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Poziția în statul de 

funcții 
 IIB/2 * 

Funcție conferențiar 

Disciplinele din 

planul de 

învățământ 

 Amenajarea pădurilor 1, Amenajarea pădurilor 2, Teledetecție și fotogrammetrie, 
Salmonicultură, Modelarea proceselor și fluxul info-decizional în amenajarea pădurilor, 
Amenajamente silvice. 

Domeniu stiintific silvicultură 

Descriere post Postul conferențiar, poziţia II/B/2 din Statul de funcţii, are în componenţă 5,30 
ore curs/săptămână la disciplinele: Teledetecție și fotogrammetrie (1,00 
ore/săptămână); Salmonicultură (1,00 ore/săptămână); Modelarea proceselor 
și fluxul info-decizional în amenajarea pădurilor (1,25 ore/săptămână); 
Amenajamente silvice (2,00 ore/săptămână) şi lucrări practice la disciplinele: 
Amenajarea pădurilor 1 (1,00 ore/săptămână);  Amenajarea pădurilor 2 (1,25 
ore/săptămână); Teledetecție și fotogrammetrie (1,50 ore/săptămână); 
Salmonicultură (2,00 ore/săptămână); Modelarea proceselor și fluxul info-
decizional în amenajarea pădurilor (1,50 ore/săptămână); Amenajamente 
silvice (0,50 ore/săptămână). 
Cursul de Amenajarea pădurilor, are ca scop instruirea teoretică și practică a 
studenților în vederea însușirii noțiunilor de bază privind organizarea și 
conducerea  structural-funcțională a pădurilor. 
Cursul de Teledetecție și fotogrametrie, are ca scop instruirea teoretică și 
practică a studenților în vederea însușirii noțiunilor de bază privind teledetecția 
și fotogrametria în vederea utilizării acestora în cadrul procesului de producție 
forestiereăși în organizarea și conducerea pădurilor. 
Cursul de Salmonicultură are ca scop instruirea teoretică și practică a 
studenților ăn vederea însușirii noțiunilor de bază privind biologia, ecologia, 
reproducerea, creșterea, administrarea și valorificarea salmonidelor. 
Cursul Modelarea proceselor și fluxul info-decizional în amenajarea 
pădurilor se adresează studenților masteranzi și are ca scop instruirea și 
familiarizarea acestora cu problemele generale privind managementul pădurilor 
în context european. 
Cursul Amenajamente silvice are ca scop instruirea teoretică și practică a 
studenților în vederea însușirii noțiunilor de bază privind organizarea și 
conducerea  arboretelor. 
Lucrările practice la disciplinele enumerate au ca scop familiarizarea studenților 



cu aspectele practice ale problematicii cursurilor (cunoașterea arboretelor, 
structura acestora, reglementarea proceselor de producție, îngrijirea lor etc., 
identificarea speciilor de salmonide, cunoașterea și aprofundarea problemelor 
legate de cadastrul forestier etc.). 

Atributiile/activitat

ile aferente 

 Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru disciplinele 
cuprinse în norma didactică, întocmirea fişelor disciplinelor şi a programelor 
analitice. 
Pregătirea activităţii didactice. 
Verificări teste examene şi verificări pe parcurs. 
Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă. 
Asistenţă la examene. 
Îndrumare lucrări de licenţă şi disertaţie. 
Elaborare materiale didactice. 
Activitate de cercetare ştiinţifică. 
Participare la manifestări ştiinţifice. 
Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultant şi de 
cercetare ale colectivului. 
Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic. 
Alte activităţi pentru pregătirea practicăşi teoretică a studenţilor.* 

