
 
Facultatea de Horticultură 
Departamentul II Silvicultur ă 
 
 

DESCRIEREA POSTULUI SCOS LA CONCURS 

conform cerinţelor H.G. 457/2011 

 

Denumirea postului:                                   ŞEF LUCRĂRI 

poziţia II B/4 din Statul de funcţii al Departamentului II Silvicultur ă 

 

A. Descrierea postului scos la concurs 

 
Postul scos la concurs figurează ca post vacant în Statul de funcţii al Departamentului II 

Silvicultură aprobat pentru anul universitar 2011-2012. Numărul total de ore convenţionale de activităţi 

directe cu studenţii este de 16,50 dintre care 6 ore de curs şi 10,50 ore de lucrări practice, seminarii şi 

elaborare proiect. Distribuţia semestrială pe discipline este următoarea: 

SEMESTRUL I: 

1. Disciplina: BIOSTATISTICĂ ŞI TEHNICĂ EXPERIMENTALĂ pentru anul II Programul de 

licenţă Silvicultură, cu un număr de 6 ore lucrări practice pe săptămână (respectiv 3 ore 

convenţionale pe an). 

2. Disciplina: MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂŢII ECOSISTEMELOR FORESTIERE 

pentru anul I Programul de master Managementul Ecosistemelor Forestiere, cu un număr de 5 

ore curs pe săptămână (respectiv 2,5 ore convenţionale pe an) şi un număr de 9 ore lucrări 

practice pe săptămână (respectiv 4,5 ore convenţionale pe an). 

3. Disciplina: ROLUL ŞI IMPORTANŢA PĂDURILOR ÎN SOCIETATE pentru anul I 

Programul de licenţă Silvicultură, cu un număr de 2 ore curs pe săptămână (respectiv 1 oră 

convenţională pe an). 

  

SEMESTRUL II:  

1. Disciplina: PRINCIPII METODOLOGICE ALE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ÎN 

SILVICULTURĂ pentru anul I Programul de master Managementul Ecosistemelor Forestiere, 

cu un număr de 5 ore curs pe săptămână (respectiv 2,5 ore convenţionale pe an) şi un număr de 

6 ore lucrări practice pe săptămână (respectiv 3 ore convenţionale pe an). 



 

  

B. Atribu ţiile/activit ăţile aferente postului scos la concurs 

 

- Susţinerea orelor de curs şi lucrări practice (seminarii, lucrări sau elaborare proiect) cuprinse 

 în  norma didactică la disciplinele din postul vacant scos la concurs, în conformitate cu 

 prevederile  din fişele disciplinelor şi programele analitice. 

- Consultaţii săptămânale pentru studenţi conform orarului stabilit la nivelul Departamentului  

 II Silvicultură. 

- Organizarea şi desfăşurarea examenelor conform planurilor de învăţământ. 

- Elaborarea materialelor necesare procesului didactic (îndrumare, cursuri, materiale pentru 

 lucrări practice etc.). 

- Activitate de cercetare ştiinţifică (înfiinţarea unor cercuri ştiinţifice pe discipline, elaborare 

 articole, participare la proiecte de cercetare la nivelul departamentului, la manifestări 

 ştiinţifice etc.). 

- Îndrumarea studenţilor la concursurile profesionale, simpozioane ştiinţifice studenţeşti, 

 la elaborarea proiectelor de diplomă sau a celor de disertaţie. 

- Participare directă şi susţinută la toate activităţile catedrei. 

  

C. Salariul minim de încadrare la angajare 

Postul de şef lucrări scos la concurs  va fi salarizat conform legii 63/13.05.2011, cu salariul minim de 

încadrare de ...................... lei. 

 

D. Calendarul concursului 

............................................................................................................................................... 

E. Tematica probelor de concurs 

 

Biostatistică şi tehnică experimentală 
 
Obiectul şi importanţa disciplinei. Definirea obiectului disciplinei. Variabilitatea, media, coeficientul 
de variabilitate, histograma, poligonul de frecvenţă. Experienţa: noţiuni, componente. Rolul şi 
importanţa experienţelor. 
Metode de aşezare a experienţelor. Experienţe monofactoriale; bifactoriale, trifactoriale etc. Mărimea 
parcelelor experimentale şi a experienţelor. 
Experienţe fără intervenţie. Calcularea coeficientului de variabilitate. Calcularea şi interpretarea 
diferenţelor dintre variante cu ajutorul testului “t” (Student). 
Calcularea şi interpretarea rezultatelor obţinute în experienţe monofactoriale aşezate în repetiţii, cu 
ajutorul testului DL. 



Calcularea şi interpretarea rezultatelor obţinute în experienţe monofactoriale aşezate în repetiţii, cu 
ajutorul testului Duncan. 
Calcularea şi interpretarea rezultatelor obţinute în experienţe bifactoriale aşezate în repetiţii, cu ajutorul 
testului DL. 
Calcularea şi interpretarea rezultatelor obţinute în experienţe bifactoriale aşezate în repetiţii, cu ajutorul 
testului Duncan. 
Corelaţia dintre variabile în experimentarea silvică; interpretarea datelor. Regresia şi utilizarea ei în 
experimentarea silvică. 
 

