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RAPORT DE EVALUARE AL COMISIEI DE ABILlTARE
 
Din data de: 22.11 .2018
 

Numele ~i prenumele cand idatului: \lie Covrig 

Tltlul teze i de abi lita re: Aspecte privind managementul ecosistemelor forestiere ~i 

oportunitatile de uti lizare a speci ilor de arbori pentru biomonitorizarea cal itatii aerulu i 

Domeniul de studii universitare de doctorat: Silviculture 

Denumirea lnst itutiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) 
unde a avut loc sed inta publica de sust inere a tezei de abi litare : Universitatea 
Transilvania din Brasov 

Punctele tari ale teze i de abilitare: 

rezultatele prezentate In teza de abilitare ~I In lucrarile publicate dupe 
obtinerea titlului de doctor In silvlcultura cenota capacitatea candidatului de a 
aborda tematici de real interes pentru silvicultura , nu numai In plan teoretic ci 
si aplicativ; 

abordeaza tematici prioritare incluse In programele ~ i pol iticile nattonale ~i 

europene , cu referiri speciale privind fundamentarea ~t iintifica ~i elaborarea 
de mijloace ~i metode de conservare si de reabilitare a ecosistemelor 
forestiere; 

din prezentarea pro iectu lui de dezvo ltare a car ierei universitare au rezultat 
noi direct ii de cercetare: i) dezvo ltarea pe baze st iint ifice a gradului de 
aliniere a act ivit<'i!ii din seetoru l forestier la standardizarea forestiera 
internationata FSC ; ii) integrarea tehnologiilor de exploatare forestiera In 
abordarea sisternica, durab ila a conceptului ; iii) promovarea de tehnologii 
inovative de exploatare a lemnului care sa asigure pastrarea/mentinerea 
caracterului de padure cu valoare de conservare ricicata ~ .a . 

Punctele slabe ale tezei de abil itare : 



ce rcetar ile raportate sunt din tematici extrem de diverse; se impune ca In 
viitor sa se restranqa aria ternatica , In scopul crearii premiselor pentru 
cresterea rezolutiei cercetarilor viitoare . 

Intrebarile formulate de comisie sl raspunsurile candidatului 

1. In ceea ce priveste biomonitorizarea au fost alese si alte specii arboricole care ar 
putea ajuta la reducerea poluarii?
 
Nu au fost a\ese alte specii, intrucat s-au avut in vedere studiile anterioare cu privire
 
la utilizarea arborilor ca agenti de biomonitorizare.
 
2. Cum explicati prin prisma analizei corelatiei mistret - iepure, posibilitatea
 
existentei unei anumite competitii?
 
Mistretul fiind omnivor poate avea 0 influenta asupra efeetivelor la iepure de camp ,
 
mai ales in perioada de fatare a puilor (in conditiile in care iepuroaicele fata de 3-4
 
ori/an) .
 
3. Cum au fost alesi arborii, ce fel de esantionaj s-a folosit? 
Arborii au fost alesi sistematic, de pe ambele parti a arterei rutiere , printr-o selectie
 
schematica (1/25) .
 
4. Cinegetica si FSC - Aveti 0 echipa sau vreti sa dezvoltati 0 echipa de cercetare
 
cu alte cadre didactie si vii tori doctoranzi?
 
In momentul actual nu exista aceasta echipa, dar tinand cont de directiile de
 
cercetare propuse in planul de dezvoltare a carierei universitare, imi propun
 
constituirea unor asemenea echipe, inclusiv teme de cercetare care sa fie abordate
 
de doctoranzi.
 
5. Ati tinut cont de faptul ca unele elemente sunt retinute si altele metabolizate?
 
Nu am tinut cont in acest stud iu , dar este de mentionat faptul ca in perioada cu
 
precipitatii abundente scade gradul de contaminare a testutului folia r cu metaIe
 
grele . Pe de alta parte, din literatura de specialitate , este cunoscut faptul ca
 
fiziologic 0 buna parte din aceste metale ajung in radaclna . conditii in care nu este
 
lipsit de interes efectuarea unor studii care sa scoata in ev identa natura si
 
concentratia metalelor grele accumulate in radacina .
 
