RAPORTUL COMISIEI DE ABILITARE
din data de 15 ianuarie 2021

NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI: CONF. DR. PĂCURAR FLORIN SIMION
TITLUL TEZEI DE ABILITARE / DIRECŢII PRINCIPALE DE CERCETARE: MANAGEMENTUL
SUSTENABIL AL PAJIȘTILOR SEMI-NATURALE
DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT: AGRONOMIE
(în care urmează să se confere calitatea de conducător de doctorat)
DENUMIREA INSTITUŢIEI ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
(IOSUD)/ INSTITUŢIEI ORGANIZATOARE DE DOCTORAT (IOD) UNDE ARE LOC SUSŢINEREA
PUBLICĂ A TEZEI DE ABILITARE:
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA
PUNCTE TARI ALE TEZEI DE ABILITARE:
1. Pregătire academică, știintifică și profesională care atestă capacitatea individuală de
organizare și gestionare de activități didactice, coordonare de echipe mixte, interdisciplinare
si transdisciplinare, facilitare a procesului de învățare și cercetare în pratologie, conservarea
biodiversității și managementul sustenabil al pajiștilor;
2. Originalitatea și relevanța contribuțiilor științifice în domeniu, dezvoltarea de elemente
inovative precum: valorificarea sustenabilă a serviciilor ecosistemice oferite de pajiștile seminaturale prin punerea în valoare a plantelor medicinale, elaborarea metodologiei de calcul și
interpretare a valorii furajere, elaborarea unei scări de interpretare a intensității
managementului, elaborarea unei scheme de apreciere a abundenței-dominației care
surprinde modificările fine la nivelul covorului vegetal și corespunde exigențelor agronomice
de evaluare a valorii furajere a fitocenozelor, elaborarea unei noi tehnologii de management
de menținere a pajiștilor semi-naturale oligotrofe HNV, îmbunătăţirea metodologiei de
elaborare a amenajamentelor pastorale;
3. Interes pentru dialog ştiinţific prin organizarea și participarea la conferinţe şi manifestări
științifice, precum şi prezentarea contribuţiilor personale axate în principal pe strategii de
inovare în managementul sustenabil al pajistilor, conservarea biodiversității, valorificarea
florei Munților Apuseni. Implicarea activă la organizarea de work-shop-uri și școli de vară
internaționale și interne, facilitând accesul tinerilor la cunoasterea în domeniu. Dezvoltarea
de parteneriate și colaborări ăn proiecte internaționale, participarea la mobilități de predare în
cadrul programelor europene dedicate;
4. Vizibilitatea internă și internațională prin publicarea rezultatelor cercetării știintifice în
reviste/volume de specialitate din țară și străinătate, cu impact și vizibilitate pe fluxul principal
al publicațiilor, 29 articole în reviste/volume cotate/indexate ISI și 156 articole în
reviste/volume indexate BDI, precum și contribuții în calitate de autor principal sau coautor la
realizarea a 10 cărți de specialitate, din care 4 la edituri din străinătate și trei pentru uzul
studenților.
5. Implicarea activă în viața economică și socială a comunităților locale din comuna Garda de
Sus, judetul Alba și în diseminarea unor cunoștințe practice privind valorificarea durabilă a
resurselor locale în vederea înființării unor afaceri aducătoare de profit și evitarea depopulării
zonelor montane. În acelasi timp, implicarea în pregătirea practică a studenților programului

de studii Montanologie prin înființarea, întreținerea și dezvoltarea unui Centru de practică
specific programului de studii.
PUNCTE SLABE ALE TEZEI DE ABILITARE:
1.
2.
3.
4.
5.

Nu este cazul
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Rezultatul votului/ observaţii / concluziile comisiei de abilitare se motivează în continuare:
Teza de abilitare a candidatului Conf. dr. PĂCURAR FLORIN SIMION atestă, pe baza
rezultatelor științifice originale și prin realizările profesionale, capacitatea de a conduce și
îndruma studenți doctoranzi în domeniul Agronomie.
COMISIA DE ABILITARE
Numele și prenumele / Semnătura
1. _____Prof. univ. dr. Vidican Roxana __________________________________
2. _____Prof. univ. dr. Cojocariu Lacrima Luminița _________________________

3. _____Prof. univ. dr. Vîntu Vasile _________

____________