Bibliografie 
Ardelean, M., R.Sestraş, M.Cordea, 2002, Tehnica experimentală horticolă, Ed. Academicpres, 

Cluj-Napoca. 
Baillargeon, G., J. Rainville, 1976. Introduction à la statistique appliquée. Une approche 

multidisciplinaire. 3ième édition. Les Éditions SMG. Trois-Rivières. 
Blouin, D., A. Patry Et B. Ménard, 2001. Considérations sur les méthodes d’inventaire et leur 

précision. Rapport du CERFO, 2001-04. 20 p. 
Blouin, D., S. Cote, F. Guillemette, H. Lapierre, C. Roy, 2010, Statistique appliquées à la 

foresterie. Centre Collégial de Transfert de Technologie en Foresterie (CERFO). Université Laval, 
Québec, G1K 7P4.Horodnic, S., 2004, Elemente de biostatistică forestieră, Ed. Univ. Suceava.Ceapoiu 
N., Metode statistice aplicate în experienţele agricole şi biologice, Ed. Agro-silvică, 1968. 

Cochran, W.G., 1977. Sampling Techniques (third edition). John Wiley & Sons. 
Dagnelie P., Theorie et methods statistiques. Applications agronomiques, Les Presses 

Agronomiques de Gembloux, Belgique, vol. I, II, 1988. 
Jayaraman, K., 1999, A Statistical Manual For Forestry Research, FAO. 
Rondeux, J., 1993. La mesure des arbres et des peuplements forestiers. Les Presses 

agronomiques de Gembloux. 
Sestraş, R., 2011, Biostatistică şi tehnică experimentală forestieră (Suport lucrări practice), Ed. 

AcademicPres. 
Sokal, R. A., F.J. Rohlf, 1969. Biometry. W.H. Freeman, San Francisco. 
Steel, R.G.D., J.H. Torrie, 1980. Principles and procedures of statistics – A Biometrical 

Approach (Second edition). McGraw-Hill. 
 
 
Managementul biodiversităţii ecosistemelor forestiere 

 
Aspecte generale privind biodiversitatea ecosistemelor forestiere. Principalele noţiuni utilizate în 
biodiversitate şi riscurile la care este supusă biodiversitatea pădurilor. 
Conceptul de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi managementul biodiversităţii pădurilor. 
Obiective, strategii şi principii urmărite în protecţia şi conservarea biodiversităţii pădurilor. 
Elementele structurale şi factorii de influenţă ai biodiversităţii în ecosistemul forestier. Diversitatea şi 
uniformitatea genetică sub acţiunea antropogenă. 
Elementele componente ale biodiversităţii pădurilor. Posibilităţi de studiu, evaluare şi colectare a 
resurselor genetice: metode folosite în colectarea biodiversităţii. Organizarea activităţii de explorare-
colectare. 
Managementul conservării resurselor forestiere “in situ”. Strategii de conservare, obiective urmărite, 
specii ameninţate. Cunoaşterea mecanismelor naturale care asigură biodiversitatea: structura genetică a 
populaţiilor, transmiterea genelor în populaţiile panmictice, identificarea şi alegerea speciilor în 
vederea conservării. 
Managementul zonelor de protecţie şi conservarea „in situ”: ariile protejate şi neprotejate. Studiul 
resurselor vegetale „in situ” şi în băncile de gene. Modalităţi de conservare în băncile de gene. 
Programe elaborate pentru îmbunătăţirea managementului în protejarea şi conservarea biodiversităţii 
pădurilor. Programe naţionale: Necesitatea elaborării programelor pentru protejarea biodiversităţii 
ecosistemelor forestiere. Programe naţionale şi internaţionale, legislaţia naţională, înţelegeri şi 



recomandări internaţionale, tratate internaţionale în domeniu. Utilizarea biodiversităţii. Sistemul 
mondial informaţional al resurselor genetice. Accesul la resursele genetice: accesul restricţionat, 
accesul regularizat. 
 

Bibliografie 
Enescu V., D. Cherecheş, C. Randiu, 1997, Conservarea biodiversităţii şi a resurselor genetice 

forestiere, Editura Agris, 440 pag. 
Ghidra V., M. Botu, R. Sestraş, I. Botu, 2004, Biodiversitate şi bioconservare, Editura 

AcademicPres, Cluj-Napoca, ISBN 973-7950-35-6, 325 pag. 
Berca M., 1998, Strategii pentru protecţia mediului şi gestiunea resurselor, Ed. Grand, 

Bucureşti. 
Botu I., M. Botu, 2000, Protecţia şi conservarea biodiversităţii, Ed. Conphys, Rm. Vâlcea. 
Cristea M., 1988, Evaluarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale, Ed. Academiei RSR, 

Bucureşti. 
Frankel O. H., M. E. Soule, 1981, Conservation and Evolution, Cambridge Univ. Press, New-