6. Daca ati cuantificat efectul asupra ecosistemului forestier a circulatiei atv - urilor?
 
In ultima perioada putem vorbi de un fenom en in ceea ce priveste circulatia atv 

urilor in fondul forestier, insa datorita faptului ca circulatia acestora nu se realizeaza
 
pe caile de colectare existente ci pe trasee aleatorii , de multe ori pe linie de cea mai
 
mare panta, este greu de cuantificat efectul acestora asupra ecoslsternului forestier.
 
7. Diversitatea subiectelor abordate - aprofundati 0 anumita directie?
 
Da, in viitorul apropiat , imi propun sa ma canal izez pe problematica ce tine de
 
efectul lucrarilor de recoltare si colectare a lernnului asupra ecoslstemuiut forestier si
 
cele cu privire la transportul tehnologic al lemnulu i.
 
8. Daca ati efectuat studii comparative cu testul foliar recoltat de la arbori de tei din
 
aroorete din apropierea orasului?
 
Nu am efectuat in acest studiu asemenea comparatii dar este 0 recomandare bine
 
venita de care 0 sa tin cont si chiar am sa 0 pun in aplicare intr-un viitor studiu.
 
9. Probele de analiza a proprietatilor fizico - chimice si calitatea apei din apropierea
 
exploatarilor au fost recoltate dupa un anumit model pentru a surprinde toate
 
aspeetele?
 
Nu am tinut cont de un anumit model sau de 0 anum ita perioada cum ar fi inainte
 
sau dupa caderea unor precipitatii . Singurul lucru avut in vedere a fost evitarea pe
 
cat posibil a doborarii arborilor in apropierea cursului de apa si bine inteles
 
respectarea interdictiei de colectare a materialului lemnos pe cursul de apa .
 



a
 
Rezultatul votului: comisia a hotarat cu unanimitate de voturi acceptarea tezei de 

abilitare. 

CONCLUZIA COMISIEI DE ABILlTARE: 

Tn urma analizei detaliate a reallzarilor In plan didactic ~i stiintific ale candidatului dr. 
ing. llie Covrig constatarn ca acesta lndeplineste conditlile specifice pentru 
obtinerea atestatului de abilitare tn domeniul Silvicultura din cadrul Comisiei 
Ingineria Resurselor Vegetale ~i Animale ~i recornandarn cu unanimitate de voturi 
acordarea atestatului de abilitare. 

COMISIA DE ABILITARE 

Nume si prenume: Sernnatura: 

Prof . dr. lng. Florin IORAS 
Buckinghamshire New University, UK 

Prof. dr. ing. Florian BORLEA 
USAMVB Tirnisoara 

Prof. dr. ing. Neculae $OFLETEA 
Universitatea Transilvania din Brasov 



Anexa G 
Universitatea Transilvania din Brasov 
Facultatea de Sllvicultura si exploatari forestiere 

PROCES VERBAL 

incheiat cu ocazia sustinerii publice a tezei de abilitare elaborata de dr. ing. lIie 
Covrig, ln vederea obtinerii atestatului de abilitare , ln domeniul Silvicultura. 

Presedintele a deschis sedlnta ~i a anuntat scopul. S-a prezentat com isia de 
speciaiisti, fermata din: 

SPECIALIST:	 Prof . dr. ing. Florin IORA~ 

Buckinghamsh ire New University, UK 

SPECIALIST:	 Prof. dr. ing . Florin BORLEA 
USAMVBTimi~oara 

SPECIALIST:	 Prof. dr. ing. Neculae ~OFLETEA 

Universitatea Transilvania din Brasov 

S-a dat cuvantul cand idatului, care a prezentat sinteza tezei de abil itare . 

S-a dat cuvantu' , In continuare, specialtstilor din cornponenta comisiei de 
specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare. 

lntrebanle formulate de membrii comisiei de specialitate ~i de publicul participant, 
precum ~i raspunsuriie candidatului: 

1. In ceea ce priveste biomonitorizarea au fast alese si alte specii arboricole care ar 
putea ajuta la reducerea poluarii? 

