţa	de	referinţă;		

 aplicarea	 pe	 teren	 a	 proiectelor	 de	aplicarea	 pe	 teren	 a	 proiectelor	 de	
urbanism	 și	 amenajarea	 teritoriului,	urbanism	 și	 amenajarea	 teritoriului,	
construcţii	 civile	 şi	 industriale,	 căi	 de	construcţii	 civile	 şi	 industriale,	 căi	 de	
comunicaţie	 și	 lucrări	de	artă,	construcţii	comunicaţie	 și	 lucrări	de	artă,	construcţii	
hidrotehnice	și	îmbunătăţiri	funciare	etc.;hidrotehnice	și	îmbunătăţiri	funciare	etc.;		

 dete rminarea 	 dep lasă r i lo r 	 ş i	dete rminarea 	 dep lasă r i lo r 	 ş i	
deformaţiilor	construcţiilor	şi	terenurilor.deformaţiilor	construcţiilor	şi	terenurilor.		

Perspective profesionale conform Codului Ocupațiilor din România 
(http://www.rncis.ro) 

 Evaluator – 241114 
Expert evaluator de proprietăţi imobiliare – 241702 

Cartograf – 214801 
Inginer geodez – 214802 
Inginer topograf – 214804 

Inginer topograf minier – 214805 
Proiectant inginer geodez – 214806 
Cercetător în astronomie – 248107 

Cercetător în topografie minieră – 251710 
Cercetător în geodezie – 251801 
Cercetător în cadastru – 251804  

AN I  AN IV 

Algebră lineară, geometrie analitică şi 
diferenţială 

Analiză matematică  
Geometrie descriptivă 
Topografie generală  

Desen topografic şi infografică  
Instr. geodezice şi met. de măsurare 

Geodezie fizică 
Utilizarea şi programarea calculatorului 

Fizică 
Educaţie fizică 

Limbi moderne aplicate   
Practică 

Teledetecţie 
Topografie inginerească 

Automatiz. tehn. de măsurare şi 
prelucr. date geospaţiale  

Topografie inginerească (proiect) 
Sisteme info. în cadastru  

Cartografie digitală 
Legislaţie funciar‐cadastrală 
Management în cadastru 

Urmărirea stabilităţii terenurilor şi 
construcţiilor 

Evaluarea bunurilor imobiliare 
Fotogrammetrie inginerească  

AN III 

Cadastru 
Geodezie satelitară 

Topografie inginerească 
Cartografie matematică  

Fotogrammetrie şi fotointerpretare 
Măsurători subterane  

Hidrografie şi hidrologie generală  
Amenajarea  teritoriului  şi  urbanism 
Sisteme informatice geografice (GIS) 

Constructii hidrotehnice si 
imbunatatiri funciare  
Căi de comunicaţii  

Practică 

AN II 

Topografie generală 
Analiză numerică 

Matematici speciale 
Teoria prelucrării măsurătorilor 

geodezice  
Geodezie elipsoidală  
Geodezie matematică 

Măsurători geodezice prin unde 
Geologie şi geomorfologie 

Pedologie  bonitare  cadastrală  
Construcţii civile, industriale şi agricole 

Astronomie geodezică 
Practică 


