






 
 
 
               RECTOR 
                                                                                                  Prof. univ. dr. Cornel CĂTOI 
 
 
 
 
 

COMISIA DE CONCURS 
 

pentru ocuparea postului de tehnician la disciplina de Topografie din cadrul Facultăţii de 
Horticultură, Departamentul de Măsurători terestre şi ştiinţe exacte. 

 
 
 

Preşedinte: Prof. dr. Florica Matei 
Membri: Prof. dr. Ioana Delia Pop  
    Conf. dr. Tudor Sălăgean 
    Conf.dr. Nicolae Pop (membru supleant) 
Secretar:  Claudia Lupşa 
     Monica Potra 
 
     
 
 
 
 
 

COMISIA DE CONTESTAŢII 
 

pentru ocuparea postului de tehnician la disciplina de Topografie din cadrul Facultăţii de 
Horticultură, Departamentul de Măsurători terestre şi ştiinţe exacte. 

 
Preşedinte: Conf. dr. Jutka Deak 
Membri: Conf. dr. Rodica Sobolu 
    Şef lucr.dr. Diana Ficior 
    Şef lucr. dr. Ioan Lupuţ (membru supleant) 
Secretar:  Claudia Lupşa 
     Monica Potra 
 
 

              Director Departament 
         Prof. dr. Florica Matei 

    



 
 
 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 
 

pentru ocuparea postului de tehnician la disciplina de Topografie din cadrul Facultăţii de 
Horticultură, Departamentul de Măsurători terestre şi ştiinţe exacte. 
 
 

TEMATICĂ 
 

1. Mărimi şi unităţi de măsură. 
2. Realizarea de prezentări în PowerPoint. 
3. Tehnoredactare în Microsoft Word. 
4. Părţile componente şi mecanica staţiilor totale. 
5. Pregătirea staţiilor totale pentru utilizare (Staţii totale Leica TS06, Leica TCR 805, Leica 

TM30, Geomarks Zipp 10R Pro, Geomarks Zoom 30 Pro, Geomarks Zoom 80, Trimble 
seria 5000) 

6. Pregătirea aparatelor GNSS pentru utilizare (Receptoare GNSS Trimble R10) 
7. Pregătirea platformei UAV pentru utilizare (Platformă UAV DJI Phantom 4 Pro) 

 
BIBLIOGRAFIE 

 
1. Tudor Sălăgean, Elemer-Emanuel Suba, Fotogrammetrie - Lucrări practice, Editura  

Academicpres, Cluj-Napoca, Romania, 2019. 
2. Manualele de utilizare aferente aparaturii topo-geodezice din tematică. 
3. Ioana Pop, Informatică aplicată - Indrumător de lucrări practice, Ed. Risoprint 2014. 

 
 

               Director Departament, 
          Prof. dr. Florica Matei 

    
 
 



 
 
 

CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS 
 

pentru ocuparea postului de tehnician la disciplina de Topografie din cadrul Facultăţii de 
Horticultură, Departamentul de Măsurători terestre şi ştiinţe exacte. 

 
 

− Studii medii: absolvent de liceu tehnic cu bacalaureat.   
− Vechime: cel puţin 5 ani vechime în muncă. 
− Cunoştinţe de utilizare a calculatorului (pachetul MS Office). 

 
 
 
 
 

TIPUL PROBELOR DE CONCURS: 
 
Obligatoriu:  Probă scrisă 

   Interviu 
 
 

           Director Departament, 
         Prof. dr. Florica Matei 

    
 



 
Anexa nr.3 

Anexă la fişa postului 
cuprinzând  responsabilităţile în domeniul sănătăţii, securităţii în muncă şi apărării împotriva incendiilor 

 

  
Nume si prenume angajat ______________________________________________________________________________ 
 
