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PROGRAM 

de activitate pentru anul 2019 

 

 

        I. Manifestări ştiinţifice 

 

1. Inventarul forestier național in contextul rezultatelor obținute in primele două 

cicluri: așteptări, realizări, perspective. 

Responsabili: R. Tomescu, I. Seceleanu 

Termen: aprilie 

 

2. Silvicultura României, prezent și viitor. 

  Responsabili: V.Giurgiu, Ov. Badea, I. Seceleanu 

Termen:   mai 

  

 3 Cunoașterea componentelor și proceselor ecosistemice în fundamentarea 

științifică a gestionării durabile a pădurilor. Manifestare prilejuită de împlinirea 

vârstei de 80 de ani a prof. Dumitru Târziu. 

  Responsabili:  I. Seceleanu, V. Nicolescu, L. Dincă 

  Termen: august 

  

4.  Rolul, locul  și aportul cercetării științifice in silvicultura românească 

contemporană. 

  Responsabili : Ov. Badea, D. Târziu, L. Curtu, N. Șofletea  

  Termen : Octombrie 

 

 5. Biodiversitatea și managementul integrat al ecosistemelor forestiere   

Manifestare prilejuită de împlinirea vârstei de 90 de ani a doctorului inginer 

Nicolae Doniță.  

Responsabili: I. Florescu, L. Dincă 

Termen: noiembrie 

 

           II. Activităţi organizatorice 

- alegerea unor membri corespondenți; 

- alegerea unor membri asociați. 

- alegerea unor membri de onoare 
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       III. Alte activităţi 

 

● coordonarea ştiinţifică a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în 

Silvicultură ,,Marin Drăcea” Bucureşti; 

● analiza activităţii depuse de membri secţiei, în anul 2018; 

● colaborări  de  interes  comun  cu Ministerul Apelor și Pădurilor (Departamentul 

Pădurilor) şi Regia Naţională a Pădurilor; 

● colaborare cu Secţia de Știinţe Agricole şi Silvice a Academiei Române, cu 

precădere la organizarea unor manifestări ştiinţifice ; 

● colaborare cu Comisia de Științe Silvice a Academiei Române; 

● analize privind modul de realizare a unor programe și  proiecte de cercetare 

aflate în responsabilitatea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în 

Silvicultură ,,Marin Drăcea”  București; 

● participări la manifestări ştiinţifice organizate de Academia Română, de ASAS 

și  de secţiile ştiinţifice ale acesteia; 

● lansări de cărţi elaborate de membri  secţiei; 

● activităţi pentru elaborarea de acte normative silvice ( ghiduri de bune practici, 

norme tehnice pentru silvicultură ş.a.); 

● colaborare la revista periodică „Silvologie” a Editurii Avademiei Române; 

● participare în Colegiul de Redacţie al revistei „ Revista pădurilor”; 

● participare în Comitetul Editorial  al jurnalului Annals of Forest Research din 

structura INCDS „Marin Drăcea”;  

● participare la elaborarea Anuarului ASAS 2019; 

● participare în comisiile de evaluare şi monitorizare a proiectelor de cercetare 

ştiinţifică din PNCDI –III, programe nucleu; 

● participare în comisiile de evaluare a proiectelor de colaborare internaţionale 

bilaterale; 

● participarea în comisiile de promovare a cercetătorilor pe grade profesionale; 

● propuneri pentru premiere a unor  lucrări ştiinţifice valoroase elaborate în anul 

2018; 

● alte activităţi solicitate de conducerea ASAS. 

 

 

                 Preşedinte                            Secretar Știinţific 

        Dr. ing. Ioan SECELEANU                        Dr. ing. Bianca BĂDĂNOIU 

                                                                


