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-a produs o eroare cu privire la numele unuia dintre autorii primului articol. Astfel, 
numele corect al autorului  este . În antetul cuprinsului în 

-
. De asemenea, în din articolul de la pagina 27 a n

-au 
  . Variantele corecte pentru acestea 

sunt:  . 

 

 

 
In the contents of issue 3/2020 of Revista 

version, there was an error regarding the name of one of the first article  authors. As such, the 
correct name of the author  is . In the header of the 
contents in Romanian, there was a production error: . The correct version is . 
Also, in the title and keywords of the article published at page 27 of the issue 3/2020 of Revista 

 and 
climatice, respectively. The correct phrasings are:  and 
climatice, respectively. 

We are apologizing for these editorial and production errors and for the inconveniences! 
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• Simpozion ştiințific 
internaţional de prestigiu. 
• Participare amplă a 
cercetătorilor, profesorilor și 
studenților din 18 țări. 
• Șase prezentări în sesiunea 
plenară pe probleme actuale ale 
sectorului, 46 de prezentări orale 
și 31 de postere  prezentate în 
cinci sesiuni tematice.  
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În data de 16 octombrie 2020 s-a desfășurat, la Braşov, cea de a IX-a 
ediție a simpozionului științific internaţional Pădurea şi dezvoltarea 
durabilă. Chiar şi în condiţii de restricție sanitară, care au impus 
desfășurarea simpozionului în regim on-line, problemele dezbătute au 
fost foarte diverse și au trezit un interes deosebit în rândul comunității 
științifice forestiere. După sesiunea de deschidere a fost organizată o 
sesiune plenară în care s-au prezentat sintetic abordări actuale în 
domeniul cercetării de profil. În partea a doua a simpozionului s-au 
desfășurat în paralel cinci sesiuni tematice. Cu această ocazie s-au 
prezentat 77 de lucrări elaborate de cercetători, cadre didactice și 
studenți de pe toate continentele. Folosim această oportunitate pentru a 
le mulțumi tuturor colegilor care s-au implicat cu dăruire şi 
profesionalism în organizarea şi desfășurarea cu succes a 
evenimentului precum şi celor care au ales să își prezinte cercetările şi 
preocupările în cadrul simpozionului organizat de Facultatea de 
Silvicultură și exploatări forestiere din Brașov. Îi asigurăm pe toți de 
înalta noastră considerație şi îi așteptăm cu drag la cea de a X-a ediție a 
simpozionului, în anul 2022. Să ne revedem cu bine şi sănătoși! 
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Diversitate 
Relevanță 
Succes 

Revista 4.indd   43 15/12/2020   20:27



 REVISTA PĂDURILOR 135(4) (2020) 043–044 
 
Curtu & Borz: Ediţia a IX-a a simpozionului internaţional Pădurea şi dezvoltarea durabilă… 

 
 

44 
 

 

Ediţia a IX-a a simpozionului internaţional Pădurea şi 
dezvoltarea durabilă, 16 octombrie 2020, Braşov, România 
Cea de a IX-a ediție a simpozionului științific internaţional Pădurea şi dezvoltarea durabilă 

s-a desfășurat în regim on-line în data de 16 octombrie 2020. Chiar şi în condiţii de restricție 
sanitară, simpozionul a fost un real succes, reunind specialiști de profil de pe cinci continente. 

Ediția din acest an a simpozionului, organizat sub egida International Union of Forest Research 
Organizations (IUFRO), a fost deschisă prin cuvântul rectorului Universității Transilvania din 
Braşov, Prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan, urmat de cuvintele de bun venit adresate de Prof. dr. 
ing. Alexandru Lucian Curtu, decanul Facultăţii de Silvicultură şi exploatări forestiere şi de Conf. 
dr. ing. Bogdan Strîmbu, cadru didactic la Oregon State University, Statele Unite ale Americii. A 
urmat o sesiune plenară în care s-au prezentat rezultate și noi direcții de cercetare la nivel 
internaţional în domeniul genomicii și conservării resurselor genetice forestiere (Dr. Santiago C. 
Gonzales-Martinez, INRAE, Franța), silviculturii stejarului (Prof. dr. Heinrich Spiecker, 
Universitatea din Freiburg, Germania), serviciilor culturale oferite de păduri (Prof. dr. Davide 
Matteo Pettenella, Universitatea din Padova, Italia), tranziției de la silvicultură la managementul 
ecosistemelor şi implicațiile ei (Prof. dr. Hans Rudolf Heinimann, ETH Zurich, Elveția), serviciilor 
de teledetecție pentru managementul forestier (Dr. Ioannis Manakos, CERTH, Grecia) şi 
problemelor actuale legate de sistemele rutiere forestiere (Prof. dr. Kevin Lyons, Oregon State 
University, Statele Unite ale Americii). 

În partea a doua, evenimentul a fost organizat sub forma unui număr de cinci sesiuni 
tematice desfășurate în paralel: Managementul ecosistemelor forestiere, Inginerie forestieră, 
Managementul populațiilor de faună sălbatică, Geomatică şi, respectiv, Informatică, modelare şi 
statistică. Agenda simpozionului a cuprins prezentarea a 46 de comunicări orale şi 31 de postere, 
ultimele fiind prezentate într-o sesiune virtuală. La simpozion au participat cercetători, cadre 
didactice şi studenți din 18 ţări. 

Folosim această oportunitate pentru a le mulțumi tuturor colegilor care s-au implicat cu 
dăruire şi profesionalism în organizarea şi desfășurarea cu succes a simpozionului. De asemenea, 
dorim să mulțumim celor care au ales să își prezinte cercetările şi preocupările științifice în cadrul 
simpozionului organizat de facultatea noastră. Îi asigurăm pe toți de înalta noastră considerație şi 
îi așteptăm, cu drag, sperăm noi, ,,faţă în faţă”, la cea de a X-a ediție a evenimentului, în anul 2022.  

 

Să ne revedem cu bine şi sănătoși! 
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