Funcţia Tehnician pe durată nedeterminată 
Locul muncii: Laboratoarele de Topografie şi Geodezie din clădirea ICHAT  
În domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă angajatul are următoarele obligaţii: 

 să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa,  precum şi cu instrucţiunile primite din partea 
superiorilor ierarhici, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 
cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

 să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele  şi orice alte mijloace de lucru; 
 să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul 

destinat pentru păstrare; 
 să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate 

proprii şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 
 să comunice imediat superiorului ierarhic orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un 

pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 
 să coopereze cu superiorii direcţi şi cu angajaţii Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie, atâta timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror cerinţe sau măsuri dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari , 
pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

 să coopereze cu superiorii direcţi şi cu angajaţii Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie, atâta timp cât este necesar, 
pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru 
securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

 să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a 
acestora; 

 să dea relaţiile solicitate inspectorilor de muncă şi  inspectorilor sanitari; 
 să informeze superiorul direct în cazul în care identifică factori de risc şi să ia măsurile corespunzătoare în cazul apariţiei 

unui pericol nou sau existent latent pentru siguranţa sau sănătatea personalului din instituţie; 
 să aducă la cunoştinţă şefului direct accidentele suferite de propria persoană; 
 să urmărească permanent şi să informeze superiorul direct pentru a lua măsurile necesare în sensul menţinerii 

echipamentelor utilizate şi a mediului de muncă într-o stare corespunzătoare cerinţelor de securitate în muncă; 
 să informeze superiorul direct pentru oprirea procesului de muncă în cazul apariţiei unui pericol iminent; 
 să scoată din circuitul de utilizare orice echipament de muncă dovedit ca fiind necorespunzător în urma încercărilor şi să 

anunţe superiorul direct despre acesta; 
 să se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sănătăţii la locul de muncă conform planificării stabilite de 

angajator împreună cu furnizorul serviciilor de medicina muncii; 
 

În domeniul apărării împotriva incendiilor angajatul are următoarele obligaţii:  
 să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de conducerea 

instituţiei; 
 să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor 

tehnice, precum şi celor date de superiorul direct sau persoane specializate, după caz; 
 să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva 

incendiilor; 
  să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva 

incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la 
sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor; 

 să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducerea instituţiei, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor; 

 să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de 
incendiu; 

  să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor. 
 

 

Angajator,                                                                                                                  Luat la cunoştinţă,    
RECTOR,                                                                                                                   Angajat, 
Prof.dr. Cornel Cătoi                                                                                                  Semnătura____________ 
                                                                                                                                    Data________________     
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Anexa nr. 1 

                             Aprobat 
Rector, 

 Prof. Dr. Cornel CĂTOI 
 

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI PENTRU POSTUL  

DIDACTIC-AUXILIAR SI NEDIDACTIC 

Anexa la Contractul Individual de Muncă înregistrat sub nr. …………… 

 

Șef ierarhic superior  

Numele și prenumele 

Funcţia Data Semnătura 

Florica Matei 

 

Director 
departament 

23.07.2021 

 
 

A.Elemente de identificare a postului 
Denumirea postului Tehnician pe durată nedeterminată 
Poziția în COR  
Nivelul de instruire Studii liceale tehnice cu bacalaureat 
Departament 
 

Măsurători terestre şi ştiinţe exacte 

Nivelul postului: (de conducere / de 
execuție) 

De execuţie 

TITULAR  
MARCA  
Nivelul ierarhic - Poziția postului în cadrul 
instituției 

Subordonat directorului de departament şi şefilor de 
discipline 

Postul imediat superior Şeful de disciplină 
Postul imediat inferior Nu e cazul 
 

Numărul de persoane din subordine (acolo unde este cazul): Nu e cazul  



 

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI     2 | P a g  
 

În timpul concediului este înlocuit/ă de ing. Cristina Mărghitaş 

 

B. Obiectivele generale ale postului 
- Asigură şi pregăteşte aparatele pentru lucrările de laborator şi pentru practica de specialitate a 

studenţilor la disciplinele Topografie, Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Imbunătăţiri 
funciare în conformitate cu fişele disciplinelor. 

