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SCURTĂ PREZENTARE: 
Cartea este structurată pe trei capitole distincte, 

în care sunt prezentate elemente ale statisticii 
matematice aplicate în industria lemnului, noŃiuni 
despre modul de utilizare a internetului şi modalităŃi 
de realizare a paginilor WEB utilizând limbajul HTML. 
InformaŃiile teoretice prezentate sunt însoŃite de 
exemple cu aplicare practică specifice prelucrării 
lemnului, ceea ce face ca cititorul să înteleagă mai 
uşor problematica abordată de autor. Cartea se 
adresează deopotrivă studenŃilor, masteranzilor, 
doctoranzilor cât şi specialiştilor în domeniu. 

SHORT PRESENTATION: 
The book is divided into three distinctive 

chapters, including elements of mathematical 
statistics applied in wood industry, notions about 
how to use the Internet and methods to achieve web 
pages using the HTML language. The theoretical 
informations presented are accompanied by specific 
examples of practical applications in the wood 
processing field, making it easier for the reader to 
understand the issues approached by the author. 
The book addresses students from undergraduate 
up to doctoral level, as well as specialists from 
industry. 
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SCURTĂ PREZENTARE: 
Lucrarea constituie suportul de curs pentru 

disciplina „Tehnica Comenzii Numerice în Industria 
Lemnului” şi se adreseasă tuturor celor care vor să 
deprindă competenŃe necesare pentru cunoaşterea 
şi utilizarea maşinilor-unelte cu comandă numerică. 

Elaborată în format electronic, în condiŃii grafice 
şi ca structură adecvate cerinŃelor impuse de 
platforma E-Learning a universităŃii, lucrarea se 
constituie într-o ediŃie revizuită şi completată. 

SHORT PRESENTATION: 
This work represents the course support for the 

discipline „Numerical Control Technique in Wood 
Industry” and it addresses to all those who wish to 
gain the necessary competences for knowing and 
correctly operating numerically controlled machine-
tools. 

Elaborated as an e-book, with the graphics and 
structure imposed by the requirements of the E-
learning platform of the university, this work is a 
revised and completed edition.  

 


