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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE  

AL INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CERCETĂRE – DEZVOLTARE 

ÎN SILVICULTURĂ ,,Marin DRĂCEA” (INCDS) 

 
 
 
 

 
1. DATELE DE IDENTIFICARE A INCDS 

 
1.1. Denumirea: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin 

Drăcea” (INCDS) 

1.2. Actul de înființare, cu modificările ulterioare: 
- Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 561 din 16 mai 1933 

- Decretul Consiliului de Stat nr. 139 din 30 aprilie 1974 

- Hotărârea Guvernului nr. 318 din 06 mai 2015 

1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potențialilor contractori: 899 

1.4. Director general: dr. ing. Romică Tomescu 

1.5. Adresa: Voluntari, jud. Ilfov, B-dul Eroilor  nr. 128, cod poștal: 077190 

1.6. Telefon, fax, pagina web, e-mail: 

- telefon: 021.350.32.38 

- fax: 021.350.32.45 

- pagina web: www.icas.ro 

- e-mail: icas@icas.ro 

 

 
2. SCURTĂ PREZENTARE A INCDS 

 
2.1. Aspecte generale 

 
Înfiinţat în anul 1933 (Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 561 din 16 mai 1933, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 115 din 22 mai 1933), sub denumirea Institutul de Cercetări şi Experimentaţie Forestieră 

(ICEF), institutul a funcţionat fără întrerupere până în prezent. Din anul 1974 a primit denumirea de Institutul de 

Cercetări şi Amenajări Silvice (Decretul Consiliului de Stat nr. 139 din 30 aprilie 1974), iar din anul 2015 s-a 

înființat, prin preluare, ca Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea” (Hotărârea 

http://www.certex.ro/
mailto:icas@icas.ro
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Guvernului nr. 318/2015).  

În prezent Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea”  funcționează 

în baza Hotărârii Guvernului nr. 318/2015,  Ordonanței de Urgență nr. 96/2012, Hotărârii Guvernului nr.185/2013 

și Hotărârii Guvernului nr.27/2015 în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice. 

INCDS este acreditat de autoritatea publică centrală pentru cercetare-dezvoltare ca instituţie 

componentă a Sistemului de Cercetare – Dezvoltare de Interes Naţional şi ca Centru de Excelenţă la nivel naţional 

în domeniile Silvobiologiei şi Managementului Forestier. În anul 2012  INCDS a fost evaluat în vederea 

certificarii conform OUG 1062 / 2011 obţinând calificativul foarte bine (A: 4,22 puncte). De asemenea, INCDS 

este atestat ca instituţie abilitată pentru elaborarea de amenajamente silvice, realizarea inventarului forestier 

naţional (IFN), studii de reconstrucţie ecologică, corectarea torenţilor, studii de evaluare adecvată  (pentru 

activităţi cu impact asupra fondului forestier), elaborarea de lucrări de cadastru forestier, fotogrammetrie şi 

geodezie, pentru condiţionarea, conservarea şi testarea calităţii seminţelor forestiere, testarea de pesticide, în 

vederea omologării lor pentru silvicultură.  

Astfel, cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică abordează obiective prioritare ale sectorului 

forestier, cuprinse în programe de cercetare internaţionale, naţionale şi sectoriale, specifice următoarelor domenii: 

ecologie forestieră, dendrometrie şi auxologie forestieră, genetică forestieră, protecţia pădurilor, silvotehnică, 

amenajarea pădurilor, amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale, ameliorarea terenurilor degradate şi perdele 

forestiere, vânătoare şi salmonicultură. 

Pe plan internaţional, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea”  

este membru sau cooperează cu prestigioase organisme internaţionale cum ar fi: Uniunea Internaţională a 

Organizaţiilor de Cercetare Forestieră (IUFRO), Institutul Forestier European (EFI), Programul Naţiunilor Unite 

pentru Europa privind protecţia pădurilor din Europa (ICP-Forests), Reţeaua Internaţională de Cercetare Ecologică 

pe Termen Lung (ILTER, LTER-Europe), Institutul Internaţional de Resurse Genetice pentru Plante (IPGRI), 

Asociaţia Internaţională pentru Testarea Seminţelor (ISTA), Asociaţia Europeană de Teledetecţie (EARSeL), 

Platforma Tehnologică a Sectorului Forestier (FTP) etc. 

La nivel național, principalii finanţatori şi beneficiari ai rezultatelor cercetării-dezvoltării în 

silvicultură sunt: Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva, autoritatea publică centrală pentru silvicultură şi pentru 

protecţia mediului (MMAP), Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare (ANCSI), instituţii şi 

unităţi economice care desfăşoară activităţi cu impact asupra fondului forestier, precum şi numeroase instituţii şi 

organisme internaţionale coordonatoare ale unor programe şi proiecte de cercetare-dezvoltare în a căror obiective 

se regăsesc aspecte specifice, prioritare cercetării-dezvoltării şi practicii silvice româneşti. 

Anual, prin activitatea de dezvoltare tehnologică, INCDS efectuează lucrări de amenajarea pădurilor 

(pe aproximativ 10% din suprafaţa administrată de RNP-Romsilva)  elaborând amenajamente silvice în sistem GIS 

şi numeroase proiecte de reconstrucţie ecologică a terenurilor degradate, de creare a perdelelor forestiere de 

protecţie, de amenajare a bazinelor hidrografice torenţiale etc. De asemenea institutul realizează Inventarul 

Forestier Național care oferă informații periodice privind starea resurselor forestiere ale țării. 
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Pe lângă un bogat patrimoniu forestier naţional  extrem de diversificat din punct de vedere structural 

şi funcţional (inclusiv existenţa unei suprafeţe apreciabile – peste 250.000 ha de păduri cu structură naturală, unicat 

în Europa), activitatea de cercetare-dezvoltare din INCDS beneficiază de un patrimoniu forestier experimental 

propriu, în suprafaţă de 47 995 ha, reprezentat prin baze experimentale destinate cercetării (păduri, pepiniere 

silvice, plantaje, arboretum-uri, colecţii dendrologice şi terenuri care servesc administraţiei şi producţiei silvice 

etc.). Acest patrimoniu propriu este utilizat pentru experimentarea în faza pilot a rezultatelor cercetării, în vederea 

generalizării şi implementării lor la nivel regional şi naţional prin elaborarea de norme, metodologii, tehnologii, 

modele de executare a unor lucrări specifice practicii silvice româneşti. 

Suprafeţele experimentale de lungă durată din patrimoniul institutului sunt bine materializate, 

semnalizate corespunzător, descrise în „Catalogul suprafeţelor experimentale”, iar lucrările sunt continuate şi 

valorificate corespunzător destinaţiei lor. 

Aceste suprafeţe de lungă durată reflectă experimentarea rezultatelor din domeniile silvotehnicii, 

dendrometriei şi auxologiei forestiere, protecţiei pădurilor, geneticii forestiere şi ameliorării arborilor, producerii 

de puieţi ornamentali etc. La nivelul fondului forestier naţional, INCDS are în evidenţă şi observaţie pe termen 

lung un număr de peste 6000 suprafeţe experimentale care sunt valorificate în proiecte de cercetare – dezvoltare 

specifice, iar pentru semnalizarea, conservarea şi menţinerea acestora în stare corespunzătoare, o colaborare de 

excepţie cu ocoalele silvice de producţie în principal, cu cele aflate în administrarea RNP - Romsilva. 

 

2.2. Organigrama INCDS1 

 
Organizarea multisectorială şi teritorială a institutului precum şi diversitatea domeniilor de 

competenţă şi expertiză a specialiştilor, imprimă acestuia o mare complexitate şi multifuncţionalitate din punct de 

vedere a problematicii activităţilor desfăşurate. Activităţile diversificate şi integrate ale institutului, grupate după 

principiul inter – şi transdisciplinarităţii, dar şi în jurul bazelor experimentale, se desfăşoară în centrala INCDS şi 

în subunităţile teritoriale ale acestuia (Staţiuni de cercetare-dezvoltare şi experimentare-producţie) şi urmăresc 

protejarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului inclusiv, a celui 

aflat în administrare, precum şi pentru gospodărirea şi valorificarea vânatului şi a celorlalte produse ale pădurii, 

specifice fondului forestier potrivit reglementărilor legale, în condiţii de eficienţă economică. INCDS funcţionează 

pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară conform legislaţiei în vigoare, având propriul buget de 

venituri şi cheltuieli. 

Pentru eficientizarea activităţii ştiinţifice şi tehnice a institutului în  scopul implicării substanţiale a 

acestuia în depăşirea dificultăţilor cu care se confruntă în mod curent  silvicultura românească în etapa actuală, s-a 

impus orientarea cercetării - dezvoltării pe linia priorităţilor gestionării durabile a pădurilor, conform strategiilor de  

cercetare – dezvoltare și forestiere naționale și europene pentru perioada 2014-2020, precum şi realizarea unei 

structuri optime din punct de vedere organizatoric şi funcţional, atât la nivel central cât şi teritorial. 

 
                                                           
1 se prezintă în anexa 1 la raportul de activitate 
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Obiectivele urmărite prin realizarea şi adoptarea structurii organizatorice şi funcţionale au avut în 

vedere: 

- crearea de staţiuni teritoriale cu activitate integrată de cercetare –dezvoltare, experimentare – 

producţie; 

- dimensionarea subunităţilor în raport cu priorităţile din domeniu şi a resurselor umane şi materiale 

actuale şi de viitor, având în vedere rezolvarea prolemelor atât din punct de vedere cantitativ, cât mai ales calitativ; 

- echilibrarea din punct de vedere economic a unităţilor teritoriale atât în ceea ce priveşte resursele 

financiare, cât şi volumul cheltuielilor; 

-  decizia şi creşterea responsabilităţii  la nivelul staţiunilor, în limite legale. 

Aşadar, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea”  are activităţi de 

cercetare, dezvoltare şi experimentare-producţie ce se desfăşoară în Centrala INCDS şi 9 Staţiuni teritoriale, în 

majoritate cu activităţi integrate, care urmăresc în patrimoniul experimental conservarea şi dezvoltarea durabilă a 

fondului forestier proprietate publică a statului în vederea creşterii contribuţiei pădurilor la îmbunătăţirea 

condiţiilor de mediu şi la asigurarea economiei naţionale cu lemn şi alte produse şi servicii. 

INCDS are  în structură subunităţi  fără personalitate juridică, departamente, secţii, laboratoare şi alte 

structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate. 

 
2.3. Domeniul de specialitate al INCDS: 

 
a.  conform clasificării UNESCO: 

5312.10 - Cercetare-dezvoltare; 

3106.09 – Silvicultură 

b.  conform clasificării CAEN: 

7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; 

0221 - Silvicultură şi alte activităţi forestiere; 

 
2.4. Direcții de cercetare-dezvoltare  

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură (INCDS)”Marin Drăcea”ca instituţie română 

de interes public are rolul de a dezvolta ştiinţa şi tehnologia în domeniul silviculturii cu scopul de a contribui la 

creşterea competitivităţii economiei româneşti, de a îmbunătăţi calitatea vieţii şi de a spori cunoaşterea cu potenţial 

de valorificare şi lărgire a orizontului de acţiune pentru gestionarea durabilă a pădurilor. 

 În concordanţă cu politica de coeziune a Uniunii Europene şi a obiectivului cheie al Comisiei Europene şi 

anume Consolidarea cercetării, dezvoltării şi inovării”, misiunea INCDS ”Marin Drăcea” este aceea de a 

asigura pe baze ştiinţifice creşterea capacităţii, calităţii şi competitivităţii cercetării – dezvoltării şi experimentării  

pentru dezvoltarea durabilă  a sectorului forestier, creşterea competitivităţii economice a acestuia  şi a calităţii 

vieţii. 
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Obiectivul fundamental al activităţilor institutului îl constituie ,, Creşterea capacităţii, calităţii şi 

complexităţii cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice în silvicultură pentru gestionarea durabilă a pădurilor 

în contextul  modificărilor socio – economice şi de mediu la nivel naţional, european şi internaţional”. 

 Pentru îndeplinirea rolului şi obiectivului fundamental, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în 

Silvicultură (INCDS) ”Marin Drăcea” îşi propune, prin activitatea de cercetare științifică pe care o desfășoară,  

următoarele obiective generale: 

A. Creşterea competitivităţii economice a sectorului forestier prin cercetare – dezvoltare și inovare 

realizându-se un impact al  activităţilor economice din sectorul forestier printr-un un transfer mai bun de 

cunoaştere şi de expertiză între cercetare şi mediul economic. INCDS ”Marin Drăcea”  îşi propune să crească 

relevanţa economică a cercetării prin dezvoltarea de noi tehnologii, produse şi servicii, impulsionând parteneriate 

între actorii economici şi cei din mediul de cercetare şi stimulând activităţile economice care se sprijină pe 

inovarea derivată din cercetare. 

 B. Creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii de frontieră respectiv, obţinerea unor 

rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, competitive pe plan european, având ca scop creşterea contribuţiei  

sistemului românesc de cercetare – dezvoltare din silvicultură la sporirea stocului european de cunoaştere, 

creşterea vizibilităţii internaţionale şi transferul rezultatelor în sistemul socio – economic  în general,  şi în practica 

silvică,  în special. Atingerea acestui obiectiv presupune integrarea cercetătorilor şi a INCDS ”Marin Drăcea” în 

inițiativele, parteneriatele şi programele ştiinţifice internaţionale,  atragerea cercetătorilor performanţi şi formarea 

cercetătorilor de vârf, susţinerea infrastructurilor de cercetare şi de creştere a gradului de utilizare şi a accesului la 

acestea precum şi  formarea masei critice de cercetători în domeniile ştiinţifice cele mai promiţătoare. 

C. Creşterea rolului științei silvice în societate prin orientarea activităţilor de cercetare ale 

INCDS”Marin Drăcea” spre domeniile desemnate ca fiind prioritare prin Programul UE de cercetare –dezvoltare 

și inovare 2014-2020. Participarea şi implicarea directă se va realiza prin dezvoltarea de soluţii, care să genereze 

beneficii sociale directe la nivel local, regional, naţional şi european. Aceste soluţii sunt specifice problemelor 

legate de dezvoltarea rurală şi protecţia mediului (amenajarea teritoriului, valorificarea resurselor forestiere locale 

şi regionale, agroturism, realizarea de culturi agrosilvice, perdele forestiere), precum şi problemelor legate de 

coeziunea şi dinamica socială. Scopul principal al investiţiei în cercetare, dezvoltare şi inovare urmărește creşterea 

nivelului de trai şi a calităţii vieţii cetăţenilor. Strategia îşi asumă acest obiectiv nu doar prin investiţiile amintite şi 

prin susţinerea activităţilor economice bazate pe CDI, ci şi promovând programe prin care cercetarea răspunde 

direct unor nevoi concrete ale sectorului public. Acestea urmăresc atât rezolvarea prin soluţii inovatoare a unor 

probleme publice specifice, cât şi asistenţă expertă în elaborarea politicilor publice. 

Pentru realizarea celor trei obiective generale se vor avea în vedere următoarele obiective specifice 

cercetării - dezvoltării în domeniul forestier: 

 a) Crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativa unităților economice  din sectorul forestier prin 

instrumente de antrenare în parteneriate şi comercializare (transferul) a rezultatelor crecetării - dezvoltării în 

silvicultură,  
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 b) Susţinerea procesului de specializare inteligentă prin consolidarea unor  domenii de competenţă cu potenţial 

de impact economic ridicat care, prin concentrarea de resurse şi mobilizarea unei mase critice de cercetători, pot 

asigura creșterea competitivității.  

c) Concentrarea unei părţi importante a activităţilor de CDI în domenii cu relevanţă publică, pentru a creşte 

capacitatea sistemului de CDI din sectorul forestier de a răspunde nevoilor sectorului public şi a dezvolta abilitatea 

de a adopta rezultatele cercetării. 

d) Susţinerea aspiraţiei către cercetarea la frontiera cunoaşterii printr-o mai bună integrare a cercetării silvice 

româneşti în spaţiul european şi internaţional de proiecte şi iniţiative de cercetare, dezvoltare şi inovare. 

Principalele direcţii de cercetare-dezvoltare prioritare precum si obiectivele ştiinţifice propuse 

pentru realizarea acestora sunt: 

a). Asigurarea stabilităţii, managementului şi creşterii eficacităţii funcţionale a ecosistemelor 

forestiere în condiţiile schimbărilor de mediu. 

Obiective ştiinţifice: 

- continuarea şi dezvoltarea cercetărilor ecologice inter - şi transdisciplinare pe termen lung privind 

starea ecosistemelor forestiere sub acţiunea schimbărilor climatice şi al factorilor de risc; 

- dezvoltarea cunoaşterii factorilor biotici şi abiotici destabilizatori şi a acţiunii acestora asupra 

ecosistemelor forestiere şi stabilirea de măsuri integrate de combatere; 

- fundamentarea, pe baza noilor modele dendrometrice şi auxologice, a unui nou sistem informatic 

pentru amenajarea pădurilor; 

- elaborarea de noi modele de reglementare a procesului de producţie în amenajament; 

- dezvoltarea de noi metodologii şi implementarea tehnologiilor geomatice în cercetarea şi practica 

silvică; 

b). Conservarea şi ameliorarea diversităţii genetice a pădurilor pentru creşterea potenţialului 

productiv, protectiv şi adaptativ. 

Obiective ştiinţifice: 

- elaborarea strategiilor de conservare “în situ” şi de gestionare durabilă a resurselor genetice 

forestiere; 

- evaluarea diversităţii genetice a speciilor forestiere şi selecţia genotipurilor valoroase în scopul 

creşterii potenţialului productiv al pădurilor; 

- identificarea şi descrierea de noi resurse genetice în vederea sporirii capacităţii adaptative a 

ecosistemelor forestiere la schimbările climatice; 

- dezvoltarea de noi metode şi tehnologii avansate de conservare „ex situ” a resurselor genetice 

valoroase. 

c). Fundamentarea ştiinţifică a lucrărilor silvotehnice şi de reconstrucţie ecologică 

Obiective ştiinţifice: 

- perfecţionarea tehnologiilor de instalare, îngrijire şi conducere a culturilor şi perdelelor forestiere 

de protecţie; 
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- metode de reconstrucţie ecologică a arboretelor afectate de factori vătămători; 

- optimizarea tratamentelor silviculturale şi a tehnologiilor de regenerare a pădurilor;  

- elaborarea de soluţii noi pentru amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale şi împădurirea 

terenurilor degradate. 

d). Cercetarea şi evaluarea diversităţii biologice a pădurilor şi ecosistemelor asociate acestora 

 Obiective ştiinţifice: 

- conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră din ecosistemele forestiere şi elaborarea de 

măsuri de protecţie a acestora; 

- identificarea şi cartarea tipurilor de ecosisteme forestiere valoroase din punct de vedere al 

biodiversităţii; 

- fundamentarea planurilor de management pentru arii naturale protejate; 

- dezvoltarea cercetărilor în domeniul sistematicii solurilor şi staţiunilor forestiere. 

e). Conservarea biodiversităţii şi creşterea productivităţii în fondurile cinegetice şi salmonicole 

Obiective ştiinţifice: 

- managementul conflictelor dintre activităţile umane şi fauna sălbatică; 

- dezvoltarea unei reţele ecologice pentru reducerea izolării genetice şi conservarea populaţiilor de 

interes cinegetic; 

- creşterea potenţialului cinegetic şi salmonicol în ecosistemele forestiere. 

Pentru realizarea obiectivelor  strategice și a direcțiilor de cercetare-dezvoltare prioritare s-a avut în 

vedere: 

- Creşterea performanţei; 

- Dezvoltarea resurselor; 

- Creşterea capacităţii instituţionale; 

- Utilizarea eficientă a patrimoniului experimental propriu; 

- Extinderea cooperării internaţionale. 

 

A. Domenii principale de cercetare - dezvoltare:   

1. Studiul structurii şi dinamicii ecosistemelor forestiere, în vederea fundamentării măsurilor de 

gestionare durabilă a acestora în contextul schimbărilor climatice; 

2. Cercetarea şi monitorizarea stării și diversităţii biologice a pădurilor şi a sistemelor biologice 

complexe; 

3. Evaluarea resurselor forestiere prin realizarea inventarului forestier national; 

4. Elaborarea planurilor de amenajarea pădurilor; 

5. Studiul proceselor fiziologice ale arborilor în vederea creşterii productivităţii şi stabilităţii 

ecosistemelor forestiere; 
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6. Studiul stării și calității  solurilor şi staţiunilor forestiere, în scopul gestionării durabile a pădurilor; 

7. Cercetări de genetică forestieră şi ameliorarea arborilor prin metode convenţionale şi utilizarea 

biotehnologiilor; 

8. Perfecţionarea managementului forestier; 

9. Contribuţii la elaborarea de politici şi strategii în silvicultură; 

10. Îmbunătăţirea tehnologiilor legate de regenerarea arboretelor, culturile din pepinieră şi de lucrările 

de îngrijire şi conducere ale arboretelor;  

11. Perfecţionarea sistemelor de protecţie a pădurilor, pentru reducerea acţiunii nefavorabile a 

factorilor biotici şi abiotici asupra acestora;  

12.  Aplicarea tehnologiei informaţiei în silvicultură şi în domenii conexe, inclusiv prin utilizarea de 

sisteme geografice informatice (GIS); 

13. Evaluarea resurselor cinegetice şi a celor piscicole din apele de munte, conservarea şi 

managementul vieţii sălbatice. 

B. Domenii secundare de cercetare-dezvoltare: 
 
1. Creşterea gradului de mecanizare a lucrărilor silvice; 

2. Combaterea eroziunii solului şi a fenomenelor torenţiale; 

4. Elaborarea de studii şi proiecte de dezvoltare tehnologică; 

5. Dezvoltarea ofertei de servicii şi produse nelemnoase ale pădurii; 

6. Utilizarea lemnului ca sursă regenerabilă de energie; 

7. Contribuţia silviculturii la dezvoltarea altor sectoare de activitate; 

8.  Accesibilizarea fondului forestier. 

C. Servicii / microproducție 

INCDS realizează activităţi de producţie în baza experimentală proprie, acţionând pentru apărarea, 

conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier pe care îl administrează, precum şi pentru gospodărirea 

fondurilor de vânătoare şi de pescuit, atribuite conform legii, pentru recoltarea şi valorificarea produselor specifice 

fondului forestier, în condiţiile legii, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific forestier. 