- Participă la desfăşurarea contractelor de cercetare ştiinţifică ale disciplinelor prin efectuarea de 
observaţii, măsurători, etc. 

- Asigură curieratul cu alte departamente sau birouri ale universității. 
- Indeplinirea sarcinilor administrative la nivelul Departamentului de Măsurători terestre şi ştiinţe 

exacte. 
- Preluarea gestiunii aferente laboratoarelor Topografie, Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi 

Imbunătăţiri funciare - 
C. Descrierea atribuțiilor și responsabilităților postului 

- Răspunde de buna întreţinere, păstrare şi reparare a materialelor didactice şi a mijloacelor de 
învăţământ aflate în gestiunea sa. 

- Îngrijeşte şi supraveghează aparatura din dotarea disciplinelor, asigurând permanent buna 
funcţionare a acestora. 

- Contribuie efectiv la desfăşurarea lucrărilor practice din fişele disciplinelor. 
- Asigură baza materială necesară bunei desfăşurări a procesului de învăţământ în cadrul 

disciplinelor. 
- Întocmeşte referatul de necesitate, nota justificativă pentru achiziţia prin cumpărare directă, 

dacă este cazul, urmăreşte obţinerea aprobărilor pentru acestea, urmăreşte efectuarea 
achiziţiei propriu-zise. 

- Informează echipele de instalări sau de mentenanță a reţelei de intranet de nefuncţionarea 
corespunzătoare a reţelei. 

- Redactarea de cereri şi procese verbale 
- Tehnoredactarea lucrărilor ştiinţifice, prezentări în PowerPoint, tehnoredactarea rapoartelor 

de cercetare, tehnoredactarea materialelor didactice, manualelor didactice şi îndrumătoare de 
lucrări practice. 

 
D.  Condiții specifice privind ocuparea postului 

1. Cerințe educaționale și experiență 
Studii de specialitate Studii liceale tehnice cu bacalaureat 
Experiență în specialitate Minim 5 ani vechime în muncă 

2. Cunoștințe, deprinderi și alte particularități individuale 
Cunoștințe (operare PC, limbi străine, etc.) Pachetul MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.). 
Aptitudini Aptitudini  de comunicare, de munca în echipă, buna 

gestionare a timpului, automotivare. 
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F. Condiții de muncă 
Statutul angajatului Personal didactic auxiliar cu funcţie de execuţie 
Locul desfăşurării muncii Laboratoarele de Topografie şi Geodezie din USAMV CN 
Mijloace și materiale cu care lucrează Calculator, aparatură topografică în conformitate cu gestiunea 

acestora 
Timpul de muncă, programul de lucru 8 ore , 8:00-16:00 
Condiții fizice de muncă Microclimat normal în conformitate cu legislaţia 
Condiţii materiale Nu necesită condiţii ambientale deosebite 
Riscuri implicate de post Vizual,  osteomusculo-articular 
Mijloace de deplasare Nu în mod frecvent,  doar în cazul deplasării la instruiri 
Efectuarea de ore suplimentare de lucru: la nevoie şi numai la convocarea şefului ierarhic superior, pe baza 
aprobării date de către conducerea instituţiei. 

 

G. Evaluare conform procedurii în vigoare 
 

H. Lista sarcinilor delegate* 

Funcţia care deleagă:      

Nr. crt. Atribuţia delegată Competenţa aferentă Responsabilitatea 
asumată 

Subordonatul 
delegat 

     

     

     

*se completează numai de către personalul de conducere şi face parte integrantă din fişa postului. 

G. Sancţiuni primite de angajat 

Nr. crt. Motivul sancţiunii Data Sancţiunea primită Rector / 
Director 

Observaţii 
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NOTĂ: De exactitatea datelor trecute în fişa postului răspunde rectorul. 

