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PROGRAM 

de activităţi pentru anul 2017 

 

 

I. Manifestări ştiinţifice organizate de Secţie. 

 
               1- Masă Rotundă- Irigaţii în Romania-Prezent şi viitor 

                   Data : 15 iunie  

                   Locul de desfăşurare: Secţie A.S.A.S. 

                   Responsabil: Prof. Florin Mărăcineanu  

               2-  -Simpozion-Conservarea solului-obiectiv al agriculturii durabile 

                   Data : 27 iunie  

                   Locul de desfăşurare: INCDPAPM-ICPA BUC 

                   Responsabil: Prof. Mihail Dumitru  

               3- Simpozion- Politici de agromediu. De la nivel european la nivel 

naţional.          

                     Data :15 septembrie  

                   Locul de desfăşurare: INCDPAPM-ICPA BUC 

                   Responsabil: Dr.Cătălin Simota  

               4- Simpozion--Ziua Mondială a Solului,  
                    Data : 5 decembrie  
                   Locul de desfăşurare: A.S.A.S 

                   Responsabil: Prof. Mihail Dumitru , SNRSS și INCDPAPM-ICPA Buc. 

                5-„Lansare de cărţi în domeniul ştiinţei solului 

                     Locul de desfăşurare: Asociaţia de Fermieri OSTROVIT-Ostrov-                                         

                     Responsabil-Dr. Mihai Toti.  
 



 
    Manifestări ştiinţifice – Organizate de Administratia 
Nationala de Meteorologie  
 

 

- 1-Ziua Mondiala a Meteorologiei, Bucuresti, 23 Martie 2014 
-  
- 2-Sesiunea Anuala de Comunicari Stiintifice, Administratia 

Nationala de Meteorologie, Noiembrie 2014 
-  

 

Manifestări ştiinţifice – Organizate de Institutul Naţional 
de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor sau la care se 
participă de către membrii acestuia. 

 

  1-Prima întâlnire a Sub-Grupului Raportare / Sub-Group on 

Reporting (parte a Grupului de Lucru Inundații al C.E. – C.E. Working 

Group Floods), Bruxelles, Belgia, ianuarie 2017; 

     2-Workshop-ul ”South-East European Multi-Hazard Early 

Warning Advisory System SEE-MHEWS - A Forecasters Workshop”, 

organizat de OMM și USAID, Macedonia, februarie 2017 

     3 -  Participare la 2 întâlniri ale Grupului de Lucru privind 

Inundațiile al Comisiei Europene si la Workshop-rile asociate 

acestora, București, martie 2017, respectiv  Estonia, octombrie 2017; 

      4-   Adunarea Generală a Uniunii Europene pentru Geoștiințe 

(EGU 2017), Viena, Austria, aprilie 2017; 



         5-Conferința International Multidisciplinary Scientific 

GeoConferences SGEM 2017, sub auspiciile Ministerului Mediului și 

Apei și Academiei de Ştiinţe din Bulgaria, iunie 2017; 

       6-Conferința științifică anuala a INHGA, octombrie – noiembrie 

2017 

 Manifestări ştiinţifice –la care vor participa membrii 
CCDCES Perieni. 

 

        1 - Simpozion omagial CCDCES Perieni - 60 de ani de activitate 

ştiinţifică în domeniul Combaterii Eroziuni Solului în Romania (iunie 2017) 

 

        2- 1-st World Conference on Soil and Water Conservation under 

Global Change (CONSOWA) Sustainable Life on Earth through Soil and 

Water Conservation,  unde va fi prezentată lucrarea Land degradation by 

gullies and landslides, soil conservation and sustainable landuse under the 

climatic change perspective, in a small watershed in Eastern Romania, 

authors: C.Hurjui, N.Popa, E. Filiche, G. Petrovici, 12-16 iunie 2017Lleida, 

Spania. 

 

         3- Participari la simpozioanele organizate de Universitatile de Stiinte 

Agricole  precum si de alte institute şi staţiuni de cercetare ştiinţifică în 

agricultură din Romania. 

 

Manifestări ştiinţifice – Organizate de Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi 

Protecţia Mediului- ICPA Bucureşti sau la care se participă 
de către membrii acestuia. 