În administrarea bazei experimentale proprii, institutul național are următoarele atribuţii principale: 

a) urmăreşte aplicarea în domeniul său de activitate a rezultatelor cercetării ştiinţifice;  

b) asigură realizarea cercetărilor ştiinţifice de specialitate, a lucrărilor de amenajare a pădurilor şi 

proiectarea lucrărilor de investiţii, precum şi realizarea asistenţei tehnice de specialitate prin unităţile de profil 

atestate, în condiţiile prevăzute de lege;  

c) asigură integritatea şi gestionarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, precum 

şi a celui aparţinând altor deţinători, pe care îl are în administrare; 

d) finanţează lucrările necesare gospodăririi fondului forestier proprietate publică a statului aflat în 

administrare şi desfăşurării normale a activităţii; 

e) organizează şi realizează cadastrul pentru fondul forestier proprietate publică a statului pe care îl 
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administrează; 

f) ia măsuri de lichidare a enclavelor din fondul forestier administrat şi de corectare a perimetrului 

pădurilor pe care le administrează; 

g) propune şi/sau avizează, după caz, schimburi de terenuri, scoaterea definitivă sau ocuparea 

temporară a unor terenuri din fondul forestier administrat; 

h) poate cumpăra terenuri proprietate privată sau poate prelua asemenea terenuri, în cazul donării lor 

de către proprietari, în vederea împăduririi, cu fonduri băneşti alocate de la bugetul de stat şi din fondul de 

conservare şi regenerare a pădurilor; 

i) preia, în administrare, terenuri degradate din domeniul privat şi public al statului, incluse în 

perimetrele de ameliorare şi prevăzute a fi împădurite; cheltuielile pentru lucrările necesare se suportă din fondul 

de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, din alocaţii de la bugetul de stat sau din alte surse; 

j) organizează şi efectuează paza fondului forestier pe care îl administrează împotriva tăierilor ilegale 

de arbori, furturilor, distrugerilor, degradărilor, păşunatului, braconajului şi altor fapte păgubitoare, precum şi 

măsurile de prevenire şi de stingere a incendiilor de păduri, asigurând în acest sens dotarea tehnică necesară; 

k) organizează şi execută, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice sau ale altor studii 

de specialitate, lucrările de regenerare şi de reconstrucţie ecologică a pădurilor pe care le administrează, precum şi 

cele de îngrijire a arboretelor tinere şi de întreţinere a regenerărilor; 

l) asigură realizarea compoziţiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice şi studiile de 

specialitate în fondul forestier pe care îl administrează; 

m) gestionează resursele genetice forestiere din fondul forestier  pe care îl administrează; 

n) asigură producerea şi utilizarea de materiale forestiere de reproducere, certificate;  

o) realizează împăduriri în afara fondului forestier, precum şi perdele forestiere de protecţie, 

contractate în baza solicitărilor primite; 

p) asigură protejarea terenurilor din fondul forestier pe care îl administrează împotriva eroziunii şi 

altor forme de degradare, în baza proiectului de ameliorare, propunând şi coordonând lucrări de corectare a 

torenţilor pe terenurile forestiere aflate în perimetrele de ameliorare, finanţate de la bugetul de stat sau din alte 

surse; 

r) asigură starea fitosanitară corespunzătoare a pădurilor pe care le administrează, organizând acţiunile 

necesare pentru depistarea, prevenirea şi combaterea bolilor şi a dăunătorilor; 

s) amplasează şi pune în valoare masa lemnoasă care urmează să se recolteze anual din pădurile pe 

care le administrează, în conformitate cu amenajamentele silvice; 

ş) exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare a lemnului în pădurile pe care le 

administrează; 

t) controlează provenienţa materialelor lemnoase, a celorlalte produse specifice fondului forestier şi 

legalitatea circulaţiei acestora; 

ţ) valorifică masa lemnoasă aprobată pentru recoltare din pădurile pe care le administrează; 

u) execută, în regie proprie sau prin operatori economici atestaţi, lucrări de exploatare a masei 
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lemnoase din pădurile pe care le administrează; 

v) prelucrează lemn în instalaţii proprii sau prin încheierea de contracte cu societăţi comerciale 

autorizate şi valorifică produsele rezultate, în condiţiile legii; 

x) achiziţionează lemn pe picior şi în sortimente, în condiţiile legii; 

y) asigură realizarea reţelei de drumuri forestiere necesare accesibilizării fondului forestier; 

z) execută lucrări de construire, întreţinere şi reparaţii ale drumurilor forestiere pe care le 

administrează, în regie proprie sau prin operatori  economici de specialitate; 

ax) administrează sau prestează servicii de specialitate, pe bază de comandă sau contract, pentru 

terenuri forestiere proprietate privată sau aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, perdele forestiere sau 

terenuri din afara fondului forestier; 

ay) sprijină, în condiţiile legii, deţinătorii de terenuri din afara fondului forestier în realizarea de 

plantaţii şi de perdele forestiere; 

az) gestionează fondurile de vânătoare care îi sunt atribuite;  

bx) gestionează fondul piscicol din apele de munte, în condiţiile legii; 

by) organizează acţiuni de vânătoare şi de pescuit, în condiţiile legii; 

bz) organizează acţiuni de silvoturism, precum şi de filmare şi fotografiere a vânatului şi a peisajului 

natural, în fondul forestier pe care îl administrează; 

cx) organizează creşterea intensivă a vânatului în spaţii special amenajate, în condiţiile legii; 

cy) poate îndeplini orice alte atribuţii prevăzute de lege, referitoare la gospodărirea fondurilor de 

vânătoare şi a celor de pescuit din apele de munte; 

cz) valorifică materialul lemnos confiscat, sumele obţinute având destinaţia prevăzută de lege; 

dx) participă cu produse specifice la expoziţii şi târguri din ţară şi din străinătate, putând organiza, la 

rândul său, asemenea manifestări. 

 

2.5. Modificări strategice în organizarea și funcționarea INCDS: 
 
Nu este cazul. 

 

3. STRUCTURA DE CONDUCERE A INCDS 

3.1. Consiliul de Administraţie 
 
În  conformitate  cu  prevederile  H.G. nr. 318/06.05.2015  organul  principal  de  conducere  al 

Institutului Național de Cercetare –Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea”  îl  constituie  Consiliul  de 

Administratie format din președinte, vicepreședinte și membri. In anul 2015 structura Consiliului de 

Administratie a fost aprobată prin Ordinul MECS nr. 4758/13.08.2015, modificat prin Ordinul MECS nr. 

5970/16.12.2015, după cum urmează : 

 Președinte: Director general Romică Tomescu; 

 Vicepreședinte: Președinte al Consiliului Științific Nicolae Ovidiu Badea; 
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 Membri: 

- Reprezentant al Ministerului Educației Naționale 

și Cercetării Științifice Cristina Vasilica Icociu 

- Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice Ștefan Petrescu; 

- Reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei 

și Protecției Sociale Emilian Constantin Tobă; 

- Reprezentant al Ministerului Mediului, Apelor 

      și Pădurilor Gheorghe Popa; 

- Specialist, Profesor USAMV Costică Ciontu. 

 

Principalele atribuții ale Consiliului de administrație sunt: 

   a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului 

naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia 

generală a domeniului propriu de activitate;   

   b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi 

comasarea de subunităţi din structura acestuia;   

   c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la autoritatea de stat pentru 

cercetare- dezvoltare în vederea aprobării conform reglementărilor legale;   

   d) analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare autorităţii de stat pentru 

cercetare- dezvoltare şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul 

precedent;   

   e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de 

institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi 

cheltuieli;   

   f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează 

a fi realizate de institutul naţional;   

   g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor 

bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;   

   h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;   

   i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 33 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;   

   j) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută;   

   k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;   

   l) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional.   

Activitatea Consiliului de Administrație, in anul 2015 s-a desfășurat în conformitate cu prevederile H.G. 

nr. 318/2015 și a Regulamentului de funcționare aprobat în ședința din 15.09.2015, în cadrul a 5 ședințe, 

începând cu data de 15.09.2015. 
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3.2. Consiliul științific 

Conform H.G. nr. 318/06.05.2015  Consiliul Științific este alcătuit din cercetători cu realizări 

deosebite în domeniu, salariaţi ai INCDS ,,Marin Drăcea”, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu 

studii superioare din institutul naţional. . Consiliul Științific participă la îndeplinirea obiectivelor științifice 

și tehnologice ale INCDS ,,Marin Drăcea” și este format din: președinte, vicepreședinte, 13 membri și 

un secretar. Activitatea se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de Organizare si Funcționare 

propriu aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 15.09.2015 și cu HG 318/06.05.2015.   

Principalele atribuții ale Consiliului Științific sunt: 

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la 

elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;   

    b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică;   

    c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al 

institutului naţional;   

    d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare-dezvoltare a 

institutului naţional şi a ramurii;   

    e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare-dezvoltare în 

grade profesionale;   

    f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;   

    g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;   

h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate 

În anul 2015 Consiliul Științific nou ales, validat de Consiliul de Administrație în data de 12.11.2015, și-

a desfășurat activitatea începând cu data de 13.11.2015 în cadrul a 2 ședințe, una ordinară pentru alegerea 

conducerii acestuia și una extraordinară privind aprobarea proiectului de Program Nucleu pentru perioada 2016 

– 2017, alegerea membrilor și președinților Comisiilor de Avizare Științifice pe specialități din cadrul INCDS 

,,Marin Drăcea” precum și aprobarea componenței și a președintelui Comisiei de etică din cadrul institutului 

național.  

 
3.3. Comitetul de Direcţie 

Pănă la data de 01.09.2015  conducerea operativă a ICAS a fost asigurată de Comitetul Director, a 

cărui structură a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație a Regiei Naționale a Pădurilor – 

Romsilva nr. 12 din 17.12.2013. Comitetul Director a exercitat atribuţii și a avut răspunderi în limita 

competențelor stabilite de directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. 

Începând cu data de 22.09.2015 conducerea operativă a INCDS este asigurată de Comitetul de 

Direcţie, a cărui structură a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din 15.09.2015. 

Comitetul de Direcţie exercită atribuţii și are răspunderi în limita competențelor stabilite prin Regulamentul de 

organizare şi funcţionare, aprobat de Consiliul de Administraţiei din data de 15.09.2015. 
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Activitatea Comitetului de Direcţie, în anul 2015, s-a desfășurat în conformitate cu programul de 

activitate adoptat - stabilirea acțiunilor concrete necesare pentru realizarea obiectivelor, rezultate din: 

- strategia programelor de dezvoltare a INCDS; 

- programul anual de cercetare-dezvoltare; 

- bugetul de venituri si cheltuieli; 

- programul de investiții; 

- sistemul de asigurare a calității etc. 

În  anul  2015,  activitatea  Comitetului Director  s-a  desfășurat  în  cadrul  a  17  ședințe, iar a 

Comitetului de Direcție în cadrul a 11 ședințe,   conduse de președinte, derulate în prezenta majorității membrilor. 

Ședințele au avut ca obiectiv principal analiza problemelor specifice din activitatea de baza și din activitățile 

conexe. 

În anul 2015, tematica abordată în cadrul ședințelor Comitetului Director/Comitetului de Direcție a 

fost într-o continuă dinamică. Pe ordinea de zi au fost introduse analize și dezbateri din domenii de maximă 

importanță: activitatea de cercetare - dezvoltare, activitatea de experimentare-producție, activitatea de marketing, 

activitatea financiară, managementul resurselor umane, standardizarea, activitatea editoriala, investiții etc. 

La ședințele în care au fost prezentate rezultatele activității de cercetare - dezvoltare și au fost 

dezbătute unele aspecte specifice ale activității institutului, au fost invitați secretarul științific și tehnic al 

institutului. Prezentarea materialelor a fost însoțită de comentarii, observații și propuneri ale participanților, care 

au fost consemnate în Procesele Verbale și Hotărârile Comitetului Director/Comitetului de Direcție. 

 

 

4. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA A INCDS 
 

4.1. Patrimoniul stabilit în baza raportărilor financiare din anii 2014 și 2015 
 
Evoluția patrimoniului stabilit în baza raportărilor financiare aferente anilor  2014 si 2015 este 

prezentată în tabelul 1. 

   Tabelul  1 
 

Patrimoniul 
stabilit în baza 

  raportărilor financiare 
   

31.12.2014 
lei 

31.12.2015 
lei 

2015/2014 
% 

Imobilizari corporale 59 460 949 61 284 705 103,07 
Imobilizari necorporale 321 170 361 491 112,55 
Active circulante 40 676 832 48 385 328 118,95 
Total patrimoniu 100 458 951 110 031 524 109,53 

 

Patrimoniul realizat în 2015, fata de cel din 2014, reprezintă, per total, o creștere cu 9,53 %, iar, pe 

componente, situația se prezintă astfel: imobilizări corporale - o creștere cu 3,07 %; imobilizări necorporale - o 

creștere cu 12,55 %. Această creștere are în vedere  achizițiile din  2015 și amortizările lunare din 2014. Activele 

circulante au crescut cu 18,95 %. 
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4.2. Venituri totale 
 

În 2015, INCDS și-a continuat evoluția ascendentă din anii precedenți, activitatea de cercetare - 

dezvoltarea înregistrând ca pondere, în activitatea desfășurată,  62,93 % din totalul cifrei de afaceri realizaăa. 

Situația economico - financiară a INCDS în anul 2015, comparativ cu 2014, se prezintă astfel: 

a.   Structura veniturilor obținute de institut din activitatea economică, în 2015, comparativ cu anul 

2014, este prezentată în tabelul 2. 
                        Tabelul 2 

Structura veniturilor obținute de institut din activitatea economica, în anul 2015, comparativ cu 2014 
Venituri ICAS,  lei 2014 2015 2015/2014 

Venituri din CDI      40 145  244         43 999 083 1,10 
Venituri din alte activitatea 
(producție, servicii) 

32 821 997     27 847 107 0,85 

Alte venituri (chirii si utilitatea)         80 226 72 337 0,91 
Total venituri      73 047 467        71 918 527 0,98 

 
b.   Cifra  de  afaceri  totală,  obținută  în  anul  2015,  are  valoarea  de  68 926 725  lei. Comparativ 

cu anul 2014, s-a înregistrat o creștere cu 1,02 %. 

Structura cifrei de afaceri în anul 2015 comparativ cu anul 2014 este prezentată în tabelul 3.  
                              
 

Tabelul 3 
 

Indicatori 2014 2015 2015/2014 
CDI          42 011 617 43 861 253 1,04 
Microproducție si servicii         25 807 463 24 993 135 0,97 
Chirii si utilitatea                80 226        72 337 0,90 
Total cifra de afaceri         67 899 306  68 926 725 1,02 

 
 

Ponderea veniturilor din activitatea CD pe anul 2015 a provenit din finanțarea proiectelor în 

cadrul: 

- Programul Nucleu  20,7 % 

- Programul Parteneriate    1,5 % 

- Programul Idei    0,3 % 

- Programul Resurse Umane – TE    0,2 % 

- Programul SEE 2009 – 2014     0,9 % 

- Contracte cu MMAP      9,0 % 

- Program de CD cu RNP-Romsilva  54,5 % 

- FP 7   0,4 % 

- LIFE +   2,0 % 

- Altor contracte încheiate cu persoane fizice sau juridice.  14,0 %. 
Situația comparativă pe cei doi ani se prezintă în tabelul 4: 

 
Tabelul 4 
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Programe CDI 2014 (%) 2015 (%) 2015/2014 (%) 
Nucleu 19,8 20,7 104,55 
PNCDI   2,9 2,0   68,97 
SEE  2009-2014   0,3 0,9  300,00 
MMAP 10,3 9,0    87,38 
RNP-Romsilva 53,4 54,5  102,06 
FP 7   0,3 0,4  133,33 
LIFE+   2,0 2,0  100,00 
Alte contracte 11,0 14,0  127,27 

 
Veniturile  obținute  din  activitatea  economică,  servicii,  producție  și  altele  , înregistrate la nivelul 

anului 2015, au fost de 27 919 444 de lei, fiind structurate astfel: 

     Lei    %   

- producție 27 078 099 37,65 

- servicii      769 008 1,07 

- altele - chirii si utilitatea            72 337 < 0,1 

 

Veniturile realizate din activitatea economică (servicii, producție, altele), înregistrate la nivelul anului 

2014, au fost de 32 821 997 lei, fiind structurate astfel: 

      

Lei    % 

- producție 31 994 074 43,8 

- servicii     797 697   1,1 

- altele - chirii si utilitatea          80 226 < 0,1 

 
 

4.3. Cheltuieli totale 
 

Volumul total al cheltuielilor a fost de 68 774 746  lei, cu  12%   mai  mare  decât  în  anul 2014      (61 

383 100 lei), în timp ce creșterea veniturilor a fost de 110,0 %. 

 
4.4. Profit brut 

 

Profitul  brut  obținut  în 2015 a fost de 3 960 235 lei, aproximativ de 2,6 ori mai mic decât în 2014 

(10 235 275 lei). 

 
4.5. Pierderea brută 

 
Nu este cazul. 
 

 
4.6. Situația arieratelor 

 
Strategia economico – financiară a institutului stabilește reducerea până la eliminare a arieratelor. 

De aceea, se urmărește efectuarea de plăți ritmice în momentul în care apar încasări. În anul 2014 plățile 
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restante înregistrate la 31 decembrie au avut valoarea de 1 551 921 lei, din care 1 204 855 lei pentru activitatea 

curentă și 347 066 lei pentru cea de investiții. În anul 2015, la 31 decembrie, s-au înregistrat plăți restante  de 

1 054 762 lei , din care 695 507 lei pentru activitatea curentă și 359 255 lei pentru cea de investiții. 

 
4.7. Politicile economice și sociale implementate  

 
Tabelul 5  

Politici economice și sociale 
implementate 

Măsuri 

Creșterea veniturilor - identificarea de noi call-uri și depunerea de propuneri de proiecte cu 
șanse mai mari de finanțare; 
- identificarea de noi potențiali clienți pentru activitatea de producție 

și servicii. 
Reducerea cheltuielilor - aplicarea de soluții alternative pentru reducerea costului energiei 

electrice; 
- înlocuirea utilajelor învechite cu unele noi, cu consum redus de 

energie electrică; 
- supravegherea strictă a cheltuielilor chiar și pentru activitatea de 
cercetare; 
- raționalizarea cheltuielilor indirecte. 
         Eliminarea/reducerea arieratelor - efectuarea de plăți ritmice, în funcție de posibilitățile financiare 

Motivarea/stimularea 
personalului 

- acordarea de sporuri directorilor de proiecte - sprijin pentru 
susținerea doctoratului; 
- susținerea taxelor de brevetare; 
- consolidarea cadrului relațional (ICAS achită taxe de membru în 

organizații reprezentative la nivel național și european, participând 
activ la brokerage, seminarii, mese rotunde, instruiri etc.). 

- cursuri de instruire si perfecționare. 
Asigurarea unui climat sănătos, 
sigur și prietenos mediului 

- reabilitarea clădirilor, dotarea corespunzătoare a birourilor, etc. 
 

 
 

 
 

4.8. Evoluția  performanței  economice   
 

Evoluția  performanței  economice  este  ascendentă,  așa  cum  se  poate  observa  din indicatorii 

calculați, prezentați în tabelul 6. 

 
               Tabelul 6 

 

Indicatori de performanță 2014 2015 
Rata rentabilității financiare 
(RF = Pnet/Cpropriu), % 

     14,42          5,49 

Rata solvabilității generale 
(RSG = Atotale/Dcurente), % 

   583,86      513,43 

Rata autonomiei financiare 
(RAF = Cpropriu/Cpermanent), % 

     92,02       95,29 

Rata rentabilității economice 
(RE = Pbrut/Cpermanent), % 

     16,23        6,53 

Productivitatea muncii 
(W = CA/nr. mediu personal/12 luni), lei/pers./luna 

6 393,53 6 542,02 
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5. STRUCTURA RESURSEI UMANE DIN CERCETARE - DEZVOLTARE 
 

5.1. Total personal 

Numărul total al salariaţilor INCDS cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la sfârșitul lunii 

decembrie 2015, a fost de 809. Dintre aceştia 165 de persoane îşi desfăşoară activitatea în centrala institutului iar 

644 în subunităţile teritoriale ale acestuia. 

La nivelul institutului, personalul cu studii superioare reprezintă 51% din totalul personalului, 33% 

sunt cu studii medii şi 16% muncitori (Fig.1.). Din personalul cu studii superioare, personalul atestat în activitatea 

de cercetare (CS) este de  70%, iar cel atestat în activitatea de dezvoltare (IDT) de 54%.  

 

 
Fig.1.  Repartizarea personalului din cadrul INCDS pe natură de studii (superioare, medii, muncitori) 

 

Structura  personalului  permanent din  INCDS  pe  anul  2015,  comparativ  cu  anul  2014,  este 

prezentata în tabelul 7. 
Tabelul 7 

 
 

În cadrul  activității  de  cercetare  -  dezvoltare,  activitate  principală  a  INCDS, în anul 2015  sunt 

cuprinși un număr de 468 de salariați, din care personal atestat pe grade și funcții de cercetare-dezvoltare  220.  

Dintre aceștia 65 sunt doctori în științe, iar 2 sunt conducători de doctorat. Comparativ cu anul 2014, situația 

personalului din activitatea de cercetare - dezvoltare se prezintă conform tabelului 8. 

Se poate observa faptul ca situația personalului de cercetare atestat s-a micșorat datorită pensionării 

personalului care au îndeplinit condițiile legale precum și faptului că în 2015 nu s-au organizat concursuri de 

51
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2015 809 468 13 10 39 19 11 42 14 60 12 121 127 341 
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promovare în grade profesionale. 

     Tabelul 8 
 

Nr. 
crt. 