Director departament  
Prof dr. Florica Matei 
 

Salariat 
Prenume Nume 

Data 23.07.2021 Data 
 Am luat la cunoștință 

Semnătura  

Semnătura 

 



 
 
 
               RECTOR 
                                                                                                  Prof. univ. dr. Cornel CĂTOI 
 
 
 
 
 

COMISIA DE CONCURS 
 

pentru ocuparea postului de laborant cu studii superioare la disciplinele de Fizică, Biofizică 
meteorologie şi climatologie, Biofizică şi agrometeorologie, Physics, Biofizică din cadrul Facultăţii 
de Horticultură, Departamentul de Măsurători terestre şi ştiinţe exacte, Facultăţii de Zootehnie şi 
Biotehnologii şi al Facultăţii de Medicină Veterinară. 

 
 

Preşedinte: Prof. dr. Florica Matei 
Membri: Prof. dr. Răzvan Ştefan 
    Conf. dr. Luisa Andronie 
    Șef lucr. dr. Viorel Pop (membru supleant) 
Secretar: Claudia Lupşa 
    Monica Potra 
 

 
 
 
 
 

COMISIA DE CONTESTAŢII 
 

pentru ocuparea postului de laborant cu studii superioare la disciplinele de Fizică, Biofizică 
meteorologie şi climatologie, Biofizică şi agrometeorologie, Physics, Biofizică din cadrul Facultăţii 
de Horticultură, Departamentul de Măsurători terestre şi ştiinţe exacte, Facultăţii de Zootehnie şi 
Biotehnologii şi al Facultăţii de Medicină Veterinară. 

 
 

Preşedinte: Conf. dr. Tudor Sălăgean 
Membri: Conf. dr. Rodica Sobolu 
    Conf. dr. Jutka Deak 
    Şef lucr. dr. Diana Ficior (membru supleant) 
Secretar: Claudia Lupşa 
    Monica Potra 

              Director Departament 
         Prof. dr. Florica Matei 

   



 
 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 
 

pentru ocuparea postului de laborant cu studii superioare la disciplinele de Fizică, Biofizică 
meteorologie şi climatologie, Biofizică şi agrometeorologie, Physics, Biofizică din cadrul Facultăţii 
de Horticultură, Departamentul de Măsurători terestre şi ştiinţe exacte, Facultăţii de Zootehnie şi 
Biotehnologii şi al Facultăţii de Medicină Veterinară 
 
 

TEMATICĂ 
 

1. Mărimi şi unităţi de măsură. 
2. Prelucrarea statistică a datelor experimentale folosind aplicaţia Excel (reprezentarea datelor, 

indicatori statistici). 
3. Reprezentarea grafică a rezultatelor folosind aplicaţia Excel. 
4. Măsurarea dimensiunilor corpurilor. 
5. Măsurarea biomasei corpurilor. 
6. Determinarea densităţii soluţiilor biologice cu ajutorul picnometrului. 
7. Determinarea coeficientului de tensiune superficială a lichidelor prin metoda 

stalagmometrică. 
8. Determinarea vâscozităţii lichidelor cu ajutorul vâscozimetrului. 
9. Determinarea presiunii osmotice prin metoda crioscopică. 
10. Determinarea indicelui de refracţie al lichidelor cu refractometrul ABBE. 
11. Determinarea concentraţiei unei soluţii colorate cu ajutorul colorimetrului Duboscq. 
12. Măsurarea conductibilităţii electrice a soluţiilor cu ajutorul conductometrului. 
13. Determinarea raporturilor căldurilor molare. 
14. Studiul efectului termoelectric. 
15. Caracterizarea temperaturii aerului şi solului. 
16. Caracterizarea presiunii atmosferice. 
17. Măsurarea umidităţii aerului şi determinarea umidităţii solului. 
18. Măsurarea evaporării. 
19. Măsurarea cantităţii de precipitaţii. 
20. Realizarea de prezentări în PowerPoint. 