Tematica probelor 

de concurs 
 Tematica Amenajarea pădurilor 1 
1. Definiţia disciplinei. Scop. Obiective. Elemente introductive. Noţiuni şi principii generale.  
2. Obiective social-ecologice şi economice, funcţiuni, ţeluri de gospodărire. Principii de amenajare. 
3. Principii, mijloace şi modalităţi de organizare teritorială a pădurilor. Problema organizării teritoriale 
a pădurilor. Organizarea teritorială a pădurilor din Romania. 
4. Implicarea Amenajării Pădurilor în dotarea pădurilor cu drumuri. Impărţirea pădurilor în parcele şi 
subparcele. 
5. Criterii de baza în organizarea, modelarea, fiabilitatea, optimizarea, conducerea şi reglarea 
structural-funcţională a arboretelor. 
6. Exploatabilitatea. Principii, conditii şi mijloace de organizare sistemica, modelare, fiabilitate, 
optimizare si conducere structural-functionala a unei paduri ca ansamblu de arborete. 
7. Fondul de producţie normal. Definirea stării normale a pădurii. Stabilirea funcţiilor economice şi 
sociale ale pădurilor. 
 
Bibliografie: 

1. Leahu,I.- Amenajarea pădurilor, Ed.Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 2001 
2.  Dragoi, M.- Amenajarea Padurilor, Ed. Universitatii Suceava, Suceava, 2004. 
3. Giurgiu, V., Amenajarea Pădurilor cu funcţii multiple, Ed. Ceres, Bucureşti, 1988 
4. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor- Min. Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, 2000

      5.   Indrumar pentru Amenajarea Pădurilor-teren, Departamentul Silviculturii, ICAS, Bucuresti, 
1980 
 
Tematica Amenajarea pădurilor 2 
1. Modelarea structurii fondului de producţie normal. Baze de amenajare. 
2. Metode de amenajare: 
Generalităţi. Metode bazate pe repartiţie. Metode bazate pe afectaţii. Metode bazate pe normalizarea 
fondului de producţie. 
3. Planificarea lucrărilor de conducere a procesului de normalizare a pădurii. Elaborarea proiectului 
de amenajare. 
4. Încheierea şi intrarea în vigoare a proiectului de amenajare. 
5. Aplicarea, controlul şi revizuirea proiectelor de amenajare. 
6. Pădurile de interes social. 



 
Bibliografie: 

1. Leahu,I.- Amenajarea pădurilor, Ed.Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 2001 
2. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor- Min. Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, 2000
3. Indrumar pentru Amenajarea Pădurilor-teren, Departamentul Silviculturii, ICAS, Bucuresti, 1980
4. Dragoi, M.- Amenajarea Padurilor, Ed. Universitatii Suceava, Suceava, 2004. 

      5.    Giurgiu, V., Amenajarea Pădurilor cu funcţii multiple, Ed. Ceres, Bucureşti, 1988 
 
Tematica Teledetecție și fotogrametrie 
1. Definiţie şi obiect. Etapele şi realizările aerofotogrametriei. Principiul aerofotogrammetriei.  Unda 
electromagnetică. Surse de radiaţii. Medii perturbatoare. Tehnici de teledetecţie. Etapele 
teledetecţiei. 
2. Bazele optice ale fotogrammetriei. Formarea imaginii optice. Obiectivi fotogrammetrici. 
Caracteristicile obiectivilor fotogrammetrici. 
3. Bazele fotografice ale fotogrammetriei. Reperajul fotogrammetric. 
4. Aerofotografierea. Proiectarea lucrărilor de aerofotografiere. 
5. Redresarea fotogramelor. Aspecte generale. Metode de redresare. Fotoplanul şi ortofotoplanul. 
6. Exploatarea modelului stereoscopic. 
7. Fotointerpretarea. Aplicaţiile fotogrammetriei în domeniul forestier. 
 
Bibliografie: 

 
1. Iosif Vorovenci, 2010, Fotogrammetrie, Ed. Matrix Rom, Bucuresti 

      2. Zăvoianu, F. (1999) Fotogrammetria, Ed.Tehnică, Bucureşti 
 
Tematica Salmonicultură 
1. Definiţia disciplinei. Istoric. Funcţiile principale ale peştilor. 
2. Principalele specii de peşti de apă rece 
3. Creşterea reproducătorilor 
4. Reproducerea artificială 
5. Instalaţii pentru creşterea păstrăvului. 
6. Creşterea puietului pentru păstrăvul de consum. 
7. Creşterea păstrăvului pentru consum. 
8. Creşterea puietului pentru repopulare.  
9. Transportul păstrăvilor 
10. Bolile şi dăunătorii salmonidelor 
 