Nu au fost alese alte specii , intrucat s-au avut in vedere studiile anterioare cu privire 
la utilizarea arborilor ca agenti de biomonitorizare. 

2. Cum explicati prin prisma analizei corelatiei mistret - iepure, pos ibilitatea 
existentei unei anumite competitii? 

Mistretul fiind omnivor poate avea 0 influenta asupra efectivelor la iepure de camp , 
mai ales in perioada de fatare a puilor (in conditiile in care iepuroaicele fata de 3-4 
on/an) 

3. Cum au fast alesi arborii , ce fel de esantionaj s-a folosit? 

Arborii au fast alesi sistematic, de pe ambele part i a artere i rutiere, printr-o selectie 
schematica (1/25). 

4. Cinegetica si FSC - Aveti 0 echipa sau vreti sa dezvoltati 0 echipa de cercetare 
cu alte cadre didact ie si viitori doctoranzi? 

In momentul actual nu exista aceasta echipa, dar tinand cant de directiile de 
cercetare propuse in pianul de dezvoltare a carierei universitare, imi propun 
constituirea unor asemenea echipe, inclusiv teme de cercetare care sa fie abordate 
de doctoranzi. 

5. Ati tinut cant de faptul ca unele elemente sunt retinute si altele metabolizate? 
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Nu am tinut cont in acest studiu , dar este de mentionat faptul ca in perioada cu 
precipitatii abundente scade gradul de contaminare a testutului foliar cu metale 
grele . Pe de alta parte , din literatura de specialitate , este cunoscut faptul ca 
fiziologic 0 buna parte din aceste metale ajung in radacina , conditii in care nu este 
lipsit de interes efectuarea unor studii care sa scoata in evidenta natura si 
concentratia metalelor grele accumulate in radacina . 

6. Daca ati cuantificat efeetul asupra ecosistemului forestier a circulatiei atv - urilor? 

In ultima perioada putem vorbi de un fenomen in ceea ce priveste circulatia atv
urilor in fondul forestier, insa datorita faptului ca circulatia acestora nu se realizeaza 
pe caile de colectare existente ci pe trasee aleatorii , de multe ori pe linie de cea mai 
mare panta , este greu de cuantificat efectul acestora asupra ecosistemului forestier. 

7. Diversitatea subiectelor abordate - aprofundati 0 anurnita directie? 

Da, in viitorul apropiat, irni propun sa ma canalizez pe problematica ce tine de 
efectul lucrarilor de recoltare si colectare a lemnului asupra ecosisternului forestier si 
cele cu privire la transportul tehnologic al lemnului. 

8. Daca ati efectuat studii comparative cu testu l foliar recoltat de la arbori de tei din 
arborete din apropierea orasului? 

Nu am efectuat in acest studiu asemenea comparatii dar este 0 recomandare bine 
venita de care 0 sa tin cont si chiar am sa 0 pun in aplicare intr-un viitor studiu . 

9. Probele de analiza a proprietatilor fizico - chimice si calitatea apei din apropierea 
exploatarilor au fost recoltate dupa un anumit model pentru a surprinde toate 
aspectele? 

Nu am tinut cont de un anumit model sau de 0 anumita perioada cum ar fi inainte 
sau dupa caderea unor precipitatii. Singurul lucru avut in vedere a fost evitarea pe 
cat posibil a doborarii arborilor in apropierea cursului de apa si bineinteles 
respectarea interdictiei de colectare a materialului lemnos pe cursul de apa . 

In final , dupa delioerari, presedintele de comisie a prezentat rezultatul propus de 
comisia de specialitate: candidatul lndeplineste conditiile pentru obtinerea 
atestatului de abilitare iar comisia recornanda cu unanimitate de voturi acordarea 
atestatului de abilitare. 

Tn lncheierea sedintei s-a dat cuvantul candidatului. 

Presedinte, Secretar, 

Prof . dr. ing . Ovidiu IONESCU Prof. dr. in~ian CURTU 
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