 
BIBLIOGRAFIE 

 
1. Rodica Bozac, Cristina Trifan,  Lucrări practice de biofizică pentru uzul studenţilor, Tipo 

Agronomia, Cluj-Napoca, 1996. 
2. Horia Criveanu, Fizică - Lucrări practice, Ed Todesco, Cluj-Napoca, 2001. 
3. Agrometeorologie - lucrări practice, Ed. Todesco, 2001. 
4. Ioana Pop, Informatică aplicată - Îndrumător de lucrări practice, Ed. Risoprint 2014. 

 
 

               Director Departament, 
          Prof. dr. Florica Matei 

    



 
 
 
 
 
 

CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS 
 

pentru ocuparea postului de laborant cu studii superioare la disciplinele de Fizică, Biofizică 
meteorologie şi climatologie, Biofizică şi agrometeorologie, Physics, Biofizică din cadrul Facultăţii 
de Horticultură, Departamentul de Măsurători terestre şi ştiinţe exacte, Facultăţii de Zootehnie şi 
Biotehnologii şi al Facultăţii de Medicină Veterinară 

 
 

− Studii superioare: absolvent de studii superioare în domeniul postului atestate de existenţa în 
foaia matricola a cel puţin a unui curs general de Fizică sau Biofizică, şi a unui curs general 
de Biomatematică şi Informatică  sau Biostatistică. 

− Vechime: cel puţin 1 an vechime în muncă neîntreruptă. 
− Cunoştinţe de utilizare a calculatorului (pachetul MS Office).  

 
 
 

TIPUL PROBELOR DE CONCURS: 
 
Obligatoriu:  Probă scrisă 

   Interviu 
 
 

            Director Departament, 
         Prof. dr. Florica Matei 

    
 



 
Anexa nr.3 

Anexă la fişa postului 
cuprinzând  responsabilităţile în domeniul sănătăţii, securităţii în muncă şi apărării împotriva incendiilor 

 

  
Nume si prenume angajat ______________________________________________________________________________ 
 
Funcţia Laborant cu studii superioare pe durata nedeterminată  
Locul muncii: Laboratoarele de Fizică şi Biofizică din Clădirea Aulei  
În domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă angajatul are următoarele obligaţii: 

 să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa,  precum şi cu instrucţiunile primite din partea 
superiorilor ierarhici, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 
cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

 să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele  şi orice alte mijloace de lucru; 
 să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul 

destinat pentru păstrare; 
 să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate 

proprii şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 
 să comunice imediat superiorului ierarhic orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un 

pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 
 să coopereze cu superiorii direcţi şi cu angajaţii Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie, atâta timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror cerinţe sau măsuri dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari , 
pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

 să coopereze cu superiorii direcţi şi cu angajaţii Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie, atâta timp cât este necesar, 
pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru 
securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

 să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a 
acestora; 

 să dea relaţiile solicitate inspectorilor de muncă şi  inspectorilor sanitari; 
 să informeze superiorul direct în cazul în care identifică factori de risc şi să ia măsurile corespunzătoare în cazul apariţiei 

unui pericol nou sau existent latent pentru siguranţa sau sănătatea personalului din instituţie; 
 să aducă la cunoştinţă şefului direct accidentele suferite de propria persoană; 
 să urmărească permanent şi să informeze superiorul direct pentru a lua măsurile necesare în sensul menţinerii 

echipamentelor utilizate şi a mediului de muncă într-o stare corespunzătoare cerinţelor de securitate în muncă; 
 să informeze superiorul direct pentru oprirea procesului de muncă în cazul apariţiei unui pericol iminent; 
 să scoată din circuitul de utilizare orice echipament de muncă dovedit ca fiind necorespunzător în urma încercărilor şi să 

anunţe superiorul direct despre acesta; 
 să se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sănătăţii la locul de muncă conform planificării stabilite de 

angajator împreună cu furnizorul serviciilor de medicina muncii; 
 

În domeniul apărării împotriva incendiilor angajatul are următoarele obligaţii:  
 să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de conducerea 

instituţiei; 
 să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor 

tehnice, precum şi celor date de superiorul direct sau persoane specializate, după caz; 
 să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva 

incendiilor; 
  să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva 

incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la 
sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor; 

 să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducerea instituţiei, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor; 

 să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de 
incendiu; 

  să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor. 
 