     1-Simpozionul Internațional "Trends in the European Agriculture 

Development", Facultatea de Agricultură, USAMV a Banatului, Timișoara, 

mai 2017, 

                 2-  Conferinţa Internaţională "Agricultură pentru viaţă, viaţă pentru      

agricultură", USAMV Bucureşti - 10 iunie 2017, 

              3-Simpozionul internaţional - Factori şi procese pedogenetice din zona 

temperată, Facultatea de Geografie, Universitatea Al.I. Cuza Iași , septembrie 

2017. 

              4- Annual Meeting "Durable Agriculture – Agriculture of the Future", 

noiembrie 2017, Facultatea de Agricultură, Universitatea din Craiova 

             5-Simpozionul „Perspective ale Agriculturii Mileniului III”, Facultatea de 

Agricultură, USAMV Cluj Napoca, noiembrie 2017. 

              6-Ziua Mondială a Solului-SNRSS și INCDPAPM-ICPA București, , 5 

decembrie 2017, 

 

II. Activităţi organizatorice 

 

            1-alegerea a 3  membri corespondenţi 

 

   2- alegerea unui membru asociat 

 

 

III. Alte activităţi 

 

      -Diseminarea obiectivelor şi ţintelor ce decurg din planurile de implementare 

ale Directivelor Europene în domeniul îmbunătăţirilor funciare, gospodăririi apelor 

şi protecţiei mediului.  

      -Elaborarea unor puncte de vedere ştiinţifice referitoare la unele aspecte larg 

dezbătute la nivelul factorilor de decizie din cadrul Ministerului Agriculturii şi 



Dezvoltării Rurale, a Ministerului Mediului şi a Ministerului Apelor, Pădurilor şi 

Pisciculturii. 

Membrii secţiei îşi propun să desfăşoare o intensă activitate ştiinţifică în vederea 

creşterii gradului de vizibilitate naţională şi internaţională în domeniile pentru care 

au specializare, prin următoarele acţiuni: 

 publicarea de articole ştiinţifice în reviste cotate ISI şi reviste de alte categorie 

din ţară şi străinătate, inclusiv materiale pentru îndrumare tehnico ştiinţifică; 

 lucrări ştiinţifice indexate în baze de date naţionale şi internaţionale; 

 cărţi ştiinţifice şi tehnice, manuale şi cursuri universitate; 

 lucrări ştiinţifice publicate în volume ale conferinţelor ştiinţifice din ţară şi 

străinătate; 

 postere susţinute la diferite conferinţe ştiinţifice din ţară şi străinătate; 

 primirea de premii şi distincţii pentru activitatea ştiinţifică, îndelungată, 

meritorie; 

 participarea în cadrul colegiilor de redacţie a diferitelor reviste ştiinţifice sau de 

diseminarea a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, sau chiar în conducerea 

acestor colegii; 

 prin conducerea de doctorate;  

 participarea în comisii de susţinere a tezelor de doctorat; 

 participarea în comisii naţionale de specialitate (irigaţii, prevenirea şi atenuarea 

efectelor dăunătoare ale schimbării climatice etc.); 

 participarea în comisii de evaluare a propunerilor proiecte ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale; 

 contribuţii specialitate specifice domeniului de activitate în cadrul diferitelor 

comisii de expertiză; 

 participarea, iniţierea şi realizarea unor cursuri ad-hoc de specializare post 



universitare necesitate de pregătirea unor specialişti pentru accesarea mai rapidă 

şi eficientă a fondurilor nerambursabile acordate de UE; 

 participarea la editarea de reviste ştiinţifice şi buletine tehnico-ştiinţifice proprii 

instituţiilor unde activează. 

 Participări la diverse emisiuni televizate şi de radio, apariţii în presă privind 

problemele importante ale domeniului. 

 Participarea membrilor secţiei în comisiile de promovare a cercetătorilor pe grade 

profesionale; 

 aniversări. 

 

 

Data:31.01.2017 

 

 

Preşedinte Secţie Secretar Ştiinţific, 

Prof. Dr. Mihail Dumitru Dr. Mihai Toti 