Personal din activitatea de CD – 
dupa studii 

    2014   2015 

1 Cercetători științifici atestați 225 220 
2 Din care: doctori în ștințe 63 65 
3 Studii superioare neatestate 115 121 
4 Tehnicieni și muncitori în cercetare 121 127 
5 Total personal 461   468 

 

Structura personalului  CD din INCDS pe anul 2015, în funcție de studii și vârstă, este prezentată în 

tabelul 9.            

           Tabelul 9 

Categoria 
de vârstă                

(ani) 
CD 

Din care: 
 

CS  
I 

 
CS 
II 

 
CS 
III 

 
CS 

 
AC 

 
ID
T I 

 
ID

T II 

 
IDT 
III 

 
IDT 

 

Studii 
superioare 
neatestate 

Tehnicieni 
și mun-
citori în 

cercetare 
< 35 159 - - 5 10 9 - 1 29 7 77 21 

35-45 108 1 1 15 5 1 10 4 21 4 19 27 
45-55 127 8 6 10 4 1 21 6 6 1 17 47 
55-65 74 4 3 9 - - 11 3 4 - 8 32 
>65 - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 468 13 10 39 19 11 42 14 60 12 121 127 
       

5.2. Perfecționarea resursei umane   
 

Formarea și perfecționarea resurselor umane reprezintă unul din obiectivele principale și permanente 

ale managementului INCDS având ca scop dezvoltarea de noi competențe profesionale și îmbunătățirea celor 

existente. În principal, perfecționarea profesionala a angajaților din institut se realizează prin: 

• cursuri universitare și postuniversitare (master, doctorat, postdoctorat); 

• cursuri de instruire în cadrul programelor naționale și europene; 

• cursuri specializate pe domenii profesionale; 

• instruiri organizate la nivel de institut specifice unor domenii de activitate; 

• absolvirea unor studii superioare de specialitate (Facultatea de Silvicultură). 

Perfecționarea profesionala este, prin urmare, un proces care se desfășoară sistematic și ale cărui 

etape au ca obiectiv dezvoltarea performanței individuale, ceea ce înseamnă semnificativ mai mult decât simplul 

proces de învățare. 

În cursul anului 2015, un număr de 11 salariați au absolvit forme de învățământ superioare, aceștia 

fiind prezentați în tabelul 10. 
            Tabelul 10 

Nr.crt. Numele și prenumele / Funcția Unitatea de învățământ 
0 1 2 

CURSURI DOCTORALE 
1. Apostol Bogdan Universitatea ,,Transilvania” Brasov 
2. Cătălin Tudosoiu Universitatea ,,Transilvania” Brasov 
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3. Semeniuc Anca Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava 
4. Simion Cernescu Nicoleta USAMV Timişoara 
   

CURSURI DE MASTERAT 
1. Tirziu Marian USAMV Craiova 
2. Popescu Ștefan USAMV Craiova 
3. Ciontu Catalin USAMV Timişoara 
4. Moise Marius USAMV Timişoara 
5. Dinu Cristiana USAMV București 
6. Ivanov Paula USAMV București 

CURSURI UNIVERSITARE 
1. Nedea Gabriel USAMV București 
 

Situația comparativă a personalului care a urmat cursuri de perfecționare universitare este 

prezentată în tabelul 11.  
       Tabelul 11 

Anul Cursuri 
postdoctorale 

Doctori Doctoranzi Absolvenți 
master 

Masteranzi Studenți 

2015 - 4 10 6 7 2 
2014 - 7 11 4 13 8 
 
Repartizarea pe grupe de vârste a personalului cuprins în cursuri universitare și postuniversitare, 

precum și a absolvenților de cursuri universitare și postuniversitare, la sfârșitul anului 2015, este prezentată în 
tabelul 12. 

           Tabelul 12 
Categoria de 

vârstă                
(ani) 

Cursuri 
postdoctorale 

Doctori Doctoranzi Absolvenți 
master 

Masteranzi Studenți 

< 35 - 3 6 4 6 2 
35-45 - - 3 2 - - 
45-55 - 1 1 - 1 - 
55-65 - - - - - - 
>65 - - - - - - 

TOTAL - 4 10 6 7 - 
 

Pentru dezvoltarea / actualizarea cunoștințelor si deprinderilor specifice posturilor, 79 salariați din 

INCDS au participat, în anul 2015, la cursuri de perfecționare, totalizând un număr de 409 zile. Informațiile 

privind cursurile de perfecționare profesională la care au participat salariații din institut sunt prezentate în tabelul 

13. 
Tabelul 13 

Denumire curs Organizator Durata 
cursului 

Nr.persoane 
instruite 

Tehnologii GIS actuale aplicabile în 
silvicultură 

GIS România 3 zile 1 

Instruire acces bază de date EBSCO 
Academic search Complete 

ROMDIDAC 1 zi 1 

COST ES1104 Training School – Plants, 
ecology and management for enhanced 
vegetation establishment for arid land 
restoration 

Aristotl University of 
Thessaloniki, Greece 5 zile 1 

COST FP1301 training School-Coppice 
harvesting and use of products as source of 

renewable energy 
 

University of Florence, 
Italy 5 zile 1 
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COST FP1301 Summer Scool: using R to 
model soil processes 

Slovenian Forestry 
Institute, Slovenia 5 zile 1 

Instruire inventar forestier național INCDS ,,Marin Drăcea” 5 zile 71 
Curs perfecționare securitate și sănătate în 
muncă 

Internațional Computer 
School 

30 zile 1 

Scientific visualisations using R Elveția - WSL 2 zile 1 
Introduction to R Elveția - WSL 3 zile 1 

 
Rezultatele activitatii de perfecționare profesionala au fost materializate în: 
- dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru 

realizarea activităților profesionale; 

- obținerea unei calificări profesionale necesare derulării activității; 

- oportunități pentru dobândirea unei cariere științifice în domeniul silvic. 

 

5.3. Politica de dezvoltare a resursei umane 
 

Politica strategică în domeniul resurselor umane o constituie adaptarea structurii organizatorice şi 

funcţionale a ICAS în raport cu oferta cercetării-dezvoltării la nivel naţional şi internaţional şi cu problematica 

regională a silviculturii româneşti. 

Principalele obiective strategice  în domeniul resurselor umane sunt: 

• asigurarea continuă a unei structuri organizatorice şi funcţionale  optime la nivel central şi al 

subunităţilor teritoriale, în raport cu direcţiile şi obiectivele strategice de cercetare - dezvoltare, corelat cu resursele 

financiare atrase prin contracte; 

• perfecţionarea şi pregătirea profesională continuă a personalului de cercetare-dezvoltare (training-

uri, școli de vară, vizitarea cercetătorilor, etc.); 

• stimularea performanţei ştiinţifice pe baza unor criterii de competenţă în vederea creşterii 

atractivităţii pentru activitatea de cercetare - dezvoltare; 

• atragerea de tineri cercetători, absolvenţi ai şcolilor doctorale sau postgraduale de excelenţă din 

ţară şi străinătate pentru realizarea de cercetări avansate; 

• formarea de parteneriate cu universităţi şi centre de cercetare de excelenţă din ţară şi străinătate, 

pentru promovarea stagiilor bilaterale de pregătire profesională 

 

6. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE - DEZVOLTARE, FACILITĂȚI DE 

CERCETARE 
6.1. Laboratoare de cercetare - dezvoltare 

În cadrul INCDS activitatea de cercetare - dezvoltare se desfășoară în cadrul a 14 structuri, după cum 

urmează: 

1. Laborator silvobiologie – Centrala INCDS 

2. Laborator silvotehnică – Centrala INCDS 

3. Laborator management forestier– Centrala INCDS 
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4. Secție cinegetică – Stațiunea de CD și EP Brașov 

5. Secție cercetare (Monitoring, Silvotehnică, Silvobiologie) – Stațiunea de CD și EP Brașov 

6. Laborator cercetare Mihăești – Stațiunea de CD și EP Pitești 

7. Colectiv cercetare Cluj Napoca– Stațiunea de CD și EP Bistrița 

8. Secție cercetare Câmpulung Moldovenesc – Stațiunea de CD și EP Câmpulung Mold. 

9. Colectiv cercetare Bacău – Stațiunea de CD și EP Câmpulung Mold. 

10. Colectiv cercetare Timișoara – Stațiunea de CD și EP Timișoara 

11. Colectiv cercetare Simeria– Stațiunea de CD și EP Timișoara 

12. Colectiv cercetare Caransebeș  – Stațiunea de CD și EP Timișoara 

13. Colectiv cercetare Focșani – Stațiunea de CD și EP Focșani 

14. Colectiv cercetare Craiova – Stațiunea de CD și EP Craiova 

Activitatea de dezvoltare se desfășoară în 23 structuri, după cum urmează: 

1. Atelier de dezvoltare – Centrala ICAS 

2. Serviciul de Inventar Forestier Național (IFN) – Centrala ICAS 

3. Secție de dezvoltare - Stațiunea de CD și EP Brașov 

4. Birou IFN - Stațiunea de CD și EP Brașov 

5. Secție de dezvoltare - Stațiunea de CD și EP Pitești 

6. Birou IFN - Stațiunea de CD și EP Pitești 

7. Secție de dezvoltare - Stațiunea de CD și EP Bistrița 

8. Birou IFN Bistrița - Stațiunea de CD și EP Bistrița 

9. Birou IFN Cluj-Napoca -- Stațiunea de CD și EP Bistrița 

10. Colectiv dezvoltare Roman - - Stațiunea de CD și EP Câmpulung Mold. 

11. Colectiv dezvoltare Bacău - Stațiunea de CD și EP Câmpulung Mold. 

12. Birou IFN Câmpulung Mold. - Stațiunea de CD și EP Câmpulung Mold. 

13. Birou IFN Roman - Stațiunea de CD și EP Câmpulung Mold. 

14. Birou IFN Bacău - Stațiunea de CD și EP Câmpulung Mold. 

15. Colectiv dezvoltare Timișoara - Stațiunea de CD și EP Timișoara 

16. Birou IFN Timișoara - Stațiunea de CD și EP Timișoara 

17. Birou IFN Simeria - Stațiunea de CD și EP Timișoara 

18. Birou IFN Caransebeș - Stațiunea de CD și EP Timișoara 

19. Colectiv dezvoltare - Stațiunea de CD și EP Focșani 

20. Birou IFN - Stațiunea de CD și EP Focșani 

21. Colectiv dezvoltare Craiova - Stațiunea de CD și EP Craiova 

22. Secție de dezvoltare - Stațiunea de CD și EP Oradea 

23. Birou IFN - Stațiunea de CD și EP Oradea 
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6.2. Laboratoare de măsurători acreditate/neacreditate 

I. Acreditate 

 
 

 
II. Neacreditate, intercalibrate la nivel European (ICP-Forests ) 
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6.3. Instalații și obiective de interes național 

Nu este cazul 

 
6.4. Măsuri de creștere a capacității de cercetare-dezvoltare corelat cu asigurarea unui grad de utilizare 

optim 

• obţinerea unor rezultate ştiinţifice de excelenţă, reflectate în creşterea numărului de articole în 

publicaţii indexate cu recunoaştere internaţională; 

• înfiinţarea unor centre regionale de coordonare a unor organizaţii internaţionale din domeniul 

forestier (EFI, LTER – Europe etc); 

• dezvoltarea  INCDS ca Centru de Excelenţă la nivel internaţional; 

• coordonarea unor proiecte multinaţionale finanţate prin programe de cercetare ale Comisiei 

Europene. 

• creşterea ponderii specialiştilor de anumite specializări / domenii de competenţă în concordanţă cu 

problematica abordată în colectivele de cercetare centrale şi în subunităţile teritoriale ale institutului, în vederea 

satisfacerii cerinţelor cercetării şi practicii silvice la nivel naţional şi regional; 

• creşterea numărului de specialişti, concomitent cu descreşterea medie de vârstă sub 45 ani; 

• creşterea ponderii doctorilor şi doctoranzilor până la peste 80% din totalitatea cercetătorilor; 

• creşterea atractivităţii carierei de cercetare – dezvoltare prin asigurarea accesului şi posibilitatea 

dezvoltării carierei pentru cei performanţi; 
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• stimularea creării de laboratoare performante cu utilizări multiple inter – instituţionale şi accesul 

specialiştilor la infrastructuri de cercetare performante naţionale şi internaţionale. 

• readucerea limitării activităţilor de cercetare – dezvoltare prin stimularea colaborării şi a 

participării la reţele naţionale şi internaţionale care să asigure obţinerea de rezultate valoroase internaţionale; 

• profesionalizarea managementului cercetării – dezvoltării în silvicultură prin elaborarea de 

strategii de cercetare – dezvoltare în domenii prioritare de reconsiderare a unor domenii abandonate 

• experimentarea corespunzătoare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice silvice din punct de vedere al 

reprezentativităţii spaţiale şi al domeniilor specifice, prioritare silviculturii româneşti, suprafeţele experimentale de 

lungă durată constituind fundamentul ştiinţifico-aplicativ care stă la baza adoptării şi aplicării tehnicii silvice; 

• actualizarea, de către INCDS, a evidenţei suprafeţelor experimentale de lungă durată la nivel 

naţional şi transmiterea acesteia Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi altor administratori de păduri, în 

vederea încredinţării ei oficial, fiecărei unităţi silvice, spre gestionare şi observaţie; 

• semnalizarea suprafeţelor experimentale de lungă durată prin panouri speciale sau pe arbori 

reprezentativi; 

• intensificarea cooperării personalului din cercetare cu cel din cadrul direcţiilor şi ocoalelor silvice 

la executarea lucrărilor tehnice, specifice problematicii abordate în cadrul suprafeţelor experimentale de durată; 

• evidenţierea suprafeţelor experimentale de lungă-durată în temele de proiectare şi în 

amenajamentele silvice elaborate; 

• constituirea unei reţele speciale din suprafeţe experimentale de lungă durată, destinată organizării 

unor schimburi de experienţă, cu tematică tehnico-aplicativă pe probleme de tratamente, lucrări de îngrijire, 

protecţia pădurilor, împădurirea terenurilor degradate etc., în blocuri experimentale de lungă durată, cu specialişti 

din producţie, cercetare şi din învăţământ. 

• extinderea cooperării internaţionale în programe şi proiecte de cercetare 

• îmbunătăţirea nivelului de reprezentare a INCDS prin experţii săi în instituţii şi organisme 

reprezentative de cercetare – dezvoltare la nivel european şi internaţional 

 
 
I.  Lista echipamentelor corporale 

 

Capacitatea  de  cercetare  -  dezvoltare  a  crescut  prin  noile  achiziții  de  echipamente  de cercetare 

în anul 2015, dar și prin utilizarea lor în alte proiecte față de proiectele în cadrul cărora s-au achiziționat. 

În tabelul 14 sunt prezentate echipamentele achiziționate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare, 

în anii 2014 si 2015. 
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    Tabelul 14 

Nr. 
crt. 

Denumire echipament Nr. 
crt. 

Denumire echipament 

0 1 2 3 
2015 

Centrala INCDS Stațiunea INCDS Timisoara 
1. Burghiu 1. Imprimantă laser HP color 
2. Laptop 2. Telefon mobil Samsung 
3. Vertex 3. Laptop Asus x5551a 
4. Vapodest 4. Clupă forestieră 
5. Sistem desktop 5. Receptor mobil 
6. Laminator 6. Sistem desktop Intel 
7. Copy printer 7. Multifuncțională Canon C2220 
8. Iphone 8. Dendrometru Vertex 
9. Imprimantă 9. GPD trimble GHSS 
10. Tableta cu soft 10. Tabletă 
11. GPS 11. Dacia Duster 
12. Dronă 12. Monitor Dell  
13. Stație grafică 13. Aparat de stropit Garden 

Stațiunea INCDS Câmpulung Moldovenesc 14. Sistem de calcul Dell Inspiration 3847 
1. Stație meteo Hobo 15. Unitate stocare date  
2. Sistem poziționare arbori postex Stațiunea INCDS Craiova 
3. Microtom GLS1 1. Dacia Duster 
4. Echipament computerizat 2. GPS Trimble 
5. Computer IMAC Apple 3. Tableta Algis 
6. Vertex IV 4. Imprimanta multifuncțională canon 
7. Computer 5. Vertex 
8. Dronă Phantom Stațiunea INCDS  Brasov 
9. Burghiu de de eșantionare 1. Dacia Duster Laureat 
10. Dacia Dokker 2. Imprimanta Laser HP . 

Stațiunea INCDS Bistrița 3. Autoturism Mitsubishi L200 
1. Dacia Duster 4. Designjet Z 6200 HP 
2. Laptop HP Probook 5. Vertex IV 
3. Vertex IV 6. Arma tranchilizare 

Stațiunea INCDS  Simeria 7. Barca pneumatica 
1. Monoped, prizmă 8. Iphone 6 cu accesorii 
2. Telefon GPS 9. Samsung Galaxi S6 
3. Plotter 10. Echipament computerizat 
4. Vertex IV 11. Laptop HP probook 
5. Calculator workstation 12. Laptop Lenovo 
6. Dacia duster 13. Sistem Garmin Blak 

Stațiunea INCDS Pitești 14. Sistem Mac Book 
1. Calculator și monitor 15. Capcana tip lada captare urs 
2. Videoproiector   
3. Imprimanta   
4. Clupa   
5. Receptor mobil GPS   

2014 
Centrala ICAS Stațiunea ICAS Brașov 

1. Scanner color AD model CONTEX 1. Echipament computerizat 
2. Dacia Duster Lau 15 110 E5 4x4 2. Locator magnetic – 2 buc. 
3. Workstation tip. 1 - 16 buc. 3. Server Edge R320  
4. Workstation tip. 2 - 7 buc. 4. Ambarcatiune motocraft 
5. Calculator din componente - 9 buc. 5. Workstation – 6 buc. 
6. Dacia Duster Laureate 4x4 6. Etuva cu convectie 
7. Dacia Sandero Stepway 1.5 90 CP 7. Hipsometru Vertex 
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8. Locatoare Magnetice Schonstedt GA – 72- 10 
buc. 

8. Dacia Duster – 2 buc. 

9. Laminator model Royal Sovereign RSL Stațiunea ICAS Timisoara 
10. Kit upgarder servar 1. Multifunctional HP LJ PRO M1132 
11. Laptop ASUS  x750JB 2. Trusa prim ajutor 
12. Monitor Samsung + calculator din componente = 

2 buc. 
3. 

Hard extern  
13. Monitor Benq + calculator din componente 4. Mouse wireless HP 
14. Microtom Leica RM2125RTS 5. Calculator pe componente 
15. Unitate PC 6. Monitor – 2 buc. 
16. Laptop  S2C32867 7. Calculator 
17. Calculator din componente + monitor Philips - 4 

buc. 
8. 

Llada frigorifica,acumulator gheata 
18. Echipament computerizat - 8 buc. 9. Imprimant pitar 
19. Laptop Toshiba 10. Multifunctionala Canon 

20. Trimble Juno 3D Handheld 11. Monitoare si componente 
21. Laptop HP Zbook 17 12. Hard prtabil si incarcator inteligent 
22. Dacia Logan MCV 13. Hard calculator 
23. HP desingnjet  Z 6200 model 42 14. Bbusola 
24. Agitator Orbital si componente 15. Compresor 
25. Laptop HP ProBook 16. Optic usb 
26. Liyama Ud - 13 buc. 17. Sistem desktop intel – 3 buc. 
27. Epson EH-TW5200 - 2 buc. 18. Hipsometru - 2 buc. 
28. Epson WorkForce DS-6500 19. GPS-2 buc. 
29. APC 3000VA  - 2 buc. 20. Locator magnetic heliflux 
30. Dell PowerEdge R630 21. Echipament computerizat 
31. Tandbeix StoraxeLoader IU 22. Dendometru vertex laser 

Stațiunea ICAS Câmpulung Moldovenesc 23. Reflex office pro i5 4590 
1. Dacia Duster 24. Reflex office pro i7 4790 
2. Notebook Sony Vaio pro 13 25. Locator magnetic heliflux 
3. Statie meteo HOBO 26. Echipament computerizat – 2 buc. 
4. Sistem pozitionare arbori 27. Imprimanta laser hp a3 
5. Microtom GLS1 28. Laptop dell inspiron 7520 
6. Dacia Dokker Stațiunea ICAS Craiova 
7. Echipament computerizat 1. Work stationa tip PC - -2 buc. 

Stațiunea ICAS Bistrița 2. Sistem cacul Intel 
 Dacia Duster – 4 buc. 3. Locator magnetic  - 2 buc. 
 Calculator 4. Dacia Duster – 2 buc. 
 Copiator Canon Image 5. Statie totala Leica tc 307 

Stațiunea ICAS Pitești 6. Baston telescopic + prisma+trepied 
 Imprimantă Stațiunea ICAS Oradea 
 UPS  Dacia Duster – 3 buc. 
 Hipsometru  Yuma 2 tablet128gbsoftware 
 GPS Montana  Trimble geo 7 cu softwire terra 
 Clupă  Sistem desktop intel – 2 buc. 

 
 
 
 

II. Lista echipamentelor necorporale 
 
În tabelul 15 sunt prezentate echipamentele necorporale, achiziționate pentru activitatea de 

cercetare - dezvoltare, în anii 2015 si 2014. 
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Tabelul 15 

Nr. 
crt. 

Denumire echipament Nr. 
crt. 