 

Angajator,                                                                                                                  Luat la cunoştinţă,    
RECTOR,                                                                                                                   Angajat, 
Prof.dr. Cornel Cătoi                                                                                                  Semnătura____________ 
                                                                                                                                    Data________________     
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Anexa nr. 1 

                             Aprobat 

Rector, 
 Prof. Dr. Cornel CĂTOI 

 

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI PENTRU POSTUL  

DIDACTIC-AUXILIAR SI NEDIDACTIC 

Anexa la Contractul Individual de Muncă înregistrat sub nr. …………… 

 

Șef ierarhic superior  

Numele și prenumele 

Funcţia Data Semnătura 

Florica Matei 

 

Director 
departament 

22.07.2021 

 

 

A. Elemente de identificare a postului 

Denumirea postului Laborant cu studii superioare pe durată nedeterminată. 

Poziția în COR  

Nivelul de instruire Studii universitare de licenţă în domeniul postului atestate de   

existenţa în foaia matricolă a cel puţin a unui curs general de Fizică 

sau Biofizică şi a unui curs general de Biomatematică şi Informatică  

sau Biostatistică. 

Departament 
 

Măsurători terestre şi ştiinţe exacte 

Nivelul postului: (de conducere / de 

execuție) 

De execuţie 

TITULAR  

MARCA  

Nivelul ierarhic - Poziția postului în cadrul 

instituției 

Subordonat directorului de departament şi şefilor de discipline. 

Postul imediat superior Şeful de disciplină 

Postul imediat inferior Nu e cazul 
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Numărul de persoane din subordine (acolo unde este cazul): Nu e cazul  

În timpul concediului este înlocuit/ă de ing. Cristina Mărghitaş 

 

B. Obiectivele generale ale postului 

- Asigură şi pregăteşte lucrările de laborator pentru disciplinele Fizică, Biofizică meteorologie şi 
climatologie, Biofizică şi agrometeorologie, Physics, Biofizică din cadrul programelor de studii ale  
Facultăţii de Horticultură, Facultăţii de Medicină Veterinară şi Facultăţii de Zootehnie şi 
Biotehnologii în conformitate cu fişele disciplinelor. 

- Efectuarea de analize, cântăriri, titrări, efectuarea de determinări prin metode instrumentale, 
calculează şi verifică rezultatele, întreţine şi depozitează materialele şi instrumentele pentru 
prelevare şi analize, pregăteşte probele pentru analize, pregăteşte soluţiile de lucru pentru analize 
volumetrice, prelevează probele. 

- Descărcarea şi stocarea datelor preluate de la staţia meteorologică. 
- Participă la desfăşurarea contractelor de cercetare ştiinţifică ale disciplinelor prin efectuarea de 

observaţii, măsurători, probe de analiză, etc. 
- Asigură curieratul cu alte departamente sau birouri ale universității. 
- Indeplinirea sarcinilor administrative la nivelul Departamentului de Măsurători terestre şi ştiinţe 

exacte 
- Preluarea gestiunii aferente laboratoarelor de Fizică. 

C. Descrierea atribuțiilor și responsabilităților postului 

- Răspunde de buna întreţinere, păstrare şi reparare a materialelor didactice şi a mijloacelor de 
învăţământ aflate în gestiunea sa. 

- Îngrijeşte şi supraveghează aparatura din dotarea disciplinelor, asigurând permanent buna 
funcţionare a acestora. 

- Contribuie efectiv la desfăşurarea lucrărilor practice din fişele disciplinelor. 
- Asigură baza materială necesară bunei desfăşurări a procesului de învăţământ în cadrul 

disciplinelor. 
- Întocmeşte referatul de necesitate, nota justificativă pentru achiziţia prin cumpărare directă, dacă 

este cazul, urmăreşte obţinerea aprobărilor pentru acestea, urmăreşte efectuarea achiziţiei 
propriu-zise. 