York. 
Heywood V. H., R. T. Watson (Eds.), 1995, Global Biodiversity Assessment, Cambridge 

University Press, UNEP, Cambridge. 
Wilson E. O., F.M. Peter (eds.), 1988, Biodiversity, Washington, D.C., National Academy 

Press. http://www.redlist.org 
 
 

Principii metodologice ale cercetării ştiin ţifice în silvicultur ă 
 
Importanţa şi utilitatea cercetării ştiinţifice în dezvoltarea silviculturii. Aspecte generale privind 
cercetarea fundamentală şi aplicativă, principiile metodologice ale cercetării ştiinţifice în silvicultură, 
principalele noţiuni şi obiective urmărite în cercetarea de profil. Documentarea aferentă cercetării, 
stabilirea obiectivelor, activităţilor şi a ordinii acestora, în concordanţă cu dezideratele propuse şi 
rezultatele preconizate. 
Elementele structurale ale temei sau problematicii de cercetare propusă. Întocmirea planului şi 
stabilirea etapelor de lucru. Amplasarea şi organizarea experienţelor, materialele şi metodele de lucru 
(observaţii, măsurători, determinări, analize etc.), alegerea modelelor optime de recoltare, prelucrare şi 
interpretare a datelor experimentale. 
Obţinerea datelor, prelucrarea şi valorificarea acestora. Importanţa modului de prezentare a rezultatelor 
în tabele, figuri, grafice, imagini relevante, a acurateţei şi clarităţii de prezentare şi discutare a acestora, 
prin prisma comparării lor cu rezultate similare din literatura de specialitate. Formularea unor ipoteze, 
concluzii şi recomandări cu valoare ştiinţifică şi practică pentru cercetarea şi practica din silvicultură, şi 
cu importanţă teoretică şi aplicativă în perspectivă. Studii de caz: metodologia cercetării în experienţele 
silvice: seminţe, pepiniere, arborete naturale şi artificiale. 
Variabilitatea rezultatelor măsurării şi experimentarea. Metode statistico-matematice utilizate în 
calcularea şi interpretarea rezultatelor în experienţele silvice, cu seminţe, la diferite specii forestiere, 
puieţi în pepiniere, arborete naturale şi artificiale, arborete surse de seminţe, plantaje, culturi 
comparative. 
Valorificarea rezultatelor cercetării. Norme deontologice şi etica cercetării ştiinţifice. 
 

Bibliografie 
Ardelean M., 2008, Principii ale metodologiei cercetării agronomice şi medical veterinare, Ed. 

Academic Pres, Cluj-Napoca. 
Jayaraman K., 1999, A Statistical Manual for Forestry Research, Food and Agriculture 

Organization of the United Nations. 
OnLineLibraryFAO,IUFRO,http://www.frontier.ac.uk/Publications/Files/2010_11_23_15_01_0

7_710.pdf 
 



Rolul şi importan ţa pădurilor în societate 
 

Pădurea ca ecosistem şi componentele ei; 
Date generale privind  situaţia pădurilor la nivel: mondial, european şi naţional; 
Principalele produse şi servicii oferite de către pădure; 
Rolul pădurii româneşti în asigurarea sănătăţii populaţiei. 
Rolul pădurii româneşti în protecţia mediului şi a populaţiei 
Rolul pădurii româneşti în agricultură şi industrie. 
 
 
Bibliografie 
Giurescu, C. C., - 1975, Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri şi până astăzi, 

    Editura Ceres, Bucureşti. 
Giurgiu, V. ş.a.,  -  1993, Save the Romanian Forests, National and European Patrimony,  

    Societatea Progresul Silvic, Bucureşti. 
* * *   -  2009, State of the world’s forests, F.A.O. 

 

 

F. Descrierea procedurii de concurs 

 

PROBA I: 

Constă în susţinerea, de către candidat, a unei prelegeri publice referitoare la realizările profesionale 

anterioare, semnificative pe plan profesional, didactic, social etc. şi planul de dezvoltare a carierei 

universitare conform datelor prezentate în dosarul de concurs. Susţinerea are loc în faţa comisiei de 

concurs, în şedinţă publică, pe o durată de minim 45 de minute, fiind urmată în mod obligatoriu de o 

sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului. Universitatea anunţă pe pagina web a 

concursului ziua, ora şi locul desfăşurării acestei probe, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea 

desfăşurării probei. 

 

PROBA II: 

Proba a doua de concurs constă în susţinerea publică a unui curs pe durata a 50 minute, la una din 

disciplinele aferente postului, pe un subiect ales de către comisia de concurs din tematica prezentată la 

punctul E. Subiectul prelegerii va fi comunicat, în scris, fiecărui candidat, cu 72 de ore înainte de 

examen.  

PROBA III:  

Proba a treia de concurs va fi reprezentată de o probă practică, specifică postului – studiu de caz, 

lucrare practică, analiză etc. cu o temă stabilită de către comisia de concurs şi comunicată în scris 

candidaţilor.   

 

G. Lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de 

concurs: 



...................................................................................................................................................................... 

H. Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs: ................................................................ 

 
 
 
 