Denumire echipament 

0 1 2 3 
2015 

Centrala INCDS Stațiunea INCDS Simeria 
1. Licență Microsoft Office 1. Program contabilitate ERP Archimede 
2. Licență Microsoft Windows 2. Licență antivirus 
3. GPS Pathfinder Office Stațiunea INCDS Craiova 
4. Licență Doclib 38  1. Soft Trimble 
5. Licențe antivirus  2. Soft Algis 

Stațiunea INCDS Focșani 3. Antivirus Kaspersky 
1. Antivirus eset Nod 32 4. Antivirus ESET 
2. Antivirus eset Smart Security 5. Program contabilitate ERP Archimede 
3. Soft Windows 10 Stațiunea INCDS Timisoara 
4. Soft office home bussines 1. Licență sistem de operare Microsoft 

Stațiunea INCDS Câmpulung Moldovenesc Stațiunea INCDS Bistrița 
1. Antivirus Norton Nod 32 1. Antivirus eset Nod 32 
2. Soft Origin Lab   
3. ERP Arhimedes   

2014 
Centrala ICAS Stațiunea ICAS Brașov 

1. Licenta sistem de operare Microsoft Upgarde - 5 
buc 

1. Licenta mike she studio software 

2. Licenta Microsoft Windows Profesional 7 SP 2. Licenta doclib pt 12 luni 
3. Licenta Kasperaky Endpoint Security - 12 buc 3. Licenta antivirus ptr 12 luni- 3 buc. 
4. Licenta Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bit. – 5 

buc. 
4. Licenta cdendro + coorecorder 

5. Licenta Upgardes pix4Dmapper license 5. Licente Windows - 10 buc 
6. Reinoire licenta Doclib 38 (sigmi) Stațiunea ICAS Timisoara 
7. Licenta Microsoft Windowa 8.1, 32 bit - 4 buc 1. Licenta soft terra 
8. Licenta sistem de operare + antivirus 2. Licenta program antivirus 
9. Licenta Eset Endpoint antivirus Business -  8 buc 3. Licenta office – 2 buc. 
10. Licenta Microsoft Windows profesional 732- 3 

buc 
4. 

Licenta nod 32 
11. Licenta Microsoft Windowss 8.1,64 bit. = 15 buc 5. Licenta Argis 
12. Licenta Kaspersky internet Security – 2 buc. 6. Licenta Windows 
13. Licenta Microsoft Office home and business 2013 

—5 buc. 
Stațiunea ICAS Craiova 

14. GPS Pathfinder Office 1. Prelungire licenta antivirus Kasperky 
15. Licenta ESET Nod 32 antivirus7 Stațiunea ICAS Oradea 
16. Licenta Panda Internet Security 2014  1. Licenta soft pathinder office  
17. Licenta ArcGIS Online Level  Stațiunea ICAS Pitești 
18. Licenta TerraSync Profesional software = 8 buc 1. Licenta Windows 
19. Innoire licenta 30 ESET endpoint antivirus Stațiunea ICAS Câmpulung Moldovenesc 
20. Licenta antivirus Symantec Norton internet 

security 
1. Licenta ArcPad license 

21. Innoire licenta 20 ESET endpoint  2. Licenta Software Versio 
22. Licenta Kaspersky antivirus 2015 3. Licenta NOD 32 
23. Licenta ArcGIS for Server standard enterprise  4. Licenta Kaspersky 
24. Licenta Microsoft Wireless 2000 = 8 buc   

Stațiunea ICAS Bistrița   
1. Catalog electronic Pesticide 2.0   
2. Licență soft Eset Nod 32, 6 buc   
3. Licenţă Windows 8   
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7. REZULTATELE ACTIVITATII DE CERCETARE - DEZVOLTARE 
 

7.1. Structura rezultatelor de cercetare realizate  
      Tabelul 16 

Nr. 
crt. 

 
Activitati de cercetare - dezvoltare 

  Număr   
  2015   2014   

7.1.1 Lucrari2 știintifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI 25 19 
7.1.2 Factor de impact cumulat al lucrarilor cotate ISI 68,2 65.038 
7.1.3 Citări în reviste de specialitate cotate ISI 185 157 
7.1.4 Brevete3 de invenție (solicitate/acordate) 0    2/2 
7.1.5 Citări în sistemul ISI ale cercetarilor brevetate 0  0 

 
7.1.6 

Produse/servicii/tehnologii rezultate din activități de cercetare, bazate 
pe brevete, omologari sau inovații proprii4 

     0       0 

7.1.7 Lucrări științifice/tehnice5 în reviste de specialitate fără cotație ISI 53 57 
7.1.8 Comunicări științifice6 prezentate la conferințe internaționale 39 70 

 
7.1.9 Studii7 prospective și tehnologice, normative, proceduri, metodologii și 

planuri tehnice, noi sau perfecționate, comandate sau utilizate de beneficiar 
80 71 

7.1.10 Drepturi de autor8 protejate ORDA sau în sisteme similare legale 0 0 
 

              
 

7.2. Rezultate de cercetare - dezvoltare valorificate și efecte obținute 
 

Prin proiectele de cercetare desfasurate în anul 2015 rezultatele obţinute au fost  concretizate în studii, 

planuri, baze de date, reţele de cercetare, tehnologii, metodologii, metode, modele, procedee şi tehnici cu referire 

specială la: 

- studii şi reţele de supraveghere integrată a stării ecosistemelor forestiere aflate sub acţiunea 

schimbărilor  climatice  şi a altor factori de risc; 

- metode noi de supraveghere pe termen lung a stării ecosistemelor forestiere și de evaluare a 

serviciilor ecosistemice;  

- soluții tehnice pentru gestionarea arboretelor de fag cu vârstă înaintată în vederea evaluării cât mai 

exacte a calității lemnului; 

- modele specifice de determinare a stocului de carbon în biomasa forestieră; 

- modele de evaluare a carbonului organic stocat în solurile forestiere și în litiera acestora; 

- metode de detectare a schimbărilor acoperirii cu vegetație forestieră produse de doborâturi de vânt, 

incendii, factori antropici etc.; 

- metode de prelucrare a informaţiilor ALS (Airborne LIDAR Scanner) pentru caracterizarea 

biometrică a arboretelor; 

- metode de prevenire şi diminuare a impactului asupra biodiversităţii pădurilor; 

                                                           
2 se prezinta în anexa 3 la raportul de activitate [titlul, revista, autorii] 
3se prezinta în anexa 4 la raportul de activitate [titlul, revista oficiala, inventatorii/titularii]  
4 se prezinta în anexa 5 la raportul de activitate pe categorii [produse, servicii, tehnologii], inclusiv date tehnice si domeniu de utilizare 
5 se prezinta în anexa 6 la raportul de activitate [titlul, revista, autorii] 
6se prezinta în anexa 7 la raportul de activitate [titlul, conferinta, autorii]  
7 se prezinta în anexa 8 la raportul de activitate [titlul, operatorul economic, numarul contractului/protocolului etc.] 
8 se prezinta în anexa 9 la raportul de activitate [titlul, revista oficiala, autorii/titularii] 
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- metode noi, îmbunătăţite, bazate pe măsuri adecvate de combatere a bolilor şi dăunătorilor 

pădurilor, în vederea prevenirii pierderilor de creştere produse de acestea şi pe măsuri de reconstrucţie ecologică a 

arboretelor afectate; 

- îndrumări tehnice privind evaluarea eficacităţii tratamentelor fitosanitare cu produse acceptate de 

Uniunea Europeană;  

- metode noi de combatere integrată a bolilor și dăunătorilor pădurilor prin aplicarea unor măsuri 

silviculturale adecvate și prin utilizarea unor preparate biologice cu impact redus asupra mediului; 

- catalogul Naţional al Materialelor de Bază şi Reglementările tehnice pentru producerea şi 

utilizarea materialelor forestiere de reproducere, precum şi pentru managementul durabil al unităţilor sursă; 

- studii şi baze de date privind diversitatea şi vulnerabilitatea genetică; 

- metode de evaluare a resurselor genetice de brad din România; 

- tehnologii specifice de reconstrucţie ecologică a terenurilor degradate din afara fondului forestier; 

- metode privind alegerea speciilor ce vor intra în compoziţia perdelelor forestiere de   protecţie în 

funcţie de condiţiile staţionale (climă, relief, substrat, sol, apă freatică etc.) şi de exigenţele speciilor faţă de aceste 

condiţii;  

- tehnologii specifice de îngrijire, conducere şi regenerare a pădurilor (regim de gospodărire, ciclu 

de producţie, tratament silvicultural, vârsta exploatabilităţii etc.); 

- metodologii de estimare a stării pădurilor prin mijloace ale teledetecţiei şi sisteme multicriteriale 

de decizie bazate pe analiză GIS; 

- rapoarte anuale privind starea pădurilor; 

- studii şi baze de date privind starea lucrărilor hidrotehnice utilizate în corectarea torenţilor; 

- îndrumări tehnice privind realizarea inventarului lucrărilor din perimetrele de ameliorare existente 

în  sectorul forestier; 

- metode privind prevenirea și combaterea proceselor torențiale în bazine hidrografice mici, 

predominant forestiere, din cuprinsul parcurilor naționale; 

- studii privind eco-etologia carnivorelor mari şi tehnologii de creştere intensivă a cerbului comun şi 

de acvacultură; 

- metode noi de evaluare şi monitorizare a principalelor specii de interes cinegetic; 

- chei de bonitare a fondurilor cinegetice pentru principalele specii de interes vânătoresc; 

- cunoştinţe ştiinţifice adecvate pentru revizuirea normelor în silvicultură în vederea creşterii 

competitivităţii economice şi tehnice; 

- cunoştinţe noi privind variabilitatea genetică a principalelor specii forestiere pentru caractere de 

creştere şi de adaptare în diferite condiţii staţionale; 

- materiale forestiere de reproducere (seminţe, puieţi, butaşi) genetic ameliorate şi cu valoare 

biologică ridicată pentru principalele specii de arbori. 

Efectele  obținute pe baza rezultatelor de cercetare –dezvoltare au fost au exprimate  în principal prin 

realizări științifice referitoare la: 
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• evaluarea şi analiza acţiunii modificărilor climatice şi a calităţii factorilor de mediu şi socio-

economici asupra ecosistemelor forestiere; 

• utilizarea teledetecţiei şi tehnicilor GIS în silvicultură; 

• cunoasterea comportamentului ecologic al speciilor forestiere în condiţii normale şi modificate de 

mediu; 

• reîncadrarea staţionala a zonelor afectate din fondul forestier , ca urmare a modificării condiţiilor 

de mediu (antropice, climatice); 

• adaptarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor, precum şi a tăierilor de regenerare, la 

schimbările produse de modificarea condiţiilor de mediu; 

• reconstrucţia ecologică şi refacerea arboretelor afectate de fenomene de uscare şi de  degradare 

• evaluarea si monitorizarea diversităţii biologice a ecosistemelor forestiere; 

• cunoasterea diversităţii genetice a principalelor specii forestiere în vederea ameliorării capacităţii 

productive, adaptive şi protective a acestora; 

• îmbunătăţirea metodelor de depistare, monitorizare, prevenire şi combatere a dăunătorilor şi 

bolilor pădurilor; 

• înfiinţarea culturilor agrosilvice  si evaluarea impactului asupra mediului, precum şi asupra 

dezvoltării şi diversificării activităţilor economice în mediul rural; 

• managementul resurselor cinegetice şi salmonicole, respectiv promovarea unor noi tehnologii de 

cultură a unor specii periclitate sau de interes deosebit; 

• monitorizarea si promovarea unor soluţii tehnice pentru creşterea eficienţei şi duratei de 

funcţionare a lucrărilor hidrotehnice; 

• Creşterea contribuţiei sectorului forestier la dezvoltarea rurală şi la protecţia mediului; 

• Conservarea biodiversitatii si cresterea productivitatii în fondurile cinegetice si  salmonicole. 

 
7.3. Oportunități de valorificare a rezultatelor de cercetare 

 
Proiectele, studiile şi temele de cercetare finalizate în anul 2015 au cuprins şi acţiuni de valorificare a 

rezultatelor, constând din diseminarea rezultatelor (publicaţii, îndrumări tehnice, prezentări în cadrul sesiunilor 

ştiinţifice, tehnice sau de popularizare, a dezbaterilor publice sau în cadrul sistemului forestier etc.) la potenţialii 

utilizatori şi acţiuni concrete cum ar fi:  

• Asistenţă tehnică pentru administratorii de păduri privind: 

- producerea şi utilizarea sadelor de plop la plantaţii; 

- culturi de plante mamă la unităţi cultivatoare de plop şi salcie; 

- îngrijirea, întreţinerea şi conducerea plantajelor în vederea stimulării fructificaţiei; 

- introducerea în cultură de specii / clone de plop şi salcie cu potenţial silvoproductiv superior şi 

rezistenţă sporită la adversităţi; 
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- regenerarea sub masiv şi introducerea la adăpostul masivului a unor specii autohtone valoroase, în 

arborete apropiate de exploatabilitate, de pe terenuri degradate; 

- aplicarea erbicidelor în pepiniere şi plantaţii silvice; 

- dinamica populaţiilor de Lymantria monacha în cuprinsul arboretelor de răşinoase, în vederea 

semnalării în timp util a apariţiei gradaţiilor defoliatorului; 

- dăunătorii seminofagi ai foioaselor; 

- supravegherea infestării cu specii de cărăbuşi în suprafeţele preluate din sectorul agricol în vederea 

combaterii acestora şi executării reconstrucţiei ecologice prin împădurire; 

- combaterea integrată a dăunătorilor de tulpinã ai răşinoaselor din zonele afectate de doborâturi şi 

rupturi de vânt sau de zăpadă; 

- depistarea, prognoza şi combaterea gândacului defoliator Stereonichus fraxini; 

- implementarea, utilizarea şi îmbunătăţirea sistemului ,,LYDIS” de prognoză a infestărilor cu 

defoliatorul Lymantria dispar; 

- realizarea lucrărilor de combatere a defoliatorilor din pădurile de foioase administrate de RNP-

Romsilva; 

- prevenirea şi combaterea bolilor din culturile silvice; 

• Implementarea rezultatelor cercetărilor prin transfer tehnologic, concretizat prin : 

- actualizarea reglementarilor, instrucțiunilor și normelor tehnice din sectorul forestier 

- elaborarea de amenajamente silvice 

- elaborarea de aplicații informatice specializate pentru diferite activități.  

- construirea de baze de date geospațiale și hărți amenajistice în format digital 

- atestarea de produse pentru prognoza și prevenirea atacurilor de insecte (feromoni sintetici) 

- dezvoltarea de produse biologice testate pentru controlul bolilor provocate de diferiți agenți 

patogeni în păduri. 

- elaborarea de tehnologii specifice pentru reconstrucția ecologică a terenurilor degradate.  

• Diseminarea rezultatelor cercetării prin: 

- organizarea de evenimente științifice (conferințe, simpozioane, workshop-uri, training-uri) cu 

participare internațională 

- participarea specialiștilor din INCDS la  conferințe / simpozioane / congrese naționale și 

internaționale, și prezentarea de lucrări științifice 

- publicarea rezultatelor cercetării în jurnale naționale și internaționale de prestigiu  

O parte apreciabilă din rezultatele ştiinţifice obţinute din activitatea cercetare – dezvoltare desfăşurată 

de INCDS la nivelul anului 2015 concretizate în studii, metode, tehnologii, etc.,  au fost transferate spre beneficiari 

(autorităţile publice de stat pentru silvicultură, mediu şi agricultură, administratorii de păduri, administratorii de 

arii forestiere protejate, proprietarii de păduri etc.). 
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7.4. Măsuri privind creșterea capacității 

 

Pornind de la obiectivul fundamental al activităţilor institutului, creşterea capacităţii, calităţii  şi 

competitivităţii cercetării – dezvoltării şi experimentării constituie o bază necesară pentru beneficiile multiple pe 

care silvicultura durabilă le asigură societăţii. Astfel, sectorul forestier beneficiază de un potenţial mare pentru a 

dezvolta în continuare produse şi servicii de o înaltă calitate pentru o cerere diversificată şi o creştere a societăţii 

bazată pe o sursă de materie primă regenerabilă. Cercetarea şi dezvoltarea tehnologică sunt necesare pentru a 

dezvolta un sector puternic şi dinamic, capabil să răspundă provocărilor schimbărilor globale. 

Dintre principalele măsuri privind creșterea capacității instituționale amintim: 

1. Perfecţionarea cadrului instituţional şi de reglementare a activităţilor de cercetare – dezvoltare şi de 

experimentare-producţie din INCDS. 

2. Evaluarea şi managementul durabil al resurselor forestiere. Analiza şi cuantificarea efectelor 

modificărilor de mediu şi a condiţiilor social – economice asupra ecosistemelor forestiere şi fundamentarea 

măsurilor de atenuare a acestora. 

3. Adaptarea structurii organizatorice şi funcţionale a INCDS atât la nivelul subunităţilor centrale cât 

şi în plan teritorial în raport cu oferta cercetării – dezvoltării la nivel internaţional şi naţional şi cu problematica 

regională a silviculturii româneşti, inclusiv asigurarea reprezentativităţii regionale a câmpurilor experimentale  din 

patrimoniul propriu. 

4. Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii pădurilor şi a potenţialului lor productiv şi peisagisti 

5. Fundamentarea ştiinţifică şi promovarea de sisteme agrosilvice, culturi speciale pentru biomasă / 

energie şi alte produse  nelemnoase.  Creşterea contribuţiei sectorului forestier la dezvoltarea rurală şi la protecţia 

mediului. 

6. Asigurarea prin amenajament a cadrului necesar gestionării durabile a pădurilor. 

7. Întărirea competitivităţii activităţilor de cercetare şi dezvoltare tehnologică prin modernizarea 

suportului logistic şi ridicarea nivelului de performanţă profesională a resurselor umane. 

8. Întărirea capacităţii de cooperare şi parteneriat pe plan intern şi internaţional şi atragerea de surse 

de finanţare externe. 

9. Creşterea rolului patrimoniului forestier propriu al INCDS. 

10. Includerea rezultatelor cercetării silvice şi inovării în circuitul naţional şi internaţional al 

informaţiei ştiinţifice şi transferul tehnologic al acestora. 
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8. MĂSURI DE CREȘTERE A PRESTIGIULUI ȘI VIZIBILITĂȚII  INCDS 
 

8.1. Prezentarea activității de colaborare prin parteneriate 
 

8.1.1. Dezvoltarea de parteneriate la nivel național si internațional (cu personalități / instituții / asociații 

profesionale), în vederea participării la programele naționale și europene specifice 

 
În condiţiile actuale de finanţare a programelor şi proiectelor de cercetare – dezvoltare la nivel 

naţional şi internaţional, bazate pe cercetări complexe multi- şi interdisciplinare, o condiţie de bază privind 

eligibilitatea la procesul competiţional de evaluare a ofertelor de proiecte l-a constituit realizarea de parteneriate 

inter-instituţionale, cu expertiză în problematica propusă spre abordare. Astfel, cooperarea INCDS cu institute şi 

universităţi de profil în consorţii naţionale şi multinaţionale s-a intensificat, în scopul creării unor nuclee şi reţele 

ale potenţialului uman, angrenat în cercetare – dezvoltare, performant şi durabil, în care să fie implicaţi pe lângă 

specialişti experimentaţi şi tineri cercetători cu mari posibilităţi de afirmare şi de parcurgere a unei cariere de înaltă 

ţinută ştiinţifică. Totodată, o condiţie esenţială în accesarea de fonduri destinate cercetării – dezvoltării a constituit-

o existenţa unor agenţi economici cuprinşi în reţelele de parteneriat care să beneficieze de aplicarea rezultatelor 

ştiinţifice atât la nivel experimental cât şi la nivel de implementare. INCDS, beneficiind de patrimoniul 

experimental propriu (BE) şi de cooperarea excelentă cu Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA (RNP – 

ROMSILVA), are atât în prezent, cât şi în viitor, un rol deosebit de important în cadrul cooperării în parteneriat. 

