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Situația programelor de studii 

Facultatea oferă programe de studii la toate cele trei niveluri ale sistemului Bologna: licență 

(4 IF + 1 ID), masterat (2 IF) și doctorat (IF + FR). La 1 octombrie 2017 au fost înmatriculați în 

anul I: 174 studenți la programele IF din domeniul Silvicultură, 27 studenți la Programul de 

Măsurători terestre și cadastru și 57 studenți la programul de Cinegetică ID în ciclul de 

licență; 37 studenți la programul Managementul Ecosistemelor Forestiere și 67 la programul 

Management și Sisteme Tehnice în Exploatări Forestiere în ciclul de Masterat. În total, la 

începutul anului universitar 2017-2018, facultatea avea 1034 studenți. Toate programele de 

studii din facultate sunt acreditate de către ARACIS. 

 

Situația personalului 

Numărul de cadre didactice titulare din facultate este 34 (Tab. 1). În anul 2017 nu au fost 

angajate cadre didactice și nu s-au înregistrat pensionări. 

Tabelul 1 Situația posturilor didactice ocupate 

Departament Post Nr. cadre didactice 

Silvicultură 

șef de lucrări 4 

conferențiar 5 

profesor 6 

Total 15 

Exploatări Forestiere, Amenajarea 

Pădurilor și Măsurători Terestre 

(EFAPMT) 

șef de lucrări 4 

conferențiar 11 

profesor 4 

Total 19 

Facultate Total 34 

 

Situația personalului din facultate (didactic și nedidactic) este redată în tabelul 2. 

 



Tabelul 2 Situația personalului din facultate 

Departament 

Personal didactic și de 
cercetare 

Personal 
didactic 
auxiliar 

Baze 
didactice și 
fonduri de 
vânătoare 

Total 

Titular Asociat 

Silvicultură 17 11 6 6 40 

EFAPMT 19 19 7 1 46 

Secretariat - - 2 - 2 

Total 36 30 15 7 88 

 

Activitatea de cercetare științifică 

Toate cadrele titulare din facultate și-au îndeplinit norma minimă de cercetare (FRACS) pe 

anul 2017. Au fost publicate 24 articole în reviste indexate WoS. Facultatea are 28 de 

conducători de doctorat din care: 11 sunt cadre didactice titulare, 15 sunt profesori 

pensionari și doi sunt externi. Numărul total de doctoranzi declarați admiși în anul 2017 a 

fost de șapte din care doi pe locuri bugetate. Numărul total de proiecte aflate în derulare în 

anul 2017 a fost de 18, din care: cinci obținute în competiții naționale (buget pe 2017 în 

valoare de 0,53 mil. lei), șase în competiții internaționale (0,57 mil. lei) și șapte cu terții (0,34 

mil. lei). Valoarea totală a fondurilor atrase a fost de 1,46 milioane lei. Cadrele didactice au 

fost implicate în două acțiuni COST (Cooperation in Science and Technology). 

 

Asigurarea calității 

Cele două departamente au aplicat normele privind asigurarea calității existente la nivel de 

universitate și facultate.  

 

Nu au fost consemnate cazuri de încălcare a eticii universitare. 

 

Inserția pe piața muncii a absolvenților programelor de licență/master  

Datele au fost culese în luna februarie 2018 (la șase luni după absolvire) pentru promoția 

2017 – sesiunea iulie (Tab. 3). Procentul de angajați în domeniu variază între 56% și 96% în 

funcție de programul de studii. 

Tabelul 3 Inserția pe piața muncii la șase luni după absolvire 

Nr. 
crt. 

Tip 
licență/master  

Denumirea 
programului de 
studii 

Forma 
IF/ID 

Nr. 
absolvenți 
– iulie 

Angajați în 
domeniu* 

Nu există 
date 



2017 

1. Licență Silvicultură IF 59 53 2 

2. Licență Exploatări 
Forestiere 

IF 35 25 2 

3. Licență Cinegetică IF 23 13 3 

4. Licență Cinegetică ID 11 8 - 

5. Licență Măsurători 
terestre și 
cadastru 

IF 20 14 - 

6. Master Managementul 
ecosistemelor 
forestiere 

IF 25 14 3 

7. Master  Management și 
sisteme tehnice 
în exploatări 
forestiere 

IF 26 25 - 

*) Pentru absolvenții din ciclul I în categoria angajați au fost incluși și masteranzii. Pentru 
absolvenții din ciclul II în categoria angajați au fost incluși și doctoranzii.  
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