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Poziţia în statul de 
funcţii 

3/I 

Funcţie Șef lucrări 

Disciplinele din 
planul de învăţământ 

Ecologie și geografie forestieră; Conservarea biodiversității; Protecția 
naturii; Pădurea, carbonul și schimbările climatice 

Domeniul ştiinţific Silvicultură 

Descrierea postului Postul de Șef lucrări, pe perioadă nedeterminată, vacant, nr. 3/I, prevăzut 
în statul de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în anul universitar 
2016 – 2017 conţine o normă de 14 ore convenţionale, asigurate cu ore 
de curs şi lucrări practice, cu următoarea distribuţie pe discipline: 
Ecologie și geografie forestieră,  efectuată în semestrul I cu studenții 
anului II, specializarea Silvicultură, Facultatea de Horticultură și 
Silvicultură: 2 ore de curs/săptămână, cu o medie de 2,0 ore 
convenţionale/an, 2 formaţii de lucru cu 2 ore lucrări practice/săptămână, 
o medie de 2,0 ore convenţionale/an; Conservarea biodiversității, 
efectuată în semestrul II cu studenții anului II, specializarea Silvicultură, 
Facultatea de Horticultură și Silvicultură: 2 ore de curs/săptămână, cu o 
medie de 2,0 ore convenţionale/an; 2 formaţii de lucru cu 2 ore lucrări 
practice /săptămână, o medie de 2,0 ore convenţionale/an; Protecția 
naturii, efectuată în semestrul I cu studenţii anului I, specializarea 
Silvicultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură: 2 ore de 
curs/săptămână, cu o medie de 2,0 ore convenţionale/an; Pădurea, 
carbonul și schimbările climatice, efectuată în semestrul I cu 
masteranzii anului II, Diversitatea ecosistemelor forestiere, Facultatea de 
Horticultură și Silvicultură: 2 ore de curs/săptămână, cu o medie de 2,5 
ore convenţionale/an; 1 formaţie de lucru cu 2 ore seminar/săptămână, o 
medie de 1,5 ore convenţionale/an; 

Atribuţii/activităţile 
aferente 

Activităţi de predare la disciplinele: Ecologie și geografie forestieră, 
efectuată în semestrul I cu studenții anului II, specializarea Silvicultură, 
Facultatea de Horticultură și Silvicultură; 
Conservarea biodiversității, efectuată în semestrul II cu studenții anului II, 
specializarea Silvicultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură; 
Protecția naturii, efectuată în semestrul I cu studenţii anului I, 
specializarea Silvicultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură; 
Pădurea, carbonul și schimbările climatice, efectuată în semestrul I cu 
masteranzii anului II, Diversitatea ecosistemelor forestiere, Facultatea de 
Horticultură și Silvicultură; activităţi de seminar la disciplinele: 
Ecologie și geografie forestieră, efectuată în semestrul I cu studenții 
anului II, specializarea Silvicultură, Facultatea de Horticultură și 
Silvicultură; Conservarea biodiversității, efectuată în semestrul II cu 
studenții anului II, specializarea Silvicultură, Facultatea de Horticultură și 
Silvicultură; Pădurea, carbonul și schimbările climatice, efectuată în 
semestrul I cu masteranzii anului II, Diversitatea ecosistemelor forestiere, 
Facultatea de Horticultură și Silvicultură; pregătirea activităţii 
didactice; elaborare materiale didactice; tutorat, consultaţii, 
îndrumarea studenţilor în cadrul sistemului de credite transferabile; 
activităţi de evaluare; verificări lucrări control; îndrumarea practicii 
în cursul anului universitar; activitate de cercetare ştiinţifică; 
participare la manifestări ştiinţifice; îndrumarea elaborării 
proiectelor de diplomă; activităţi de promovare; participarea la 
activităţi civice, culturale, administrative şi de evaluare în sprijinul 
învăţământului; alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică 
a studenţilor. 

Salariul minim de 
încadrare 

2340 RON 

Calendarul 
concursului 

 



Data publicării 
anunţului în Monitorul 
Oficial 

28.11.2016 

Perioadă de înscriere 28.11.2016 – 13.01.2017 

Locul susţinerii 
prelegerii 

Sala Proiectare asistată de calculator, nr. 611, Facultatea de Agricultura, 
etaj 6 

Perioada de susţinere 
a probelor de 
concurs 
- analiza dosarului; 
-susținerea prelegerii 
publice; 
- prezentarea 
propunerii de 
dezvoltare a carierei 
universitare. 

 
 
30.01.2017   ora 8.00 
31.01.2017   ora   11.00 
 
31.01.2017   ora  12.00 

Perioada de 
comunicare a 
rezultatelor 

03.02.2017 

Perioada de contestaţii 06.02.2017 – 10.02.2017 

Tematica probelor de 
concurs 

Tematică: 
Populația ecologică; Biocenoza și biocenoza forestieră; Ecosistemul și 
ecosistemul forestier;  Schimbările globale şi nevoia de conservare a 
patrimoniului natural şi cultural; Elemente de funcţionalitate ale 
ecosistemelor terestre în condiţiile schimbărilor globale; Tendințele 
actuale de conservare a patrimoniului natural și cultural; Schimbările 
globale și declinul speciilor; Principalele amenințări pentru conservarea 
durabilă a biodiversității din România; Schimbările globale și influențele 
asupra diversității bilologice; Estimarea amenințărilor globale pentru 
natură și mediu; Schimbările climatice și elementele de productivitate ale 
sistemelor amenajate în silvicultură; Rolul pădurilor în stocarea 
carbonului. 
 
Bibliografie: 
1.Archibault O. W., 1994: Ecology of world vegetation, Ed.Chapnar Hall, 
London. 
2.Begon M, Townsend C., Haeper J., 2006: Ecology: from individuals to 
ecosystem, Blackwell Publishing, Oxford, UK. 
3.Bourdial I., 2007: Viaţa şi ecologia, Editura Rao. 
4.Coandă C., Stoiculescu C., 2005: Cercetări asupra biodiversităţii 
forestiere din unele arii protejate din Carpaţii României, Revista 
Pădurilor. 
5.Cotiga C., 2010: Ecologie și protecția mediului, Ed. Ditech Craiova. 
6.Doniță N., Popescu A., Pauca-Comanescu Mihaela, Mihailescu 
Simona, Biris I. A., 2005: Habitatele din România, Ed. Tehnica Silvica. 
7.Fițiu A. 2004: Ecologie şi protecția mediului. Academicpres ,Cluj-
Napoca.  
8.Malski Dana, 2014: Ecologie și management ecologic, Cluj-Napoca. 
9.Marusca T., 2006: Îndrumar metodologic de gospodărire ecologică a 
pajiștilor în ariile potejate, Proiect AGRAL 319/2004, ICDP Brașov. 
10.Spurr S., Barnes B., 2000: Forest ecology, Ed. University of Michigan 
Press. 
11.Sofo, A., 2011: Biodiversity, Ed. InTech Croația. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 
concurs 

Adresa pentru depunerea dosarelor de concurs: Secretariatul Facultăţii 
de Horticultură și Silvicultură, Calea Aradului nr. 119, cod poştal 300645, 
Timişoara, jud. Timiş 
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