Prin crearea şi dezvoltarea continuă a acestor cooperări atât cu instituţii de cercetare – dezvoltare şi 

universităţi, cât şi cu beneficiari ai rezultatelor cercetării (INCDS, RNP – ROMSILVA, MMAP agenti economici, 

proprietari privaţi de păduri  etc.), dar şi la nivelul potenţialului uman de cercetare-dezvoltare din structura acestor 

parteneri, există reale posibilităţi de intensificare a procesului de atragere de surse interne şi externe de cercetare – 

dezvoltare, urmărindu-se atingerea unor  obiective strategice cum ar fi: 

-  dezvoltarea parteneriatelor cu universităţi şi institute de cercetare, atât în domeniul cercetării, cât 

şi al dezvoltării şi perfecţionării resurselor umane; 

- integrarea INCDS în Centre de Competenţă naţionale şi creşterea rolului acestora în cadrul 

Platformei Tehnologice pentru Sectorul Forestier (FTP) la nivel european, prin participarea în consorţii 

multinaţionale cofinanţate de organismele europene, organisme/organizaţii/programe profesionale internaţionale; 

- participarea INCDS la infrastructuri complexe şi integrate de cercetare (LifeWatch); 

- realizarea unor parteneriate strategice cu administratorii şi custozii sistemului de arii protejate din 

România în vederea valorificării expertizei INCDS în studiul şi managementul ecosistemelor forestiere. 
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UCD SI UNI -  PARTENERE – 2015 
                                         Tabelul 17   

În țară 
INCD  Delta Dunării Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava 

INCD pentru Protecţia Mediului - INCDPM Universitatea “Transilvania” Braşov 
INCD pentru Protecţia Plantelor - INCDPP USAMV Timişoara 
Institutul de Studii şi Proiectări Energetice - ISPE USAMV Craiova 
 USAMV București 
  

În străinătate 
  Institut national de la recherche agronomique - INRA 

 
  Universität für Bodenkultur Wien - BOKU 

   Austrian Institute of Technology GmbH - AIT 
 

  Universiteit Gent - UGent 
   Institut Technologique FCBA   Wageningen University and Research Centre –  
  Alterra, Netherlands 
   Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk –  

  IDPAN 
 

  University of Oxford – UOXF-ECI, United  
  Kingdom 
   Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia  

  Agraria y Alimentaria - INIA 
 

University of Nottingham – UNOTT-CEM, United 
Kingdom 

  European Forest Institute - EFI 
 

  University of Helsinki – UH, Finland 
 Instytut Badawczy Leśnictwa - IBL   Autonomous University of Madrid – UAM, Spain 
 Instituto de Investigação Científica Tropical - IICT   Autonomous University of Barcelona – UAB, Spain 
   Johann Heinrich von Thünen-Institut,  

  Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald 
  und Fischerei - vTI 

 

  Aarhus University – AU, Denmark 
 

  Finnish Environment Institute - SYKE, Finland 
 

 

  São Paulo State University – UNESP, Brazil 
   Norwegian Institute for Nature Research – NINA,  

  Norway 
  

  Institute of Landscape Ecology of the Slovak 
  Academy of Sciences – ILE SAS, Slovakia 
   Research Institute for Nature and Forest – INBO,  

  Belgium 
 

  Indian Institute of Bio-Social Research and  
  Development – IBRAD, India 
   National Research Institute of Science and   

  Technology for Environment and Agriculture –  
  IRSTEA, France 
 
 

  Kenya Forestry Research Institute – KEFRI, Kenya 
 

 
 

OPERATORI ECONOMICI – 2015 
Tabelul 18 

În țară 
O.S.Mun.Baia Mare Florea Group SRL 
Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele SC Chris Prod.Com P&R SRL 
Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt Propty Sud Invest SRL 
Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA S.C.Ramboll South East Europe SRL 
S.C.Revina Agrar SRL S.C.Natura Management SRL 
S.C.Revitalco Managemnt&Consulting SRL S.C.Hidroconstrucţia S.A 
Rott Haus Construct SCFE Agrar SRL 

În străinătate 
Bundesforschungs-und Ausbildungszentrum für Wald, 
Naturgefahren und Landschaft -BFW 

  Innventia AB 
 

  INRA Transfert S.A. - IT 
 

  InnovaWood ASBL - IW 
   Metsäntutkimuslaitos - METLA 

 
  Staatsbetrieb Sachsenforst - SBS 

   Vlaams Gewest (VLAGEW) 
 

  Hugin Expert AS – HUGIN, Denmark 
   Vista Analyse AS – VISTA, Norway 

 
  Regioplán Nitra – RP, Slovakia 

 Iridra SRL – IRIDRA, Italy   Geoflux GbR – GEOFLUX, Germany 
   Wing Process Consultancy BV – WING, Netherlands 

 
  Kinross Estate Company Ltd – KEC, United 
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ALTE CATEGORII DE COLABORATORI – 2015 
                                                                                                                                                Tabelul 19 

În țară 
Ministerul Educatiei şi Cercetării Ştiinţifice Academia Română 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
Agenţia Naţională de Meteorologie AR Fundația Familiei Menachem H.Elias  
Primăria Oraşului Petrila Fundaţia Patrimoniu 
Consiliul județean Galați Fundaţia Carpaţi 

În străinătate 
  Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek  -     
  ALTERRA 

 

  Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, 
  Landwirtschaft und Forsten - ASP 

   Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies   
  Alternatives - CEA 

 

  Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e  
  Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia - CIDTG 

   Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR 
 

  Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione în  
  Agricolturacra - CRA 
   Fondazione Edmund Mach - FEM 

 
  Forestry Commission Research Agency - FR 

   Joint Research Centre - European Commission - JRC 
 

  Helmholtz-Centre for Environmental Research –   
  UFZ, Germany 
   Netherlands Environmental Assessment Agency – PBL, 

  Netherlands 
 

  Centre for Ecology and Hydrology – CEH-NERC,  
  United Kingdom 
   Joint Research Centre – JRC-IES, Italy 

 

  ECNC–European Centre for Nature Conservation – 
  ECNC, the Netherlands 
   Centre for Ecological Research of the Hungarian  

  Academy of Sciences - MTA ÖK, Hungary 
 

  Centre for Environmental and Sustainability   
  Research, University of Lisbon – CENSE FFCT- 
  UNL, Portugal 
   Fundacion Tecnalia Research & Innovation –  

  TECNALIA, Spain 
  Environmental Social Science Research Group Ltd 
  – ESSRG, Hungary 
  Environment Bank Ltd – EBL, United Kingdom 

 
  Austral Scientific Research Centre – CADIC    
  CONICET, Argentina 

 

8.1.2. Înscrierea INCDS în baze de date internaționale care promovează parteneriatele 

Institutul  promovează  o  amplă  activitate  relațională  de  identificare  de  noi  parteneri  de 

colaborare pentru  promovarea de noi parteneriate, prin afilierea la organizații de centralizare a datelor statistice pe 

plan regional, european și internațional sau prin acțiuni suport ale unor proiecte de cercetare, în special finanțate în 

cadrul Programului Cadru 7/Orizont 2020, LIFE +,  INCDS este membru cu drepturi depline sau colaborator al 

unor instituții internaționale prestigioase sau a unor rețele de cercetare, cum ar fi: 

- IUFRO (International Union of Forest Research Organization); 

- EFI (European Forest Institute); 

- ICP - Forests,  ca Centru Focal National; 

- IL(S)TER (International Long Term Social and Ecological Research),   LTER-Europe 

- ENFIN (European National Forest Inventory Network, ca Centru Focal Național ) 

- Forum Carpaticum 

- ISTA (International Seed Testing Association); 

- EUFORGEN – European Forest Genetic Resources Programe, ca  Centru Focal National 

- EARSeL (European Association of Remote Sensing Laboratories); 

- FTP (Forest – Based Sector Technology Platform) etc.  
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- LIFE  WATCH Network 

INCDS reprezintă un partener eficient și activ în domeniul cercetării silvice si  în proiecte 

internaționale finanțate de Comisia Europeana  în cadrul programelor: LIFE+,  FP7 / Orizont 2020, COST. 

 

8.1.3. Participarea în comisii de evaluare concursuri naționale și internaționale 

 

Nu este cazul 

 

8.1.4. Lectii invitate, cursuri și seminarii susținute de personalitățile științifice invitate 

      Nu este cazul 
 

8.1.5. Membri în colectivele de redacție ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze internaționale 

de date) și în colective editoriale internaționale și/sau naționale 

 
Membri în colectivele de redactie ale revistelor recunoscute ISI și în colectivele 

 editoriale internationale 
     Tabelul 22 

Nr. crt. Titlul Revista Nume si prenume 
1.  Editor executiv Annals of Forest Research Biriș Iovu-Adrian 
2. Membru în colectivul 

de redacție 
Annals of Forest Research Teodosiu Marius 

3. Secretar Annals of Forest Research Mohor Daniela 
4. Tehnoredactor Annals of Forest Research Avădănii Elena 
5. Membru în colectivul 

editorial 
Annals of Forest Research Tomescu Romică 

6. Membru în colectivul 
editorial 

Annals of Forest Research Badea Nicolae Ovidiu 

7. Membru în colectivul 
editorial 

Annals of Forest Research Barbu Ion 

8. Membru în colectivul 
editorial 

Annals of Forest Research Blujdea Viorel Nelu Bellmondo 

9. Membru în colectivul 
editorial 

Annals of Forest Research Bouriaud Olivier  

10. Membru în colectivul 
editorial 

Annals of Forest Research Chira Dănuț 

11. Membru în colectivul 
editorial 

Annals of Forest Research Strîmbu Bogdan 

12. Membru în colectivul 
editorial 

Annals of Forest Research Nețoiu Constantin 

13. Membru în colectivul 
editorial 

Annals of Forest Research Olenici Nicolae 

 
Situația comparativă cu anul 2014 este prezentata în tabelul  23. 

                     Tabelul 23 
Nr. 
crt. 

Editori, 
numar 

Membri în colegiul 
editorial, 
national  

Tehnoredactor 
 

numar 

Membri în colectivul 
de redactie, 

national  

2015 1 9 1 2 
2014 1   7 1 2 
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Membri în colectivele de redacție ale revistelor recunoscute național 

 (categoria B în clasificarea CNCSIS) 
Tabelul 24 

Nr. 
crt. 

Titlul Revista Nume si prenume 

1. Redactor responsabil cercetare Revista de Silvicultură și Cinegetică Chira Dănuț 

2. Membru în comitetul de 
redacție 

Revista de Silvicultură și Cinegetică Biriș Iovu-Adrian 

3. Membru în comitetul de 
redacție 

Revista de Silvicultură și Cinegetică Giurgiu Ion 

4. Membru în comitetul de 
redacție 

Revista de Silvicultură și Cinegetică Vasile Diana 

5. Membru în comitetul de 
redacție 

Revista de Silvicultură și Cinegetică Ionescu Ovidiu 

6. Membru în comitetul de 
redacție 

Revista de Silvicultură și Cinegetică Budeanu Marius 

7. Membru în comitetul de 
redacție 

Revista de Silvicultură și Cinegetică Tudose Constantin 

8. Membru în comitetul de 
redacție 

Revista Pădurilor Tomescu Romică 

 
 

8.2. Târguri și expoziții naționale și internaționale la care INCDS a participat și rezultate prezentate 
Tabelul 25 

Nr. 
crt. 

Denumirea targului/ 
expozitiei 

Locul si data 
desfasurarii 

Tematica 
manifestarii 

Rezultate 
 

TARGURI SI EXPOZITII INTERNATIONALE 
1. Târgul Internațional de Carte 

”Gaudeamus” 
18- 22 noiembrie 
2015, Pavilionul 
Central al 
Romexpo, 
București 

Prezentare de 
carte 

Vanzări carte de specialitate 

 
SITUATIA COMPARATIVĂ CU ANUL 2014 

Tabelul 26 
Targuri si expozitii internationale Targuri si expozitii nationale 

2015 2014 2015 2014 
1 1 - - 

 
 
 

8.3. Premii obtinute prin proces de selectie/distinctii 
 
Nu este cazul. 
 
 

8.4. Prezentarea activității de mediatizare a INCDS 
 
Nu este cazul. 
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9. SURSE  DE  INFORMARE  ȘI  DOCUMENTARE DIN  PATRIMONIUL 
ȘTIINȚIFIC  ȘI  TEHNIC  AL INCDS 

 
Rolul informației în activitatea de cercetare-dezvoltare este primordial, mai ales acum în mileniul 

globalizarii, diversificarii și extinderii surselor de informare la nivel mondial. Prin activitatea de informare-

documentare, INCDS contribuie la cunoasterea și difuzarea progresului tehnic și științific în silvicultură. 

La nivelul institutului, prin inființarea și extinderea rețelei Intranet, informația este difuzată cu 

ușurință, iar accesul tuturor cercetătorilor la sursele de informare din biblioteca tehnică se poate face și online. 

O atenție deosebită s-a acordat achizițiilor de reviste cu tematică adecvată preocupărilor institutului - 

articole tehnice, științifice, nanotehnologii, precum și accesării unor baze de date având ca tematică domeniul 

silvic. 

• Reviste achiziționate în 2015: 

- Lesne Prace Badawcze (Kwartalik Instytutut Badawczego Lesnictwa) – I.B.L. 

- Forstlche Forschungsberichte 

- Silvae Genetica 

- Sylwan 

- Allgemaine Forst und Jagdzeitung 

- Folia Forestalia Polonica- I.B.L. 

- Acta Silvatica 

- Spanish Journal of Rural Development 

- Unasylva (F.A.O.) – Une nouvelle dynamique pour les forest mediterraneennes 

- Acta Silvae et Ligni 

- Landbauforschung – Apllied Agricultural anf Forestry Research 

• Editura Silvică 

Este o componentă a Institutului  Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea” și 

se ocupă cu promovarea activității editoriale în cadrul institutului și, în general, cu publicarea de lucrări de interes 

din sfera silviculturii și a științelor mediului. 

Ca o componentă a activităţii de cercetare, preocupările editoriale sunt încă de la înfiinţarea (ICEF - 

Institutul de Cercetări şi Experimentaţiuni Forestiere), primul volum de lucrări - "Analele ICEF" - fiind publicat în 

anul 1934, imediat după înfiinţarea Institutului; publicaţia a apărut constant până în anul 1989, cu o întrerupere în 

perioada celui de-al Doilea Război Mondial.  

După anul 1948, publicaţiile institutului au apărut grupate în serii (colecţii) , editate cu regularitate 

până în 1990. Toate apariţiile editoriale au fost publicate sub egida autorităţii publice centrale responsabile pentru 

silvicultură la acel moment (e.g. Ministerul Economiei Forestiere şi al Materialelor de Construcţii - Departamentul 

Silviculturii; Ministerul Silviculturii etc., respectiv Ministerul Apelor, Pădurilor, Mediului Înconjurător în anii 

1990-1991), iar editarea materialelor s-a făcut, în marea majoritate, de către Redacţia de Propagandă Tehnică 

Agricolă. 
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După anul 1991, Redacţia de Propagandă Tehnică Agricolă şi-a întrerupt activitatea, iar odată cu 

aceasta, şi activitatea publicistică a INCDS s-a redus simţitor, seria I, a III-a şi a IV-a întrerupându-şi apariţia în 

totalitate, iar seria a II-a apărând sporadic (două volume în perioada 1992-2001).  

Consecinţă a modificării cadrului legislativ şi instituţional privind activitatea editorială după 1990, în 

anul 1992 ICAS întreprinde demersurile necesare înfiinţării Editurii Tehnice Silvice (ETS) şi a funcţionării 

acesteia în cadrul INCDS, reglementate prin avizul nr. 1477/22.11.1992 al Ministerului Culturii.  

Activitatea editorială a Editurii Tehnice Silvice este revitalizată începând cu anul 2002, când  

Institutul  Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea”, în urma solicitărilor adresate 

Ministerului Culturii şi Cultelor şi Bibliotecii Naţionale a României obţine avizul de funcţionare şi codurile ISBN 

şi ISSN aferente. Odată cu reorganizarea din anul 2007, editura şi-a schimbat denumirea în Editura Silvică.  

Este evaluată și recunoscută de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul 

Superior ( CNCSIS) începând cu anul 2007. Lucrările editate de INCDS  sub brand-ul Editurii Silvice, sunt 

grupate în 6(șase) serii / colecţii. Informații suplimentare se pot obține accesând pagina web a editurii: 

www.editurasilvica.ro . 

În ultimii 5 ani, au fost publicate peste 25 de carti ale cercetatorilor din INCDS.  

• Reviste stiintifice ISI editate de INCDS: 

Annals of Forest Research (http://www.afrjournal.org)  

Revistă în limba engleză indexată ISI Web of Science și în BD scientometrice. A fost prima publicație 

care a apărut imediat după înființarea Institutului de Cercetări Forestiere –ICEF (1934). Chiar dacă au existat 

schimbări ale denumirii (ex. Studii și Cercetări), aceasta a înregistrat o apariție neîntreruptă, fiind una dintre 

publicațiile de referință din domeniul silvic din România. Din anul 2008 apare integral în limba engleză. Revista 

publică articole de cercetare și note acoperind domeniile din sfera silviculturii și a altor științe adiacente. 

Ann. For. Res. a trecut, în anul 2014, la o nouă platformă editorială, atât din dorința de a 

veni în întâmpinarea cerințelor cititorilor, autorilor și referenților, cât și pentru a se alinia standardelor actuale din 

publicistica științifică internațională. Pentru o citare mai rapidă a articolelor publicate a fost adoptat sistemul de 

identificare a obiectelor digitale (DOI) și a fost implementat și un sistem de depozitare automată (CLOCKSS). 

 

Perspective 

 

În anul 2016 Institutul va participa la numeroase manifestări științifice organizate în colaborare cu 

Academia Română, Academia de Științe Agricole și Silvice,,Gheorghe  Ionescu – Șișești”, Universitatea din 

București, Universitatea Transilvania din Brașov: 

1. Exploatarea și prelucrarea primară a lemnului în contextul unei gestionări durabile a pădurilor României 

2. Inventarul forestier naţional: aşteptări, realizări, perspective. 

3. Analiza conceptelor europene privind funcțiile și  serviciile ecosistemelor forestiere în vederea 

implementării lor în silvicultura României . 

4. Publicațiile periodice forestiere: prezent și perspectivă. 

http://www.afrjournal.org/
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5.  Consecințele aplicării necorespunzătoare a lucrărilor speciale de conservare și a lucrărilor de îngrijire și 

conducere a arboretelor asupra stării pădurilor României. 

6. Strategia forestieră națională în contextul prevederilor strategiei similare a Uniunii Europene, prioritate 

pentru silvicultura României. 

7. Normele tehnice de amenajare a pădurilor – modalitate tehnică de asigurare a unei gestionări durabile.  
Manifestare prilejuită de împlinirea a 110 ani de la nașterea prof. Nicolae Rucăreanu.  

De asemenea în anul 2016 institutul va organiza Întâlnirea Grupurilor de Experți din cadrul 

Programului Națiunilor Unite pentru Europa privind Protecția pădurilor din Europa. 

Totodată INCDS ,,Marin Drăcea” va avea calitatea de co-organizator alături de Universitatea din 

Bucureșri și Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava a Conferinței internaționale Forum Carpathicum. 

 

10.  CONCLUZII 
Analiza activității INCDS, în anul 2015, comparativ cu 2014, evidențiază următoarele concluzii: 

Situația economico – financiară 

- Patrimoniul realizat în 2015, față de cel din 2014, reprezintă, per total, o creștere cu 9,53 %, 

activele circulante crescând cu 18,95 %; 

- Veniturile totale au scăzut, în anul 2015, cu 0,2 %, comparativ cu anul 2014; 

- Veniturile realizate prin  contracte de  cercetare-dezvoltare, finanțate din  fonduri publice 

naționale, au crescut cu 9,6 %; 

- Veniturile realizate prin  contracte de  cercetare-dezvoltare, finanțate din  fonduri publice 

internaționale au crescut cu 12 %; 

- Veniturile realizate din activități economice au scăzut cu 15,2 %, iar veniturile financiare au 

scăzut cu 9,8 %; 

- Cifra de afaceri totală, obținută în anul 2015, are valoarea de 68 926 725  lei, înregistrând o 

creștere cu 1,5 %, comparativ cu anul 2014; 

- Volumul total al cheltuielilor  a fost de 68 744 746 lei, fiind cu 12 % mai mare decât în anul 2014 

(61 383 100 lei); 

- Profitul brut obținut în anul 2015 a fost de 3 960 235 lei, iar în anul 2014 de 10 235 275lei, 

înregistrând o scădere de aproximativ 2,6 ori; 

- Strategia economico-financiara a institutului stabilește reducerea pana la eliminare a arieratelor, 

de aceea, se urmărește efectuarea de plați ritmice în momentul în care apar încasări. Cu toate acestea la sfârşitul 

anului 2015 s-au înregistrat arierate de 1 054 762 lei; 

- Evoluția  performanței  economice : a crescut productivitatea muncii (lei / salariat / an) de  la         

6 393,53  în 2014 la 6 542,02  în 2015; a scăzut rata rentabilității financiare (%): de la 14,42 în 2014 la 5,49 în 

2015; rata solvabilității generale (%) a scăzut de la 583,86 lei în 2014 la 513,43 lei în 2015, rata rentabilității 

economice (%) a scăzut de la 16,23 în 2014 la  6,53 în 2015, rata autonomiei financiare a crescut de la 6 393,53 în 
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2014 la 6 542,02 în 2015. 

Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare 

Strategia managerială privind resursa umană a urmărit asigurarea continuă a unei structuri 

organizatorice şi funcţionale  optime la nivel central şi al subunităţilor teritoriale, în raport cu direcţiile şi 

obiectivele strategice de cercetare-dezvoltare, corelat cu resursele financiare atrase prin contracte: 

• totalul personalului de CD din  INCDS a fost de 461 salariați - în anul 2014 și 468 salariați - în 

anul 2015; 

• numărul cercetătorilor cu gradele I si II a rămas relativ constant; 

• numărul de doctori a crescut cu 3 %; 

• numărul personalului cu vârsta sub 35 de ani a ramas relativ constant; 

• numărul cursurilor de formare profesionala a crescut cu 80%. 

Infrastructura de cercetare - dezvoltare 

a. 14 departamente de cercetare și 23 de dezvoltare; 

b. 1 laborator de măsurători acreditat și 4 neacreditate, intercalibrate la nivel European (ICP- Forests) 

Gradul de utilizare a infrastructurii de cercetare a crescut, în anul 2015, ca urmare a echipamentelor 

corporale și necorporale achiziționate. 

Rezultatele activității de cercetare - dezvoltare 

- în anul 2015 numărul de  proiecte naționale și internaționale derulate în cadrul institutului s-a 

menținut constant comparativ cu anul 2014; 

- în anul 2015 nu au fost acordate brevete de invenție comparativ cu 2014 (2); 

- în anul 2015, numărul lucrărilor științifice publicate în reviste științifice cotate ISI a crescut cu 

32%  față de 2014; 

- factorul de impact cumulat a înregistrat o evoluție, astfel ca, în anul 2015, a crescut cu 5 %, fata de 

2014; 

- în anul 2015, comparativ cu anul 2014, numărul lucrărilor științifice publicate în reviste științifice 

fără cotație ISI a fost relativ egal cu cel din 2014; 

- numărul comunicărilor științifice prezentate la  diferite manifestări științifice internaționale a 

crescut de 3 ori în anul 2015, comparativ cu 2014 ; 

- s-a menținut relativ egal  numărul  propunerilor  de  proiecte  depuse  la  diferite  competiții 

naționale (9 în 2014 și 7 în 2015)  și internaționale (6 în 2014 și 7 în 2015) 

Oportunitățile de valorificare a rezultatelor cercetării si măsurile pe care INCDS  le are în 

vedere cuprind: 

1. Perfecţionarea cadrului instituţional şi de reglementare a activităţilor de cercetare – dezvoltare şi de 

experimentare-producţie din INCDS. 

2. Evaluarea şi managementul durabil al resurselor forestiere. Analiza şi cuantificarea efectelor 

modificărilor de mediu şi a condiţiilor social – economice asupra ecosistemelor forestiere şi fundamentarea 
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măsurilor de atenuare a acestora. 

3. Adaptarea structurii organizatorice şi funcţionale a INCDS atât la nivelul subunităţilor centrale cât 

şi în plan teritorial în raport cu oferta cercetării – dezvoltării la nivel internaţional şi naţional şi cu problematica 

regională a silviculturii româneşti, inclusiv asigurarea reprezentativităţii regionale a câmpurilor experimentale  din 

patrimoniul propriu. 

4. Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii pădurilor şi a potenţialului lor productiv şi peisagist. 

5. Fundamentarea ştiinţifică şi promovarea de sisteme agrosilvice, culturi speciale pentru biomasă / 

energie şi alte produse  nelemnoase.  Creşterea contribuţiei sectorului forestier la dezvoltarea rurală şi la protecţia 

mediului. 