- Informează echipele de instalări sau de mentenanță a reţelei de intranet de nefuncţionarea 
corespunzătoare a reţelei. 

- Întreţinerea staţiei meteorologice. 
- Efectuarea calculelor statistice a rezultatelor experimentale obţinute în cadrul contractelor de 

cercetare; 
- Redactarea de cereri şi procese verbale. 
- Tehnoredactarea lucrărilor ştiinţifice, reprezentări grafice în Excel şi Power Point, tehnoredactarea 

rapoartelor de cercetare, tehnoredactarea materialelor didactice, manualelor didactice şi 
îndrumătoarelor de lucrări practice. 
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D.Condiții specifice privind ocuparea postului 

1. Cerințe educaționale și experiență 

Studii de specialitate Studii universitare de licenţă în domeniul postului atestate de   

existenţa în foaia matricolă a cel puţin a unui curs general de Fizică 

sau Biofizică şi a unui curs general de Biomatematică şi Informatică  

sau Biostatistică. 

Experiență în specialitate Minim 1 an vechime neîntruptă. 

2. Cunoștințe, deprinderi și alte particularități individuale 

Cunoștințe (operare PC, limbi străine, 

etc.) 

Pachetu MS Office(Word, Excel, PowerPoint, etc.) 

Aptitudini Aptitudini  de comunicare, de muncă în echipă, buna gestionare a 

timpului, automotivare. 
 

E. Relaționarea titularului postului 

1. Internă: 

Relații ierarhice Subordonat faţă de sefii de discipline şi directorul de departament 

Superior pentru – nu e cazul 

Relaţii funcţionale Toate posturile didactice şi nedidactice (auxiliar didactice) din 

departament şi facultate, respectiv universitate. 

Relaţii de control Nu e cazul. 

Relaţii de reprezentare Nu e cazul. 

2. Externă  

Delegarea de atribuţii şi competenţă  Conform listei sarcinilor delegate. 
 

F. Condiții de muncă 

Statutul angajatului Personal didactic auxiliar cu funcţie de execuţie 

Locul desfăşurării muncii Laboratoarele de fizică din USAMV CN 

Mijloace și materiale cu care lucrează Calculator, staţie meteo, instrumentar laborator Fizică, Biofizică şi 

Agrometeorologie în conformitate cu gestiunea acestora. 

Timpul de muncă, programul de lucru 8 ore , 7:30-15:30 

Condiții fizice de muncă Microclimat normal în conformitate cu legislaţia 

Condiţii materiale Nu necesitaă condiţii ambientale deosebite 

Riscuri implicate de post Vizual,  osteomusculo-articular 

Mijloace de deplasare Nu în mod frecvent,  doar în cazul deplasării la instruiri 

Efectuarea de ore suplimentare de lucru: la nevoie şi numai la convocarea şefului ierarhic superior, pe baza 

aprobării date de către conducerea instituţiei. 
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G. Evaluare conform procedurii în vigoare 
 

H. Lista sarcinilor delegate* 

Funcţia care deleagă:      

Nr. crt. Atribuţia delegată Competenţa aferentă Responsabilitatea 
asumată 

Subordonatul 
delegat 

     

     

     

*se completează numai de către personalul de conducere şi face parte integrantă din fişa postului. 

G. Sancţiuni primite de angajat 

Nr. crt. Motivul sancţiunii Data Sancţiunea primită Rector / 

Director 

Observaţii 

      

      

      

NOTĂ: De exactitatea datelor trecute în fişa postului răspunde rectorul. 

Director departament  
Prof dr. Florica Matei 
 

Salariat 
Prenume Nume 

Data 22.07.2021 Data 

 Am luat la cunoștință 

Semnătura  

Semnătura 

 