Bibliografie: 
1. Paul Decei, 2001, Creşterea Salmonidelor, Ed. Terra Design, Gura Humorului. 
2. Ioan Bud, Ovidiu Ionescu, Vlad-Viorel Vladau, Sorin Nicolae Pop, Pestii din apele reci: pastravii, 
Ed. Risoprint, 2007, Cluj-Napoca. 
3. Negruţiu A. - 1986, Vânătoare şi salmonicultură-îndrumar de lucrări practice, Universitatea 
Transilvania din Braşov; 
 
Tematica Modelarea proceselor și fluxul info-decizional în Amenajarea Pădurilor
1. Consideraţii generale. Modele descriptive şi decizionale. 
2. Bioacumularea. Raportul dintre creştere şi producţie pentru arborete echiene şi 
pluriene 
3. Modalităţi de analiză a influenţei măsurilor silviculturale asupra creşterii şi producţiei 
arboretelor. 
4. Modelarea structurii arboretelor pure şi amestecate. 
5. Raportul dintre structura arboretelor şi producţia şi productivitatea lor 
6. Modelul padurii normale 



7. Model structural al fondului de producţie normal în raport cu diametrul mediu al 
arboretelor 
8. Model structural al fondului de producţie normal exprimat în raport cu numărul de 
arbori la hectar pe categorii de diametre medii 
9. Model matematic pentru stabilirea posibilităţii pe număr de arbori. 
10. Modele şi tehnici statistice şi matematice de esantionaj folosite în supravegherea 
resurselor forestiere. 
11. Fluxul informational-decizional. Generalităţi. Tema de proiectare.  
12. Conferinţa I de amenajare. Campania de teren. Întocmirea proiectului de 
amenajare. Conferinţa a II-a de amenajare şi avizarea amenajamentului. 
13. Cazuri particulare în lucrările de amenajare a pădurilor. 
 
Bibliografie: 

1. Leahu,I.- Amenajarea pădurilor, Ed.Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 2001 
2.  Dragoi, M.- Amenajarea Padurilor, Ed. Universitatii Suceava, Suceava, 2004. 
3. Giurgiu, V., Amenajarea Pădurilor cu funcţii multiple, Ed. Ceres, Bucureşti, 1988 
4. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor- Min. Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, 2000

      5.   Indrumar pentru Amenajarea Pădurilor-teren, Departamentul Silviculturii, ICAS, Bucuresti, 
1980 
 
Tematica Amenajamente silvice 
1. Definiţia disciplinei. Scop. Obiective. Noţiuni şi principii generale. Elemente 
introductive.  
2. Fondul forestier naţional. Administrarea fondului forestier. Resursele forestiere în 
România. 
3. Organizarea şi conducerea structural-funcţională a pădurilor. 
4. Principii de amenajare şi metode de amenajare a pădurilor. 
5. Principii, mijloace şi modalităţi de organizare teritorială a pădurilor. Alcătuirea 
fondului forestier şi folosinţa acestuia. Unităţi teritoriale de amenajament. Ridicarea în 
plan a fondului de producţie. 
6. Sisteme de evidenţă a fondului forestier. Cadastrul fondului forestier. 
7. Sistemul informatic al fondului forestier 
 
Bibliografie: 

1. Leahu,I.- Amenajarea pădurilor, Ed.Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 2001 
2. Stănescu,V.- Dendrologie,, , Ed.Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 1979 
3. Florescu, I., Nicolescu, N.,- Silvicultură, vol 1, Ed. Luxlibris, Braşov, 1996 
4. Florescu, I., Nicolescu, N.,- Silvicultură, vol 2, Ed. Univ. Transilvania, Braşov,1998 
5. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor- Min. Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, 2000
6. Indrumar pentru Amenajarea Pădurilor-teren, Departamentul Silviculturii, ICAS, Bucuresti, 1980
7. Boş, N.,-Cadastru general, Ed. All Beck, 2003 

      7.   Boş, N.,-Cadastrul fondului forestier, Revista Pădurilor nr.1/2008 
 

 
 

 