6. Asigurarea prin amenajament a cadrului necesar gestionării durabile a pădurilor. 

7. Întărirea competitivităţii activităţilor de cercetare şi dezvoltare tehnologică prin modernizarea 

suportului logistic şi ridicarea nivelului de performanţă profesională a resurselor umane 

8. Întărirea capacităţii de cooperare şi parteneriat pe plan intern şi internaţional şi atragerea de surse 

de finanţare externe 

9. Creşterea rolului patrimoniului forestier propriu al INCDS. 

10. Includerea rezultatelor cercetării silvice şi inovării în circuitul naţional şi internaţional al 

informaţiei ştiinţifice şi transferul tehnologic al acestora 

Măsuri de creștere a prestigiului si vizibilității INCDS: 

Pentru creşterea prestigiului și gradului de vizibilitate naţională şi internaţională a INCDS dar și pentru  

promovarea expertizei sale în domeniul cercetării forestiere se vor întreprinde următoarele acţiuni: 

• Monitorizarea continua si eficienta a proiectelor de cercetare în derulare, în scopul 

îndeplinirii în totalitate si la termen a obligațiilor contractuale, a indicatorilor asumați prin proiect si a întăririi 

parteneriatelor naționale si internaționale. 

• Asigurarea permanenta a participării INCDS cu propuneri de noi proiecte la competițiile ce vor fi 

lansate, pe plan național si european/transnațional; se vor avea în vedere programele ORIZONT 2020, ERA NET, 

LIFE + precum si oportunitățile ce vor apărea pe parcursul anului 2016. 

• Flexibilitatea  în  accesarea  de  cercetări  complexe,  multi  si    transdisciplinare,  în colective 

concentrate si colaborative, utilizând inovarea proprie pentru rezolvarea problemelor specifice, corelat cu domeniile 

stabilite prin Strategia Naționala CD. 

• Creșterea valorilor indicatorilor INCDS privind activitatea de diseminare a rezultatelor CD - 

publicații științifice (Web of Knowledge, Scopus, BDI), citări, recenzent si  membru în colectivele de redacție al 

revistelor si manifestărilor științifice, prezentări invitate si participări la evenimente științifice. 

• Intensificarea  acțiunilor  pentru  atragerea  agenților  economici  în  activitatea  de cercetare și 

implementarea rezultatelor cercetărilor.  

• Continuarea asigurării cadrului organizatoric si instituțional pentru cercetarea exploratorie, 

promovarea în grade de cercetare, creșterea competentelor științifice si în domeniul transferului tehnologic, 

managementului proiectelor etc.. 
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• Organizarea anuală a sesiunii de comunicări ştiinţifice a INCDS şi transformarea acesteia într-un 

eveniment ştiinţific de referinţă pentru cercetare silvică românească; 

• Intensificarea efortului cercetătorilor de a publica în reviste cotate ISI și creșterea interesului 

acestora pentru publicare prin contracte individuale și alte angajamente obligatorii; 

• Continuarea activităţii editoriale în cadrul Editurii Silvice  

• Implicarea mai activă a INCDS în organizarea întâlnirilor de lucru în cadru programelor FP7, 

LIFE+, COST, ICP-Forests, etc. şi în care INCDS este partener; 

• Dezvoltarea căilor de promovare a rezultatelor cercetărilor INCDS prin sisteme informaţionale 

publice. 

• Dezvoltarea portalului WEB pentru promovarea și diseminarea rezultatelor cercetărilor din INCDS 

• Abordarea  mai ambițioasă a obiectivelor în domeniul publicațiilor, trimiterea spre publicare cu 

preferință la reviste cu factor de impact ISI ridicat; 

• Participarea la conferințe naționale și internaționale să genereze articole cu factor de impact ridicat; 

• Publicarea de cărți   concepute ca   sinteze (colecție) de lucrări științifice  deja publicate în reviste 

cu factor de impact; 

Activitatea generala a INCDS a marcat o scădere cu 2% față de anul anterior, constituind un semnal de 

revigorare și de reconsolidare a poziției în aria națională și europeană de cercetare - dezvoltare - inovare. 

 

 

11.  PERSPECTIVE / PRIORITĂȚI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE 

RAPORTARE 
 
Activitatea de cercetare - dezvoltare 
 
În concordanţă cu Strategia Naţională de Cercetare – Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2014 – 

2020 principalele teme specifice cercetării româneşti în domeniul forestier vor contribui la asigurarea stabilității, 

biodiversității și creșterii eficacității funcționale a pădurilor pentru generarea de resurse și servicii și la creșterea 

rolului Platformei Tehnologice Europene pentru Sectorul Forestier (FTP). Aceste teme strategice se referă la: 

- Perfecționarea și dezvoltarea procedeelor şi modelelor  de  reglementare a  procesului de 

producţie,  evaluarea şi  prognoza  resurselor forestiere,  exploatarea şi utilizarea acestora. 

-  Analiza, evaluarea şi cercetarea/monitorizarea  inter- și multidisciplinară pe termen lung a stării  

ecosistemelor forestiere și a biodiversității acestora sub acţiunea schimbărilor climatice şi a altor factori de stres 

biotici şi abiotici. 

- Evaluarea diversităţii genetice a speciilor forestiere în vederea creşterii adaptabilităţii acestora la 

schimbările climatice, reducerea izolării genetice şi conservarea populaţiilor de interes cinegetic. 

- Optimizarea măsurilor de gospodărire și a tehnologiilor de exploatare, elaborate pe baze ecologice, 

pentru obținerea unor produse forestiere durabile provenite din păduri certificate. 
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- Soluții optime și tehnologii specifice reconstrucției ecologice a terenurilor forestiere, amenajării 

bazinelor hidrografice torențiale împăduririi terenurilor degradate inapte pentru agricultură și realizării sistemului 

național de perdele forestiere de protecție a câmpului și a căilor de comunicație. 

- Cuantificarea funcțiilor productive, protective și peisagistice ale  pădurilor şi a serviciilor 

ecosistemice  oferite de acestea. 

Susţinerea transferului tehnologic se va realiza în viitor prin implicarea de parteneri cofinanţatori ai 

proiectelor de cercetare-dezvoltare de interes aplicativ, local sau naţional prin:  

- actualizarea reglementărilor, instrucțiunilor și normelor tehnice din sectorul forestier; 

- elaborarea de amenajamente silvice în regim silvic;  

- elaborarea de aplicatii informatice specializate pentru diferite activitati; 

- construirea de baze de date geospațiale și hărți amenajistice în format digital;  

- atestarea de produse pentru prognoza și prevenirea atacurilor de insecte (feromoni sintetici);  

- dezvoltarea de produse biologice testate pentru controlul bolilor provocate de diferiti agenti 

patogeni în păduri; 

- implementarea de tehnologii specifice pentru reconstrucția ecologică a terenurilor degradate.; 

- acordarea de asistență tehnică și consultanță în silvicultură; 

Diseminarea rezultatelor cercetării se va realizeaza prin:  

- constituirea  de suprafeţe experimental – demonstrative şi instruiri privind aplicarea rezultatelor 

cercetărilor; 

- organizarea de evenimente științifice (conferințe, simpozioane, workshop-uri, training-uri) cu 

participare internațională;  

- participarea cercetătorilor la conferințe / simpozioane / congrese naționale și internaționale, și 

prezentarea de lucrări științifice;  

- publicarea rezultatelor cercetării în jurnale naționale și internaționale de prestigiu; 

- prezentarea demonstrativ, în teren a  unor rezultate ale cercetării și organizarea de cursuri de 

instruire; 

- organizarea de schimburi de experiență științifică și practică între cercetători, factori de decizie, 

proprietari și manageri de păduri; 

- participarea la expoziții pentru promovarea rezultatelor cercetării.  

Resursa umană 

- Continuarea  acțiunilor  pentru  menținerea  unor  standarde  ridicate  în  procesul  de evaluare și 

recrutare de personal. Astfel evaluarea cercetătorilor trebuie să fie efectuată în mod regulat și bazată pe indicatori 

clar stabiliți, în special, pe publicații în reviste cu factor de impact, având corespondent direct în recompense 

financiare; 

- Tinerii cercetători trebuie sa viziteze  laboratoare străine de top, pentru perfecționare, activitate 

experimentală și prelucrarea bazelor de date ale INCDS, care să fie ulterior valorificate în articole indexate ISI; În 

special, sunt recomandate stagiile de perfecționare în domeniul biologiei moleculare, care implică vizite lungi (>5-
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6 luni); 

- Stabilirea de orientări și reguli clare pentru doctoranzi, în acord cu standardele internaționale; 

 

 

Infrastructura CD si pentru Transfer Tehnologic 

- Îmbunătățirea infrastructurii de cercetare, în scopul dezvoltării cercetărilor complexe inter şi 

transdisciplinare, pe plan național și european; se va avea în vedere accesarea programelor finanțate prin Fonduri 

Structurale pentru creșterea capacitații INCDS și upgradarea/ depunerea de propuneri în cadrul Programului 

Operaţional Competitivitate  (POC) 2014 - 2020. 

- Depășirea cu succes a tuturor auditurilor sistemelor de managementul calității și de mediu. 

Activitatea financiara 

- Gestionarea eficientă în condițiile prevăzute de lege a fondurilor alocate institutului; 

- Creșterea atragerii de fonduri private în activitatea cercetare-dezvoltare a INCDS prin   contracte 

de cercetare - dezvoltare / asistență tehnică încheiate direct cu agenții economici; 

- Valorificarea rezultatelor obținute în activitatea de cercetare-dezvoltare. 

- Creșterea atragerii de fonduri europene în activitatea de cercetare-dezvoltare a INCDS. 
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Anexa nr. 1 
Subunităţile fără personalitate juridică din structura Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice – ICAS București 

 
Nr.crt. Denumirea subunităţii Sediul 

1. Centrala Institutului  Jud. Ilfov, loc. Voluntari, Bulevardul Eroilor, nr. 128 

- Punct de lucru Tulcea  Jud. Tulcea, loc. Tulcea, str. Isaccei, nr. 25 

2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Braşov Jud. Braşov, loc. Braşov, str. Cloşca, nr. 13 

- Baza experimentală Săcele  Jud. Braşov, loc. Săcele, str. Ogrăzii, nr. 22 

3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Piteşti Jud. Argeş, loc. Piteşti, str. Trivale, nr. 80 

- Laborator de cercetare Mihăeşti Jud. Argeş, comuna Mihăeşti 

- Baza experimentală Mihăeşti Jud. Arges, comuna Mihăeşti 

4. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție 

Câmpulung Moldovenesc 

Jud. Suceava, loc. Câmpulung Moldovenesc, str. Calea Bucovinei, 

nr. 73 bis 

- Secție de cercetare-dezvoltare și experimentare producție de proiectare 

Roman 

Jud. Neamţ, loc. Roman, Bulevardul Republicii, nr. 34 

- Colective de cercetare-dezvoltare Bacău Jud. Bacău, loc. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr. 28 

- Baza experimentală Hemeiuşi Jud. Bacău, comuna Hemeiuşi 

- Baza experimentală Tomnatic Jud. Suceava, loc. Câmpulung Moldovenesc, str. Calea Bucovinei, 

nr. 73 bis 

5. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție 

Timişoara 

Jud. Timiş, loc. Timişoara, Aleea Pădurea Verde, nr. 1 

- Colective de cercetare – dezvoltare Caransebeş Jud. Caraş Severin, loc. Caransebeş, str. Godeanu, nr. 7 



 

- Secție de cercetare și experimentare producție Simeria Jud. Hunedoara, loc. Simeria, str. Biscariei, nr. 1 

- Baza experimentală Simeria Jud. Hunedoara, loc. Simeria, str. Biscariei, nr. 1 

- Baza experimentală Timișoara Jud. Timiş, loc. Bazoş 

- Pepinieră Dobra Jud. Hunedoara, loc. Dobra 

- Baza experimentală Caransebeş Jud. Caraş Severin, loc. Caransebeş, str. Godeanu, nr. 7 

6. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Bistriţa Jud. Bistriţa-Năsăud, loc. Bistrita, str. Mihai Viteazu, nr. 2 

- Secție de cercetare și experimentare Cluj-Napoca Jud. Cluj, loc. Cluj-Napoca, str. Horea, nr. 65 

- Baza experimentală Târgu Mureș Jud.Mureș, loc. Tg.Mureș, str. George Enescu, nr.6 

- Păstrăvăria Gilău Jud. Cluj, loc. Gilău 

- Baza experimentală Lechinţa Jud. Bistriţa - Năsăud, loc. Lechinţa, str. Principală, nr. 352 

7. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Craiova Jud. Dolj, loc. Craiova, str. George Enescu, nr. 24 

- Baza experimentală Craiova Jud. Dolj, loc. Craiova, str. George Enescu, nr. 24 

8. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Focşani Jud. Vrancea, loc. Focşani, str Republicii, nr. 7 

- Baza experimentală Vidra Jud. Vrancea, comuna Vidra 

9. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Oradea Jud. Bihor, loc. Oradea, Bulevardul Ştefan cel Mare, nr. 70 

10. Stațiunea de Experimentare-Producție Ștefănești Jud. Ilfov, loc. Voluntari, Bulevardul Eroilor, nr. 128 

- Baza experimentală Ștefănești Jud. Ilfov, loc. Voluntari, Bulevardul Eroilor, nr. 128 

- Baza experimentală Cornetu Jud. Ilfov, loc. Cornetu, str. Taberei, FN 

- Baza experimentală Bărăgan Jud. Calarasi, comuna Perișoru 

- Baza experimentală Tulcea Jud. Tulcea, loc. Babadag 

 
 



INCDS ,,Marin Drăcea” Anexa nr.2

fara TVA
Nr. Program Nr.contract Autoritatea Statutul ICAS
crt. Contractanta TOTAL din care: in proiect

ICAS Contractor/Partener

1. PNCDI II - Parteneriate 118/2012 UEFISCDI 396689 233091 Contractor
96/2014 UEFISCDI 215687 73962 Contractor

151/2014 UEFISCDI 440570 268470 Contractor
111/2014 UEFISCDI 70738 10125 Partener
 180 /2014 UEFISCDI 241895 77439 Partener

2. PNCDI II - Idei  111/2011 UEFISCDI 147304 147304 Contractor

3. PNCDI II - Resurse Umane - TE 32/2015 UEFISCDI 90000 90000 Contractor

4. PNCDI II - Capacitati, modul III 208/EU/2013 UEFISCDI 17587 17587 Contractor
195/EU/2012 UEFISCDI 2817 2817 Contractor

5. Program Nucleu 46N/2009 Autoritatea Nationala pentru 9122500 9122500 Contractor
Cercetare Stiintifica si Inovare (ANCSI)

6. SEE 2009 - 2014 Ctr. 18 SEE/2014 Autoritatea Nationala pentru 250578 250578 Partener
Cercetare Stiintifica si Inovare (ANCSI)

7. Inventar Forestier Național 44/2015 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 3951613 3951613 Contractor
(MMAP)

8. SEE 2009 - 2014 66118/2015 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 165864 165864 Partener
(MMAP)

9. Cercetare aplicativa in padurile Hot.CA a RNP nr. 2/2013 RNP - Romsilva 190000 175500 Contractor
administrate de RNP-Romsilva Hot.CA a RNP nr. 3/2014 RNP - Romsilva 1165000 1102934 Contractor

Ctr.76/2015 RNP - Romsilva 1850000 1780000 Contractor
Comanda 20835/2015 RNP - Romsilva 26600 26600 Contractor

LISTA CONTRACTELOR DERULATE DE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE                                                          
PENTRU ACTIVITATEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN ANUL 2015

Valoare contract 2015 - lei

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA



10. Dezvoltare tehnologica pentru Hot.CA a RNP nr. 3/2015 RNP - Romsilva 20900000 20900000 Contractor
padurile administrate de RNP ctr.108/2015

Romsilva

11. Cercetare științifică în baze proprii Hot.CD a INCDS nr.3/2015 Baze experimentale ale INCDS 324378 324378 Decontare directa

12. Studii de impact, pedostaționale Comenzi persoane fizice și juridice Persoane fizice si juridice 4006326 4006326 Contractor
analize de specialitate DS și OS de stat si private

13. Studii, proiecte de reconstructie Comenzi persoane fizice și juridice Persoane fizice si juridice 255093 255093 Contractor
ecologica, corectare torenti etc DS și OS de stat si private

14. LIFE + LIFE 13 NAT/RO/001154 Comisia Europeana 640714 640714 Contractor

LIFE 11 NAT/RO/828 Comisia Europeana 119255 119255 Partener

LIFE 11 NAT/RO/825 Comisia Europeana 70672 70672 Partener

15. FP 7 Acord nr. 284181/2011 FP7 Comisia Europeana 133500 133500 Partener

Acord nr. 308428/2012  FP7-ENV Comisia Europeana 52761 52761 Partener

TOTAL 44848141 43999083

BAZE PROPRII ALE INCDS

CONTRACTE CU TERȚI (PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE)

PROIECTE INTERNAȚIONALE



Nr.crt. Titlu Revista Autori Factor impact Citări
1 Structural patterns of beech and silver fir suggest

stability and resilience of the virgin forest Sinca in the
Southern Carpathians, Romania

Forest Ecology and Management Any Mary Petrițan 2,66 0

2 The Dynamics and Variability of Radial Growth in
Provenance Trials of Norway Spruce (Picea abies (L.)
Karst.) Within and Beyond the Hot Margins of its
Natural Range

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-
Napoca

Budeanu Marius 0,547 0

3 Response of Norway Spruce (Picea abies (L) H. Karst)
seed stand progenies tested under different site
conditions

Sumarski List Budeanu Marius 0,281 0

4 Tilia sp. - urban  trees  for  the future Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca Chira Danut 0,45 0
5 Genomic Resources Notes Accepted 1 October 2014–30

November 2014 Molecular Ecology Resources Postolache Dragos 3,712 0

6 A review on plant diversity and forest management of
European beech forests European Journal of Forest Research Bouriaud Olivier 2,095 0

7 Age, competition, disturbance and elevation effects on
tree and stand growth response of primary Picea abies
forest to climate

Forest Ecology and Management Teodosiu Marius
2,66 0

8 Assessing the influence of climate-water table
interactions on jack pine and black spruce productivity
in western central Canada

Ecoscience Bouriaud Olivier
0,975 1

9 Different tree-ring responses of Norway spruce to air
temperature across an altitudinal gradient in the Eastern
Carpathians (Romania)

Trees- Structure and function Sidor Cristian Gheorghe, Popa Ionel, Vlad Radu
1,651 0

10 Distinct effects of climate warming on populations of
silver fir (Abies alba ) across Europe Journal of Biogeography Popa Ionel 4,59 3

11 Influence of wood density in tree-based annual
productivity assessments and its errors in Norway spruce Biogeosciences Bouriaud Olivier, Teodosiu Marius 3,978

0

12 Late Holocene fluvial activity and correlations with
dendrochronology of subfossil trunks: case studies of
northeastern Romania

Geomorphology Nechita Constantin, Popa Ionel 2,785
0

13 Non-target Bark Beetles in Ips duplicatus (Sahlberg)
Pheromone Traps Baited with Host Volatiles Notulae Botanicae Horti Agrobota-nici Olenici Nicolai 0,547 0

14 Parasitoids of Phloeosinus aubei (Coleoptera: 
Curculionidae) from Romania Acta zoologica bulgarica Olenici Nicolai, Olenici Valentina 0,532 0

15 pointRes: An R package to analyze pointer years and
components of resilience

Dendrochronologia Bouriaud Olivier 1,797 0

16 The radial growth-competition relationship in Picea
abies stands affected by windfall Dendrobiology Popa Ionel 0,556

0

17 Testing the influence of habituation on genetic structure
of brown bear (Ursus arctos) Annals of forest research Ancuța Cotovelea, Ovidiu Ionescu, Georgeta Ionescu, Ramon Jurj, George 

Sîrbu, Marius Popa, Mihai Fedorca 0,42 0

18 Recovery of large carnivores in Europe’s modern human-
dominated landscapes. Science 19 December Ovidiu Ionescu

33,61
59

19 The radial grow-competition relationship in Picea abies
stands affected by windfall Dendrobiology Ovidiu Badea, Ionel Popa

0
0

Anexa 3
Lucrări științifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI publicate în anul 2015



20 Research on the growth and development of forest
plantations installed on the tailing dumps from Moldova
Noua

SGEM2015 Conference Proceedings I.C. Cantar, I. Chisalita, O.Merce, N. Cadar
0 0

21 Dead wood volume and its correlation with living
standing volume in the Runcu-Grosi nature reserve SGEM2015 Conference Proceedings O.Merce, I.C. Cantar, I.Biris, D.O.Turcu 0 0

22 Densities of large trees in natural forests - a key
structural characteristic. case study from Izvoarele Nerei
nature reserve, SW Romania

SGEM2015 Conference Proceedings D.O.Turcu,  O.Merce, O.Bouriaud, R.Tomescu
0 0

23 Variation of the quantitative traits in a progeny test of
Abies alba (Mill.) at the nursery stage Silvae Genetica Mihai Georgeta,  Mirancea Ionel, Duta Constantin 0,278 0

24 Stem quality assessment in European National Forest
Inventories: an opportunity for harmonised  reporting?  Annals of Forest Science Gheorghe Marin 1,981



        
 
 
 

 Anexa 4 
 

Brevete de invenţie (solicitate / acordate) în anii 2014 și 2015 
 

Numărul 
brevetului 

Titlul brevetului Revista oficială Inventatorii / titularii 

2014 
127476 Procedeu de obţinere a unui colorant 

nutraceutic antocianinic 
Buletinul Oficial de 

proprietate industrială – 
Secţiunea Invenţii  

nr. 1 / 2014 

Ţuluca Elisaveta – Valeria, 
Biriş Iovu – Adrian, Enache 

Preoteasa – Cristian, 
Şerbănescu Octavian – 

Valentin, Voiculescu Ion, Leca 
Laura – Andreea 

127712 Tulpină de Beauveria brongniartii, patogenă 
pentru cărăbuşul de mai, Melolontha 
melolontha 

Buletinul Oficial de 
proprietate industrială – 
Secţiunea Invenţii nr. 

