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        I. Manifestări ştiinţifice 

 

1. Probleme actuale în realizarea cadastrului fondului forestier din România. 

Manifestare prilejuită de împlinirea vârstei de 90 de ani a profesorului Nicolae 

BOȘ. 

           Responsabili: Iosif Vorovencii, Lucian Curtu, Ioan Seceleanu  

                 Termen:  ianuarie 

 

2. Strategia forestieră națională în contextul prevederilor strategiei similare a 

    Uniunii Europene, prioritate pentru silvicultura României. 

Responsabili: Ov. Badea, V.Giurgiu, Șt. Tamaș 

Termen: mai 

3. Contribuții ale profesorului Sterian Munteanu  la progresul amenajării 

bazinelor hidrografice torențiale. Manifestare  prilejuită de împlinirea a 100 ani 

de la nașterea profesorului Sterian MUNTEANU.(în colaborare cu Secția de 

Științe Agricole și Silvice a Academiei Române)  

Responsabili: V. Giurgiu, I. Clinciu 

Termen: august  

     4.  Conferință internațională -  ”Forest Science for a Sustainable Forestry and 

Human  Wellbeing in a Changing World”. Manifestare prilejuită de împlinirea a 85 

de ani de la instituționalizarea cercetării științifice forestiere în România și dedicată 

Centenarului Marii Uniri, (în colaborare cu  INCDS „Marin Drăcea”) 

 Responsabili: Ov. Badea, R. Tomescu  

Termen: septembrie 

 

5. Valorificarea produselor forestiere în condițiile actuale ale economiei de 

piață din România. Manifestare prilejuită de împlinirea vârstei de 90 de ani a 

profesorului Ioan MILESCU. 

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

Termen: august 
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6.  Pădurile virgine si cvasi-virgine ale României - realizări, perspective, 

management adecvat. Manifestare prilejuită de împlinirea vârstei de 90 de ani a 

doctorului inginer Radu STELIAN. 

  Responsabili: D. Târziu, Fl. Popescu  

             Termen: octombrie 

 

 

          II. Activităţi organizatorice 

  

- alegerea unor membri corespondenți; 

- alegerea unor membri asociați. 

 

 

       III. Alte activităţi 

 

● coordonarea ştiinţifică a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în 

Silvicultură ,,Marin Drăcea” Bucureşti; 

● analiza activităţii depuse de membri secţiei, în anul 2017; 

● colaborări  de  interes  comun  cu Ministerul Apelor și Pădurilor 

(Departamentul Pădurilor şi Regia Naţională a Pădurilor; 

● colaborare cu Secţia de ştiinţe 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 proiecte de cercetare aflate în 

responsabilitatea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură 

,,Marin Drăcea”  București; 

● participări la manifestări ştiinţifice organizate de ASAS și  de secţiile 

ştiinţifice ale acesteia; 

● lansări de cărţi elaborate de membri  secţiei; 

● activităţi pentru elaborarea de acte normative silvice (norme tehnice ş.a.); 

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

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

● participare în Consiliul de Redacţie al Analelor ICAS;  

● participare la elaborarea Anuarului ASAS 2018; 

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

ştiinţifică din PNCDI – II, programe nucleu; 
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● 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 2017; 

● alte activităţi solicitate de conducerea ASAS. 

 

 

                 Preşedinte                            Secretar Știinţific 

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

                                                                


