
SILVICULTURĂ 

Dacă nu vrei să lucrezi doar într-un birou și îți place natura, locul potrivit este Silvicultura, acest lucru 

pot să îl spun eu, Steluța-Maria Sîngeorzan, absolventă a specializării Silvicultură în anul 2017, mai 

apoi absolventă a programului de master Gestionarea 

Durabilă a Biodiversității și Resurselor Forestiere în anul 

2019, în prezent doctorandă în domeniul Agronomie-

Pedologie. Silvicultura este un domeniu dinamic și atractiv, 

care îți oferă posibilitatea să înțelegi ce înseamnă pădurea, 

care este rolul ei și să înveți să o ajuți. De asemenea ai 

oportunitatea de a alege mai multe domenii în care să 

lucrezi după absolvirea facultății, nu doar inginer silvic. Eu 

am ales să rămân în cadrul Facultății de Silvicultră și 

Cadastru pe partea didactică unde să le pot transmite mai 

departe viitorilor studenți că Silvicultura nu înseamnă doar 

exploatarea pădurilor, Silvicultura este știință, este despre 

viață și natură. Dacă iubești natura, ai o pasiune pentru ea 

și vrei să ajungi un specialist în domeniul silvic, alege 

Silvicultura! Cu siguranță te va ajuta! 

 

 

Mă numesc Cătălin Ştefănel Sabou și am absolvit 

programul de studiu Măsurători Terestre şi Cadastru în 

anul 2021.  

Personal sunt onorat să fiu absolvent al specializării 

MTC și în continuare student masterand al acestui 

domeniu, deoarece MTC-ul este acel "ceva", este locul în 

care te descoperi pe tine din punct de vedere 

profesional, unde dezvolți noi aptitudini, găsești noi 

oportunități, legi noi prietenii. Însă, toate acestea sunt 

meritele profesorilor dornici să te învețe tainele 

geodeziei, utilizând în procesul de învățare metode de 

predare eficiente, aparatură de specialitate performantă și multă dedicare ca tu să devii cel 

mai bun. Acronimul MTC – Măsurători Terestre și Cadastru din punctul meu de vedere poate 

avea și o altă însemnătate, MTC – Motivație, Timp și Cunoaștere, consider că aceste trei 

"ingrediente" sunt necesare oricărui student pentru a putea deveni inginerul geodez de 

mâine. Așadar, mai pe scurt ai nevoie de motivație și timp ca să "obții" cunoașterea” (Cătălin 

Sabou, BDS Topogratie) 

 