11 / 2014 

Fătu Ana – Cristina, Andrei 
Ana – Maria, Fătu Viorel, 
Cardaş Gabriel, Ciornei 

Constantin 
2015 

- - - - 
 



Anexa 6

Nr.crt. Referinta Revista Autorii

1
Structural patterns of beech and silver fir suggest stability and 
resilience of the virgin forest Sinca in the Southern Carpathians, 
Romania

Forest Ecology and Management 356: 184-195 Any Mary Petrițan

2
The Dynamics and Variability of Radial Growth in Provenance 
Trials of Norway Spruce (Picea abies  (L.) Karst.) Within and 
Beyond the Hot Margins of its Natural Range

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 
43(1): 265-271 Budeanu Marius

3
Response of Norway Spruce (Picea abies (L) H. Karst) seed 
stand progenies tested under different site conditions Sumarski List 1-2: 47-57 Budeanu Marius

4
Consideraţii privind conservarea in situ a resurselor genetice 
forestiere de gorun (Quercus petraea) din România Revista pădurilor 130 (1-2): 3-9 Stuparu Elena, Budeanu Marius, 

Scărlătescu Virgil, Nistor Sanda.

5
Date preliminare privind înfiinţarea unei livezi semincere de 
stejar brumăriu în Dobrogea Revista de Silvicultură și Cinegetică 35: 34-38 Budeanu Marius

8
Tilia sp. - urban  trees  for  the future. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 

43(1)/2015: 259-264 Chira Danut

9
Ciuperca Hymenosyphusfraxineus, noul agent al uscării 
frasinilor, în Podişul Sucevei Revista de Silvicultură şi Cinegetică 35/2014: 105-112 Chira Danut

10
Avifauna ariilor protejate din zona Socol-Moldova Nouă, Porțile 
de Fier Revista de Silvicultură şi Cinegetică 35/2014: 128-141 Chira Danut

11
Forests and water vulnerability under climate change impact in 
the Putna river basin -Vrancea

Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth 
Observation & Surveying, Environmental Engineering, 

Vol. IV 
Constandache Cristinel

12
Dinamica unor parametrii de stabilitate în arborete de pin 
silvestru instalate pe terenuri degradate Revista Pădurilor, nr. 5-6/2014 Constandache Cristinel

13
Dinamica unor parametrii structurali în arborete de pin silvestru 
instalate pe terenuri degradate Revista Pădurilor, nr. 1-2/2015 Constandache Cristinel, Popovici 

Laurentiu
14 Determinismul climatic al producerii fenofazelor la specii 

forestiere cu serii maximale din România
Bucovina forestieră Teodosiu Marius

Lucrări științifice/tehnice publicate în reviste de specialitate fără cotație ISI în anul 2015

Vasile Diana, Scărlătescu Virgil

Vasile Diana, Scărlătescu Virgil

6 Păduri cu valoare ridicată de conservare identificate în DS Arad Revista de Silvicultură și Cinegetică 35: 113-117

7 High Conservation Value Forest from protected areas (HCVF 
1.1.) of Romanian forest fund Revista Pădurilor 130 (1-2): 33-40



15 Dinamica intra-anuală a creşterii radiale într-un amestec de 
molid cu zâmbru din Parcul Național Călimani

Revista Padurilor Semeniuc Anca, Popa Ionel

16 Dinamica lemnului mort în relaţie cu anumite caracteristici ale 
ecosistemelor forestiere de molid în Parcul Naţional Călimani

Revista Padurilor Vlad Radu

17 Dinamica unor parametri structurali în arborete de pin instalate 
pe terenuri degradate

Revista Padurilor Vlad Radu

18 Dinamica unor parametrii de stabilitate în arborete de pin 
silvestru instalate pe terenuri degradate

Revista Padurilor Vlad Radu

19 How to evaluate the sustainability of short-term cultures for 
biomass production? An application from NE Romania

Agriculture & Forestry Olenici Nicolai, Bouriaud Olivier, 
I.Biris

20 Influenţa parametrilor meteorologici lunari şi periodici asupra 
creşterii radiale a bradului, pinului silvestru şi laricelui din 

Bucovina forestieră Sidor Cristian Gheorghe, Popa Ionel

21 Influenţa unor factori staţionali asupra variaţiei lemnului mort în 
Parcul Naţional Călimani

Revista Padurilor Vlad Radu

22 Management influence on the dead wood distribution in a 
Norway spruce forest from Calimani National Park, Romania

AAB Bioflux Vlad Radu

23 Non-target Bark Beetles in Ips duplicatus  (Sahlberg) Pheromone 
Traps Baited with Host Volatiles

Notulae Botanicae Horti Agrobota-nici Olenici Nicolai

24 Old World megadroughts and pluvials during the Common Era Science Advances Popa Ionel
25 Phenology of wood formation in different coniferous species 

from Obcina Feredeului, Romania
Advances in Agriculture & Botanics Semeniuc Anca

26 Răspunsul comparativ al fagului şi stejarului la secetă în 
Rezervaţia Naturală Codrii (R. Moldova)

Bucovina forestieră Popa Ionel

27 The inter-annual dynamics of basal area increment derived from 
permanent girth band measurements in intensive forest 
monitoring network

Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Seria 
II – Forestry, wood industry, Agricultural food 

engineering

Popa Ionel

28 Xylosandrus germanus (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) 
– un potenţial dăunător al pădurilor, livezilor şi viilor din 

Bucovina Forestieră Olenici Nicolai

29 Dendrocronologia și climatologia Buletinul Societății Meteorologice Române Popa Ionel
30 Controlul materialelor forestiere de reproducere: trasabilitatea 

genetica, contributie la gestionarea durabila a padurilor
Bucovina Forestiera Teodosiu Maria

31
Evolution of infestation with loopermoth (Geometridae) in oak 
forests from Romania

Annals of the University of Craiova – Agriculture, 
Montanology, Cadastre, Series, Vol. XLIV, 2014 

Netoiu Constantin, Tomescu Romica, 
Buzatu Andrei

32
Refacerea ecologică a mlaștinii Hărman Ecological restoration 
of Hărman marsh

Revista de Silvicultură și Cinegetică 35:123 Georgeta Ionescu, Ancuța Cotovelea,  
Alexandru Gridan



33
Determinarea habitatului favorabil pentru cocoșul de munte în 
România Assessing the suitable forest habitats for the 
capercaillie in Romania

Revista de Silvicultură și Cinegetică 35:152 Mihai Fedorca , Georgeta Ionescu, 
Ovidiu Ionescu, Ancuţa Cotovelea

34
Particularități în imobilizarea pe cale chimică a castorului 
(Castor fiber) în România Peculiarities of beaver (Castor fiber) 
chemical immobilization in Romania

Revista de Silvicultură și Cinegetică 35:155 Alexandru Gridan Georgeta Ionescu, 
George Sîrbu, Claudiu Pasca

35
Reconstrucția, ecologia, îngrijirea și conducerea ecosistemelor 
foresti- ere riverane cursurilor de ape Reconstruction, ecology, 
tending and management of riparian forest ecosystems

Revista de Silvicultură și Cinegetică 
34: 53 George Sîrbu

36
Modele predictive ale fluxului de gene în populațiile de 
carnivore mari din România Predictive models for gene flow 

      

Revista de Silvicultură și Cinegetică Ancuța Cotovelea

37
Genetica moleculară un instrument util în conservarea speciilor 
de arbori și faună sălbatică Molecular genetics a useful tool for 

    

Revista de Silvicultură și Cinegetică Ancuța Cotovelea

38
The inventory of torrent control structures and their condition 
within Natura 2000 sites (Postavaru, Piatra Mare, Ciucas) 
managed by RPLP Kronstadt and RPLP Sacele

Revista de Silvicultura si Cinegetica.
Nicu Constantin Tudose, Serban 

Octavian Davidescu, Cezar Ungurean, 
Andrei Adorjani, Agafia Davidescu

39
Promoting ecological solutions for torrential watersheds 
management, a major contemporary problem to Romanian Revista Padurilor Serban Octavian Davidescu

40 Forest plantations on the tailing dumps from 
Moldova Nouă    –  periurban forest

JOURNAL of Horticulture, Forestry and 
Biotechnology, Volume 1

9(1), 216-220, 2015

I.C. Cantar

41
The impact of mining activities from Moldova Noua on forests JOURNAL of Horticulture, Forestry and 

Biotechnology, Volume 19(1), 207-215, 2015
I.C. Cantar, I. Chisalita, O.Merce, N. 

Cadar, D.O.Turcu
42 Specific management 

measures for the forest habitats 
91Q0–Calcicolous 
Pinus sylvestris
forests and 9530* - Sub-Mediterranean forest with endemic 
Pinus nigra ssp. banatica

JOURNAL of Horticulture, Forestry and 
Biotechnology, Volume 19(2), 136-139, 2015

O.Merce, I.Biris, D.O.Turcu, I.C. 
Cantar, N. Cadar

43 The establishment of shelterbelt against 
the snow
cover of 
national roads in Arad county

JOURNAL of Horticulture, Forestry and 
Biotechnology, Volume 19(1), 186 - 192, 2015

N. Cadar, I. Chisalita, O.Merce, 
D.O.Turcu, I.C. Cantar



44 Cercetări privind sortimentaţia lemnului exploatat în anul 2014 
la Ocolul Silvic Anina

Annals of the University
of Craiova - Agriculture, 
Montanology, Cadastre

Series, Volume 
XLV/2015

I. Chisalita, I.C. Cantar, Ciontu C., 
Simion Cernescu N.

45

Cercetări privind alegerea tehnologiilor ecoproductive de 
exploatare a masei lemnoase în Parcul Naţional Semenic-Cheile 
Caraşului

Annals of the University
of Craiova - Agriculture, 
Montanology, Cadastre

Series, Volume 

I. Chisalita, I.C. Cantar, Ciontu C., 
Simion Cernescu N.

46
Typological framing of forest from Lunca Muresului Natural 
Park

Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 
Vol. 19(1), 2015

N. Cadar

47 Characteristics of the seedlings layer from the “Runcu – Groşi” 
Nature Reserve

JOURNAL of Horticulture, Forestry and 
Biotechnology, Volume 19, (2) pp 140 – 145

O.Merce

48 Micropropagarea in vitro  la mesteacăn (Betula pendula Roth.) Revista Pădurilor Mirancea Ionel

49
Genetic variation and heritability in a breeding seedling orchard 
of resonance Norway spruce

Proceedings of the biennial international symposium 
“Forest and sustainable development”, Jurnalul 

Universitatii Transilvania

Mihai Georgeta, Mirancea Ionel, 
Tanasie Stefan

50
Leaf and Twig Morphological Variability of Romanian Linden 
Species (Tilia; Tiliaceae): a Case Study

Proceedings of the biennial international symposium 
“Forest and sustainable development”, Jurnalul 

Universitatii Transilvania

Loghin Cosmin, Ivanov Paula

51
The inter-annual dynamics of basal area increment derived from 
permanent girth band measurements in intensive forest 
monitoring network.

Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Seria 
II – Forestry, wood industry, Agricultural food 

engineering, 8(57): 15-22
Leca Stefan, Chivulescu Șerban

52
Starea culturilor forestiere cu specii de răşinoase (pini) de pe 
terenuri degradare din zona de silvostepă

Revista Pădurilor Cristinel Constandache, Radu Vlad, 
Laurenţiu Popovici, Margareta Crivăţ

53
Observaţii fenologice la şase specii de arbori în sezonul de 
vegetaţie 2014

Revista Pădurilor
Cristian Gheorghe Sidor



Anexa 7 
 

 
 

Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale 
în anul 2015 

 
Nr. 
Crt. 

Denumirea lucrării Denumirea conferinţei Autor (i) 

0 1 2 3 
1 Supravegherea stării de sănătate a 

pădurilor din România prin 
sistemul de monitorizare 
forestieră 

Dezbatere pe teme de protecţia 
pădurilor 

Ovidiu Badea, Ionel Popa, 
Ştefan Neagu 

2 Effect of climate change on tree 
growth from intensive forest 
monitoring network in Romania 

IUFRO Research Group 7.01 
Conference 

Badea Ovidiu, Popa Ionel, 
Leca Stefan, Silaghi Diana 

3 Radial growth response of 
Quercus robur trees to ambient 
air pollution in Stefanesti 
periurban forest – Bucharest, 
Romania 

IUFRO Research Group 7.01 
Conference 

Silagi Diana, Badea Ovidiu, 
Leca Stefan, Iacoban 
Carmen, Barbu Ion 

4 Climate change effects on forest 
health and growth in the southern 
and eastern Romania 

IUFRO Research Group 7.01 
Conference 

Popa Ionel, Badea Ovidiu, 
Neagu Ștefan, Leca Ștefan 

5 Intra-annual dynamics of basal 
area increment in four intensive 
monitoring plots (Level II) in 
Romania 

4th ICP Forests Scientific 
Conference, 

Leca Stefan, Popa Ionel, 
Silaghi Diana, Neagu Stefan, 

Chivulescu Serban, Badea 
Ovidiu 

6 Radial growth response to ozone 
exposure and uptake  of sessile 
oak (Quercus petraea) in 
Mihaesti – Gorun IM plot  

4th ICP Forests Scientific 
Conference, 

Silaghi Diana, Badea Ovidiu, 
Popa Ionel, Paoletti Elena 

7 Impact of weather conditions, 
atmospheric deposition and foliar 
nutrients in the Romanian 
intensive monitoring system 

4th ICP Forests Scientific 
Conference, 

Neagu Stefan, Barbu Ion, 
Iacoban Carmen, Angheluș 

C., Ionescu Monica 

8 The potential of subfossil trunks 
for deriving floating 
dendrochronologies in NE 
Romania 

Conf. European Geosciences 
Union General Assembly 2015 

Nechita C, Radoane M, 
Chiriloaei F, Radoane, N, 

Popa I, Roibu C 

9 Reconstituirea activității fluviale 
în Holocen. Studii de caz din NE 
României 

Coferinta Asociatia 
Geomorfologilor din Romania 

Rădoane, M., Nechita, C., 
Chiriloaei, F., Rădoane, N., 

Roibu, C., Robu, D 
10 The hydrogeomorphological 

impact of beavears (Castor fiber) 
activities on embanked water 
courses in Central Romania 

Al 7 congres international al 
castorului 

Georgeta Ionescu, Cotovelea 
Ancuta, Gridan Alexandru, 

Claudiu Pasca 

11 Riparian habitat modelling in the 
context of beavers repopulation 
in Brasov-Romania 

Al 7 congres international al 
castorului 

Georgeta Ionescu, Cotovelea 
Ancuta, Gridan Alexandru, 

Claudiu Pasca 
12 Sustainable hunting 

of small game species 
in the service of local 
livelihood development 

Conferinta The XIV World 
Forestry Congress 

Ovidiu Ionescu, Georgeta 
Ionescu, Cotovelea Ancuta 



 

0 1 2 3 
13 Correlation of Norway spruce 

biometric stand parameters 
based on airborne LiDAR and 
terrestrial methods  

SCERIN-3 Capacity Building 
Workshop (CBW) 

Apostol Bogdan, Petrila 
Marius, Lorenţ Adrian, 
Gancz Vladimir, Badea 

Ovidiu 
14 Forest Genetic Resources in 

Romania 
Conferinţa internaţională 
„Coservation of FGR in 

Europe in a changing climate: 
challeges and needs” 

Apostol Ecaterina Nicoleta 

15 Investigarea parametrilor 
fenologiei de primavară a 
stejarului pedunculat din Europa, 
utilizând observaţii fenologice şi 
meteorologice “in situ”,  cu 
ajutorul Platformei Modelului 
Fenologic PMP5.5 

Sesiune de comunicări 
ştiinţifice 

Apostol Ecaterina Nicoleta 

13 Dendroecological reconstruction 
of disturbance history of an old-
growth mixed sessile oak-beech 
forest 

TRACE: Tree-Rings in 
Archaeology, Climatology and 

Ecology 

Petritan Any-Mary 

14 Functional features of beaver 
lodges in the Raul Negru 

International Zoological 
Congress of 

“Grigore Antipa” Museum 

Alexandru Gridan, Șerban 
Octavian Davidescu, 

Georgeta Ionescu, Cezar 
Ungurean, Adriana 

Davidescu, Claudiu Paşca 
15 Eurasian beaver (Castor fiber L.) 

distribution in Romania 
International Zoological 

Congress of 
“Grigore Antipa” Museum 

Claudiu Paşca, Georgeta 
Ionescu, Daniel Vișan, 

Marius Popa, George Sîrbu, 
Alexandru Gridan, Liviu 

Ungureanu 
16 Water management inn Harman 

Marsh using a Mike She model 
International Zoological 

Congress of 
“Grigore Antipa” Museum 

Serban Octavian Davidescu, 
Mariana Cheveresean, Nicu 
Constantin Tudose, Mihai 
Stancu, Cezar Ungurean, 

Adriana Davidescu, Adrian 
Miria, Georgeta Ionescu, 
Ioana Negrea, Alexandru 

Gridan 
17 Conservation strategies for 

Europe’s largest brown bear 
population in the Carpathians 
through landscape resistance 
modeling  

Congresul internaţional The 
Vth IWMC International 
Wildlife Management 

Congress 

Ovidiu Ionescu, Georgeta 
Ionescu, Ramon Jurj, 

Cotovelea Ancuta, Marius 
Popa 

18 Habituated bear behavior in 
Romania 

Congresul internaţional The 
Vth IWMC International 
Wildlife Management 

Congress 

Ovidiu Ionescu, Georgeta 
Ionescu, Ramon Jurj, 

Cotovelea Ancuta, Marius 
Popa 

19 Protection edges as a measure to 
support the conservation and 
improvement of habitats for 
small game species in two plain 
regions from Romania 

Congresul internaţional „The 
XIV world forestry Congress” 

şi la training-ul asigurat de 
South African National Parks 

Administration 

Ramon Jurj, Alexandru 
Gridan, Mihai Fedorca, 

Marius Popa 

20 Robustness of tree extraction 
algorithms from LIDAR 

Conf. Internationala AGU Fall 
Meeting 

Marius Dumitru 

21 Holistic indicator for optimal 
forest governance 

Towards a Sustainable 
Bioeconomy. Innovative 

Mihai Hanzu 



Methods and Solutions for the 
Agriculture and Forest Sectors 

0 1 2 3 
22 Making Forest Values Work: 

Enhancing Multi-Dimensional 
Perspectives towards Sustainable 
Forest Management 

Towards a Sustainable 
Bioeconomy. Innovative 

Methods and Solutions for the 
Agriculture and Forest Sectors 

Mihail Hanzu et al. 

23 Beech forests in Romania. 
Insights from old-growth beech 
forests 

Workshop - Beech Forest 
Network of Europe 

Turcu Daniel Ond, Iovu-
Adrian Biris 

24 The ecological reconstruction of 
pine forests on degraded lands 

affected by harmful factors 

International Symposium 
"Forest and Sustainable 

Development“ 

Constandache Cristinel, 
Nistor Sanda 

25 Forests and water vulnerability 
under climate change impact in 
the Putna river basin Vrancea 

Agriculture For Life 
International Conference – 

USAMV Bucuresti 

Constandache Cristinel 

26 Genetic variation and heritability 
in a breeding seedling orchard of 
resonance Norway spruce 

Forest and sustainable 
development 

Mihai Georgeta, Mirancea 
Ionel, Tanasie Stefan 

27 Leaf and Twig Morphological 
Variability of Romanian Linden 
Species (Tilia; Tiliaceae): a Case 
Study 

Forest and sustainable 
development 

Loghin Cosmin, Ivanov 
Paula 

28 Implicaţii în amenajarea 
pădurilor ale unor prevederi din 
Codul silvic recent modificat 

Probleme actuale în 
amenajarea pădurilor din 

România 

Gheorghe Marian Tudoran 

29 Contribuţii privind 
fundamentarea unui sistem de 
control al elaborării şi aplicării 
amenajamentului 

Probleme actuale în 
amenajarea pădurilor din 

România 

Filimon Carcea, Ioan 
Seceleanu 

30 The response of Ips typographus, 
Ips duplicatus and Pityogenes 
chalco-graphus adults to 
combinations of their synthetic 
aggregation pheromones in field 
tests 

3rd Edition of the Integrated 
Management of Environmental 
Resources Conference Suceava 

Olenici Neculai, Ispravnic 
A., Dănilă I., Duduman M.-
Leonard, Olenici Valentina 

31 Starea de sănătate a arboretelor 
de rășinoase din afara arealului 

Dezbatere pe teme de protecţia 
pădurilor 

Olenici Neculai, Chira Dănuţ 

32 Comparative analysis of 
development duration of Ips 
duplicatus and Ips typographus 
bark beetles 

IUFRO WP 7.03.10 
Methodology of Forest Insect 
and Disease Survey in Central 
Europe.“Fluctuation of Insects 
and Diseases” Working Party 

Meeting 

Duduman, M.-L., Olenici, 
N., Nuţu, A. 

33 Forests and water vulnerability 
under climate change impact in 
the Putna river basin -Vrancea 

Agriculture For Life, Life for 
Agriculture - International 

Conference 

Cristinel Constandache, 
Caşen Panaitescu, Aurel 

Bilanici 
34 The influence of basic 

environment on Lymantria dispar 
L. infestations 
 

International Scientific 
Symposium - 

Sustainable Development in 
Agriculture and Horticulture 

Third edition 

Netoiu Constantin, 
Tomescu Romică, 

Buzatu Andrei 

35 Comportamentul genotipurilor de 
Salix la actiunea factorilor biotici 
vatamatori in diferite conditii 
stationale 

International Scientific 
Symposium - 

Sustainable Development in 
Agriculture and Horticulture 

Third edition 

Netoiu C., Paraschivu M., 
Buzatu A., Cojoacă D. 



 

0 1 2 3 
36 Evolutia populatiilor de insect 

defoliatoare din padurile de 
foioase in contextual modificarii 
factorilor de mediu 

Dezbatere pe teme de protecţia 
pădurilor 

Tomescu Romică, Netoiu 
Constantin 

37 Social-economic impact of ash 
dieback in north-east Romania. 

COST Action FP1103 
Fraxinus dieback in Europe: 
elaborating guidelines and 
strategies for sustainable 

management (FRAXBACK) 
7th MC Meeting & Workshop 

Cavta – Dubrovnik, Croatia 

Popovici O.G., Drăgoi M., 
Chira D. 

38 Quantified of some oak stands 
decline in Romania using by 
relevant predictors. 

IUFRO 7.03.10 Methodology 
of forest insect and disease 
survey in central Europe 

“Fluctuation of Insects and 
Diseases”. WP meeting San 

Michele all’Adige, Italy 

Tăut Ioan, Șimonca Vasile, 
Chira Dănuţ 

39 Isolation and molecular 
identification of Dothistroma pini 
and D. septosporum in Romania. 

COST Action 1102 
Determining Invasiveness and 

Risk of Dothistroma 
(DIAROD) - Final meeting. 

Chira D., Adam M., 
Costache C. 

 



Anexa 8

Nr. 
Crt Titul Operatorul economic Nr. Contract/protocol

1
Tehnologii de regenerare, prin plantare cu puieţi cu 
rădăcină protejată, la scheme largi, cu folosirea foliei 
de mulcire fără lucrări de întreţinere ulterioară.

RNP-Romsilva 76/2015

2

Determinarea stării de conservare a populației de 
cocoș de munte (Tetrao urogalus) din România și 
stabilirea măsurilor necesare managementului speciei RNP-Romsilva 76/2015

3

Cercetări privind creșterea eficienței managementului 
populațiilor de vânat mic în  Campia de Vest

RNP-Romsilva 76/2015

4
Infiintarea unei livezi semincere de stejar brumariu in 
cadrul DS Tulcea RNP-Romsilva 76/2015

5
Actiunea schimbarilor climatice si a diferitilor factori 
de stres asupra starii ecosistemelor forestiere din 
Parcul Natural Lunca Muresului

RNP-Romsilva 76/2015

6
Asistentă tehnica în culturi de plante- mamă, la unitati 
cultivatoare  de plop  si salcie RNP-Romsilva 76/2015

7
Asistenta tehnica privind ingrijirea si conducerea
plantajelor in vederea stimularii fructificatiei RNP-Romsilva 76/2015

8
Asistenta tehnica pentru producerea si utilizarea 
sadelor de plop in plantaţii RNP-Romsilva 76/2015

9
Monitorizarea plantatiilor incluse  in contractul RNP-
Romsilva cu Banca Mondiala, pentru determinarea 
acumularilor de carbon si stabilirea valorii ce revin 

RNP-Romsilva 76/2015

10
Asistenţă tehnică privind conservarea şi extinderea în 
cultură a genotipurilor valoroase de salcâm var. 
oltenica  (robinia pseudacacia var. oltenica) 

RNP-Romsilva 76/2015

11 Asistenţă tehnică privind combaterea integrată a 
dăunătorilor de rădăcină din pepiniere RNP-Romsilva 76/2015

12 Asistenţă tehnică privind combaterea integrată a 
dăunătorilor frasinului RNP-Romsilva 76/2015

13 Prevenirea şi combaterea bolilor din culturile silvice 
(pepiniere şi plantaţii) RNP-Romsilva 76/2015

14
Asistenţă tehnică privind aplicarea măsurilor de 
combatere integrată a dăunătorilor de tulpină ai 
răşinoaselor în zonele afectate de calamităţi naturale

RNP-Romsilva 76/2015

15

Asistenţă tehnică pentru monitorizarea defoliatorului 
Lymantria monacha din cuprinsul arboretelor de 
răşinoase, în vederea semnalării în timp util a apariţiei 
gradatiilor

RNP-Romsilva 76/2015

16 Asistenţă tehnică pentru realizarea lucrărilor de 
combatere a defoliatorilor din pădurile de foioase RNP-Romsilva 76/2015

17 Asistenta tehnica privind daunatorii seminofagi ai 
foioaselor RNP-Romsilva 76/2015

18
Asistenta tehnica privind supravegherea populatiilorde 
Lymantria dispar, in focarele incipiente, in paduri 
cvercinee

RNP-Romsilva 76/2015

19
Asistenta tehnica privind rolul factorilor biotici 
vatamatori si masuri de gestionare a arboretelor de 
cvercinee cu fenomene de uscare, din Transilvania

RNP-Romsilva 76/2015

Studii prospective și tehnologice, normative, proceduri, metodologii și planuri tehnice comandate                                
sau utilizate de beneficiar



20
Asistenta tehnica privind masurile de prevenire si 
combatere a insectelor xilofage din culturile de plop si 
salcie

RNP-Romsilva 76/2015

21
Asistenta tehnica privind masurile de prevenire si 
combatere a insectelor daunatoare din plantatiile de 
rasinoase

RNP-Romsilva 76/2015

22
Asistenta tehnica privind testarea  unor produse 
repelente noi, destinate protejarii puietilor de foioase 
impotriva atacurilor produse de vanat

RNP-Romsilva 76/2015

23

Asistenta tehnica privind utilizarea unor produse noi 
de combatere pentru protejarea plantatiilor tinere de 
rasinoase impotriva atacurilor produse de Hylobius 
abietis si Hylastes sp

RNP-Romsilva 76/2015

24
Asistenta tehnica privind masurile de combatere 
integrata a daunatorilor Pygaera anastomosis si 
Nycteola asiatica in padurile de plop

RNP-Romsilva 76/2015

25

      
uscare anormala a unor arborete de rasinoase si 
foioase- factori cauzali si aplicarea metodelor de 
gestionare

RNP-Romsilva 76/2015

26
Asistenta tehnica privind realizarea bazei de date si 
elaborarea lucrarii anuale "Starea de sanatate a 
padurilor administrate de RNP-Romsilva”

RNP-Romsilva 76/2015

27

     
tehnologii de aplicare a tratamentelor  aeriene cu 
volum ultraredus (ULV), impotriva insectelor de 
foliatoare

RNP-Romsilva 76/2015

28
Asistenta tehnica privind capturarea si relocarea 
ursilor "problema" din fondurile cinegetice gestionate 
de RNP-Romsilva

RNP-Romsilva 76/2015

29
Testarea unor noi clone de plop euroamerican in 
conditiile stationale din Romania RNP-Romsilva 76/2015

30

      
arboretele de plop euroamerican, exploatate in zona de 
lunca RNP-Romsilva 76/2015

31 Reconstructia ecologica si regenerarea arboretelor de 
rasinoase din afara arealului RNP-Romsilva 76/2015

32
Identificarea si testarea de noi procedee de depistare a 
prezentei  si de monitorizare a principalilor daunatori 
xilofagi (inclusiv specii invazie) la rasinoase

RNP-Romsilva 76/2015

33
Studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
generat de activitate de recoltare a plantelor 
medicinale din flora spontană a fondului forestier

RNP-Romsilva Comanda nr.20835/2015

34
Studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
generat de activitate de recoltare a fructelor de pădure 
din flora spontană a fondului forestier

RNP-Romsilva Comanda nr.20835/2015

35
Studiul de evaluare a impactului asupra mediului 
generat de activitate de recoltare a ciupercilor 
comestibile din flora spontană a fondului forestier

RNP-Romsilva Comanda nr.20835/2015

36
Reconstrucție ecologică a arboretelor cu castan
comestibil prin combatere integrata a cancerului de
scoarta

OS Mun.Baia Mare 7/2015

37
Monitorizarea starii de conservare a speciilor de
mamifere de interes comunitar din Romania Fundatia Carpati ctr.43/2012 

38
Servicii de asistență tehnică pentru monitorizarea
rasului (Parcul Bucegi) Fundatia Carpati 103/2013 

39
Elaborarea seturilor de măsuri de management, la 
nivel national, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra 
și Mustela lutreola

Univ.Transilvania BV 931/2013



40

Servicii de elaborare studii aferente habitatelor şi
speciilor de interes comunitar din perimetrul siturilor
Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş –
lot 3 – Servicii de elaborare studii aferente faunei de
interes comunitar

Revitalgo Manag.Consult. 645/2014

41
Studiu pedostational pentru o suprafaţă de 2255mp 
localizati în  sat Hotărel Persoană fizică

3/2015

42 Studiu pedostational pentru Pășunea Voievodu-Sălane Primăria Petrila 9/2015

43
Studiu pedostational pentru o suprafaţă de 700 mp 
localizati în  com Dumitra Rott Haus Construct 15/2015

44
Studiu pedostational pentru o suprafaţă de 0,78 ha 
localizati în  com Maguri Racatau Persoană fizică 19/2015

45
Studiu pedostational pentru o suprafaţă de 47846 mp 
localizati în  orasul Zlatna Florea Grup 23/2015

46

Servicii de cerceare pentru elaborarea 
studiului,,Elaborarea Raportului asupra polticilor și 
măsurilor de reducere a emisiilor GES și a Raportului 
privind proiecțiile emisiilor de GES în acord cu 
prevederile Regulamentului Parlamentului European 
și Consiliului nr. 525/2013”

Inst.de Studii si Proiectari 
Energetice 885/2014

47
Servicii de intocmire a documentatiei de scoatere 
definitivă din fondul forestier national a suprafetei de 
53668 mp

Consiliul judetean Galati 17/2015

48
Serviciu de realizare a studiilor științifice necesare 
realizării Planului de Management integrat al siturilor 
ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa

Natura Management SRL 9171/2014

49
Elaborarea Planului de  managementintegrat pentru 
aria naturală protejată de importanță comunitară 
ROSCI0128 Nordul Gorjului de est

SC Ramboll SOUTH EAST 
EUROPE SRL 17/2014

50
Monitorizarea faunei piscicole din rîul Iuhod, amonte 
și aval de pragul captare al micrtohidrocentralei Ilieș 1 SC Hidroconstrucția 19457/2014

51
Studiu pedostațional pentru un teren în suprafață de 
92819 mp aflat în proprietatea SC Chris Prod Com 
P&R SRL și oferit la schimb DS Bihor

SC Chris Prod Com P&R 
SRL 21/2015

52
Studiu de fezabilitate pentru perdele forestiere pe 
terenurile Academiei Române

Fundatia Patrimoniu
1/2015

53
Studu pedostational pt.un teren forestier de 30,25 
ha,localizat in OS Buc.

Propty Sud Invest SRL
23/2015

54
Servicii pentru Monitorizarea starii de conservare a 
habitatelor de interes comunitar din Romania

INCDPM
87/2012

55
Servicii de cercetare în cadrul studiului ,,Consolidarea 
rețelei Natura 2000”

INCD Delta Dunarii Tulcea
538.1/2015

56 Amenajamentul PC Căbești OS Beius 192/2012

57
Asistență tehnică și proiectare pentru obiectivul de 
investitii ,,CT Valea Rusetu din zona Pietrosita, 

 

DS Dambovita
6/2014

58
Amenajament in format GIS UP I Putna Universitatea ,,Stefan cel 

Mare” Suceava Comanda 

59
Fundamente și soluții privind proiectarea și 
monitorizarea lucrărilor de amenajare a bazinelor 
hidrografice torențiale, predominant forestiere - etapa 
 

RNP-Romsilva 44/2012

60
Servicii de proiectare-proiect tehnic Reabilitare Drum 
forestier Voievodeasa, OS Marginea DS Suceava 18214/2014

61

Asistență tehnică pentru terminarea lucrărilor și 
avizarea implementării proiectului tehnic/studiului de 
fezabilitate la obiectivul de investitii,,Perimetrul de 
ameliorare Adamclisi-OS Cernavodă

DS Constanta 22/2015



62

AT pentru terminarea lucrărilor și avizarea 
implementării proiectului tehnic/studiului de 
fezabilitate la obiectivul de investitii,,Perimetrul de 
ameliorare Vulturu-Pantelimon-OS Harsova

DS Constanta 26/2015

63
Amenajament UP I Balotesti-Elias AR Fundatia Familiei 

Menachem H.Elias 1/2014

64

Asistență tehnică pentru terminarea lucrărilor și 
avizarea implementării proiectului tehnic/studiului de 
fezabilitate la obiectivul de investitii,,Perimetrul de 
ameliorare Hagiu-Dobromir-Tailia-OS Baneasa”

DS Constanta 28/2015

65

Elaborarea algoritmilor de fundamentare 
dendrometrică şi auxologică a sistemului informatic 
de realizare a amenajamentelor silvice (PN09460114)

Autoritatea centrală pentru 
silvicultură,                          

RNP-Romsilva,                  
INCDS,                           

Structuri acreditate pentru 
lucrări de amenajarea 

d il

46N/2009, ad/2015

66

Monitorizarea intensivă a principalelor ecosisteme 
forestiere și evaluarea stării de sănătate a pădurilor din 
România în rețeaua pan-europeană de sondaje 
permanente (16x16 km) (PN 09460116)

MMAP,                      
MADR,                                  

RNP-Romsilva,                    
INCDS

46N/2009, ad/2015

67
Cercetări inter -  și  transdisciplinare  în siturile  
forestiere  ILTER  din  Carpații Românești (Retezat și 
Bucegi - Piatra Craiului) (PN 09460117)

MMAP,                      RNP-
Romsilva,                    ICP-

Forests

46N/2009, ad/2015

68

Dezvoltarea metodelor de determinare a unor  
parametri biometrici la arbori şi arborete și de 
identificare a arboretelor pe grupe de specii (rășinoase, 
foioase) prin utilizarea datelor  LIDAR  aeropurtat 
(ALS) (PN 09460118)

Autoritatea centrală pentru 
silvicultură,                          

RNP-Romsilva,                                      
MMAP,                                          

MADR,                  INCDS,                           
Companii de profil private

46N/2009, ad/2015

69

Protejarea terenurilor agricole din Câmpia Română 
expuse aridizării prin crearea unor reţele judeţene de 
perdele forestiere (PN 09460214)

Autoritatea centrală pentru 
silvicultură,                             

Academia Română,                           
RNP-Romsilva,                  

INCDS,                           
Structuri acreditate pentru 

lucrări de amenajarea 
ăd il

46N/2009, ad/2015

70

Actualizarea listei roșii a habitatelor forestiere 
periclitate, vulnerabile sau rare din România (PN 
09460215)

Proprietari / administratori 
ale  terenurilor cu destinație 

forestieră,                   
INCDS,                              

APM,                           ONG

46N/2009, ad/2015

71

Evaluarea variabilităţii genetice şi a stabilităţii 
ecosistemelor forestiere în contextul actual al 
schimbărilor climatice (PN 09460216)

Autoritatea centrală pentru 
silvicultură,                          

RNP-Romsilva,                               
Societăţi de administrate a 

pădurilor private          

46N/2009, ad/2015

72

Conservarea şi monitorizarea Resurselor Genetice 
Forestiere în vederea ameliorării potenţialului 
productiv şi protectiv al ecosistemelor forestiere 
valoroase din România în condiţiile schimbărilor de 
mediu (PN 09460217)

Autoritatea centrală pentru 
silvicultură,                          

RNP-Romsilva,                               
Proprietarii de păduri,                                
Institute de cercetare 
dezvoltare conexe,                                 

Universităţi

46N/2009, ad/2015



73

Evaluarea principalelor riscuri de natură biotică în 
pădurile României (PN 09460218)

Administratorii si proprietarii 
de paduri sau culturi agro-

silvice din Romania,                       
Garda Forestieră,                          

Unitati de cercetare si 
invatamant din Romania,                   

Organizatii 
neguvernamentale cu 

activitate privind protectia 
mediului,                     

Diverse unitati cu activitate 
in protectia plantelor (directii 
agricole, unitati fitosanitare)

46N/2009, ad/2015

74

Ameliorarea potențialului ecoprotectiv și productiv al 
pădurilor vulnerabile la boli prin metode integrate (PN 
09460219)

Autoritatile publice centrale 
pentru silvicultură, 

agricultură, mediu şi 
structurile teritoriale ale 

acestora (în special carantina 
fitosanitară),               RNP-

Romsilva,                  
Ocoalele silvice private,              
Administraţiile ariilor 

protejate,                      
Unităţi de învăţământ şi 
cercetare-dezvoltare din 

domeniu,                    
Întreprinderi mici şi mijlocii 
în domeniile producerii sau 

comerţului de plante 
ornamentale şi puieţi 

forestieri, comerţului şi 

46N/2009, ad/2015

75

Îmbunătățirea stării de conservare a castorului prin 
prisma refacerii întregului areal de răspândire istorică 
(PN 09460220)

MMAP,                                      
APM,                      Custozi 
şi Administratori de Situri 

Natura 2000,                                         
Serviciul de Gospodărire a 

Apelor,                           
Agenţia de Îmbunătăţiri 

Funciare,                           
Gestionari de Fonduri de 

Vânătoare,              
Facultatea de Silvicultură şi 

Exploatări Forestiere,                                       
Proprietari de terenuri 

agricole, pomicole      

46N/2009, ad/2015

76

Fundamentarea cerintelor ecologice pentru cultura 
speciei Paulownia in Romania (PN 09460311)

Proprietari / administratori de 
terenuri agricole si silvice,                                             

Unitati administrative 
teritoriale,                             

Unitati de cercetare si 
invatamant

46N/2009, ad/2015

77

Evaluarea stării lucrărilor hidrotehnice de amenajare a 
albiilor torențiale destinate protecției căilor de 
comunicație (PN 09460312)

Autoritatea centrală pentru 
silvicultură,                            

Administratorii și proprietarii 
terenurilor situate în 

vecinătatea albiilor cu lucrări 
hidrotehnice

46N/2009, ad/2015



78

Evaluarea / monitorizarea speciilor şi culturilor 
forestiere de protectie de pe terenurile degradate în 
condiţiile schimbărilor climatice (PN 09460313)

Administratorii actuali ai 
pădurilor/arboretelor de pe 

terenurile degradate de stat şi 
private (factori de decizie) 

46N/2009, ad/2015

79

Cartarea ofertei trofice naturale și de cultură corelată 
cu adaptabilitatea ursului reflectată în genetica 
populațională (PN 09460314)

MMAP,                                        
APM,                   Gestionarii 

Fondurilor Cinegetice,                   
Facultatea de Silvicultură şi 

Exploatări Forestiere

46N/2009, ad/2015

80 Elaborarea amenajamentului pentru OS Beliu RNP-Romsilva 108/2015
81 Elaborarea amenajamentului pentru OS Radna RNP-Romsilva 108/2015
82 Elaborarea amenajamentului pentru OS Aninoasa RNP-Romsilva 108/2015
83 Elaborarea amenajamentului pentru OS Topoloveni RNP-Romsilva 108/2015
84 Elaborarea amenajamentului pentru OS Vidraru RNP-Romsilva 108/2015
85 Elaborarea amenajamentului pentru OS Moinesti RNP-Romsilva 108/2015
86 Elaborarea amenajamentului pentru OS Remeți RNP-Romsilva 108/2015
87 Elaborarea amenajamentului pentru OS Beclean RNP-Romsilva 108/2015
88 Elaborarea amenajamentului pentru OS Bistrita RNP-Romsilva 108/2015
89 Elaborarea amenajamentului pentru OS Botosani RNP-Romsilva 108/2015
90 Elaborarea amenajamentului pentru OS Flămânzi RNP-Romsilva 108/2015
91 Elaborarea amenajamentului pentru OS Mihai RNP-Romsilva 108/2015
92 Elaborarea amenajamentului pentru OS Ianca RNP-Romsilva 108/2015
93 Elaborarea amenajamentului pentru OS Bozovici RNP-Romsilva 108/2015
94 Elaborarea amenajamentului pentru OS Nera RNP-Romsilva 108/2015
95 Elaborarea amenajamentului pentru OS Cernavodă RNP-Romsilva 108/2015
96 Elaborarea amenajamentului pentru OS Bretcu RNP-Romsilva 108/2015
97 Elaborarea amenajamentului pentru OS Covasna RNP-Romsilva 108/2015
98 Elaborarea amenajamentului pentru OS Moreni RNP-Romsilva 108/2015
99 Elaborarea amenajamentului pentru OS Pucioasa RNP-Romsilva 108/2015

100 Elaborarea amenajamentului pentru OS Sturzeni RNP-Romsilva 108/2015
101 Elaborarea amenajamentului pentru OS Hanu Conachi RNP-Romsilva 108/2015
102 Elaborarea amenajamentului pentru OS Cărbunesti RNP-Romsilva 108/2015
103 Elaborarea amenajamentului pentru OS Hurezani RNP-Romsilva 108/2015
104 Elaborarea amenajamentului pentru OS Motru RNP-Romsilva 108/2015
105 Elaborarea amenajamentului pentru OS Turceni RNP-Romsilva 108/2015
106 Elaborarea amenajamentului pentru OS Târgu Jiu RNP-Romsilva 108/2015
107 Elaborarea amenajamentului pentru OS Miercurea RNP-Romsilva 108/2015
108 Elaborarea amenajamentului pentru OS Grădiște RNP-Romsilva 108/2015
109 Elaborarea amenajamentului pentru OS Hârlău RNP-Romsilva 108/2015
110 Elaborarea amenajamentului pentru OS Mara RNP-Romsilva 108/2015
111 Elaborarea amenajamentului pentru OS Sighet RNP-Romsilva 108/2015
112 Elaborarea amenajamentului pentru OS Gârcina RNP-Romsilva 108/2015
113 Elaborarea amenajamentului pentru OS Văratec RNP-Romsilva 108/2015
114 Elaborarea amenajamentului pentru OS Balș RNP-Romsilva 108/2015
115 Elaborarea amenajamentului pentru OS Corabia RNP-Romsilva 108/2015
116 Elaborarea amenajamentului pentru OS Adâncata RNP-Romsilva 108/2015
117 Elaborarea amenajamentului pentru OS Brodina RNP-Romsilva 108/2015
118 Elaborarea amenajamentului pentru OS Falcău RNP-Romsilva 108/2015
119 Elaborarea amenajamentului pentru OS Moldovița RNP-Romsilva 108/2015
120 Elaborarea amenajamentului pentru OS Pătrăuți RNP-Romsilva 108/2015
121 Elaborarea amenajamentului pentru OS Cârlibaba RNP-Romsilva 108/2015
122 Elaborarea amenajamentului pentru OS Rosiori de RNP-Romsilva 108/2015
123 Elaborarea amenajamentului pentru OS Slăvești RNP-Romsilva 108/2015
124 Elaborarea amenajamentului pentru OS Babadag RNP-Romsilva 108/2015
125 Elaborarea amenajamentului pentru OS Râmnicu RNP-Romsilva 108/2015
126 Elaborarea amenajamentului pentru BE Tulcea INCDS ,,Marin Dracea" 108/2015
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