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• Anul Centenarului și aniversarea 
a 70 de ani de învățământ silvic 
superior la Brașov. 
• Cea de-a VIII-a ediție a 
Simpozionului Internațional 
„Forest and Sustainable 
Development”, eveniment de talie 
mondială, la care au participat 
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Simpozionul Internațional „Forest and Sustainable Development”, aflat 
la a VIII-a ediție, a fost organizat, ca de fiecare dată, la Brașov, în cadrul 
Facultății de Silvicultură și exploatări forestiere. Întâlnirea a fost una 
specială, atât prin participanții de seamă ai lumii științifice din domeniul 
forestier, cât, mai ales, datorită faptului că s-au aniversat 70 de ani de 
când a luat ființă, în anul 1948, Institutul de Silvicultură, care a 
reprezentat baza Universității Transilvania din Brașov. În plus, anul 
2018 a fost unul extrem de important pentru noi toți, români de 
pretutindeni, fiind anul în care am sărbătorit 100 de ani de la Marea 
Unire. Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru deosebit - Aula 
Universității „Sergiu T. Chiriacescu” - unde, atât cercetătorii din țară, 
cât și cei din străinătate și-au prezentat rezultatele obținute, au schimbat 
păreri, s-au consultat pe teme de interes și au pus bazele unor colaborări 
viitoare. Alături de noi au fost, ca de fiecare dată, și reprezentanți ai 
Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, ai Regiilor Publice Locale, ai 
Asociației Administratorilor de Păduri și, bineînțeles, colaboratori din 
mediul economic. 
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O ANIVERSARE CU TOTUL DEOSEBITĂ 
Așa cum s-au obișnuit deja specialiștii în domeniul silvic și cadastru, din 2 în 2 ani, la Brașov, 

Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere organizează Simpozionul Internațional ,,Forest and 
Sustainable Development”. 

Ediția de anul trecut a fost una cu totul deosebită, deoarece anul 2018 a fost şi este unul 
important, atât pentru România, cât și pentru învățământul superior silvic, fiind anul în care s-au 
aniversat 100 de ani de la Marea Unire din 1918 și 70 de ani de când a luat ființă, la Brașov, în 1948, 
Institutul de Silvicultură, punându-se astfel baza învățământului universitar brașovean care, în 
timp, prin munca și devotamentul unor oameni deosebiți, a devenit Universitatea Transilvania din 
Brașov, cea mai mare universitate din Regiunea Centru. În prezent, Universitatea Transilvania din 
Brașov cuprinde 18 facultăți în care, sub directa îndrumarea a 740 de cadre didactice titulare, 
aproximativ 19.000 studenți urmează 108 programe de studii de licență și 72 de programe de 
masterat, la care se adaugă cele 18 domenii de doctorat. 

 

Aflați la a VIII-a ediție, organizatorii au încercat și au reușit, pe deplin, să asigure un cadru 
deosebit, atât pentru activitățile științifice planificate la Aula Universității ,,Sergiu T. Chiriacescu”, 
cât și în cea de-a treia zi, când a avut loc o deplasare în teren, la Direcția Silvică Mureș. 
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Evenimentul s-a remarcat și printr-o amplă recunoaștere la nivel internațional, participanții la 
simpozion, cadre didactice, cercetători și alți specialiști în domeniu, venind de pe toate continentele 
pentru a-și prezenta rezultatele muncii depuse și pentru a schimba păreri și impresii cu privire la 
subiectele de interes. Astfel, la conferință au participat peste 170 de specialiști, dintre care 86 din 
străinătate. Din România au participat, pe lângă cadrele didactice și doctoranzii din facultate, 
numeroși prieteni și colaboratori din cadrul celorlalte universități din țară, cercetători de la Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea” și reprezentanți ai Regiei Naționale 
a Pădurilor - Romsilva. Pe lângă participanții oficiali ai conferinței, la eveniment au luat parte și 
reprezentanți din țară ai Asociației Administratorilor de Păduri, ai ocoalelor silvice private și regiilor 
autonome, precum și numeroși studenți și masteranzi interesați de temele de cercetare abordate și 
de modul în care se derulează un astfel de eveniment. 

 

Prima zi a evenimentului, 25 octombrie 2018, a debutat cu ceremonia oficială de aniversare a 
70 de ani de învățământ silvic superior la Universitatea Transilvania din Brașov, urmată de 
deschiderea oficială a celei de-a VIII-a ediții a Simpozionului Internațional ,,Forest and Sustainable 
Development” și de sesiunea plenară, în cadrul căreia personalități de prestigiu din Franța, 
Germania, Ungaria, Italia și Sri Lanka au abordat subiecte legate de impactul schimbărilor climatice 
asupra pădurii, comportarea unor specii aflate în afara arealului natural, protejarea ecosistemelor 
forestiere tropicale și recoltarea integrată, cu accent pe biomasă în strânsă legătură cu operațiile 
forestiere convenționale. 

A doua zi a conferinței, 26 octombrie 2018, a cuprins dezbateri desfășurate pe cele 4 secțiuni 
(Forest Ecosystem Management, Forest Engineering, Wildlife Management și Advanced 
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Geomatics), unde participanții și-au prezentat rezultatele obținute, fie sub formă de prezentări orale, 
fie sub formă de poster, discuțiile fiind interesante și oferind posibilitatea stabilirii unor posibile 
viitoare colaborări. Ziua s-a încheiat cu un concert susținut, în Aula Magna, de studenții Facultății 
de Muzică. 

 

Ultima zi a conferinței, 27 octombrie 2018, a fost rezervată unei excursii pe raza Direcției Silvice 
Mureș, unde gazda noastră - domnul conf. dr. ing. Ilie Covrig, fost Secretar de Stat la Ministerul 
Pădurilor, ne-a adus mai aproape de pădure, mediul în care ne simțim cel mai bine. Discuțiile au 
vizat atât particularități ale silviculturii din România, cât și aspecte privind tratamentele aplicate și 
regenerările naturale. Gazdele noastre nu au încetat să ne surprindă pe toată durata zilei, organizând 
și o deplasare la Centrul de echitație Dracula Daneș, unde participanții au asistat la trei spectacole 
de călărie deosebite. Ziua s-a încheiat cu vizitarea centrului istoric al Municipiului Sighișoara, inclus 
în lista monumentelor istorice din județul Mureș.  

Pe această cale dorim să mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături, ca invitați, participanți, 
colegi, colaboratori și, bineînțeles, sponsori. 

Aprecierile primite pe toată durata evenimentului, precum și numărul foarte mare de 
specialiști veniți să ia parte la această întâlnire științifică, ne fac să credem că suntem pe drumul cel 
bun și să sperăm că în anul 2020, la următoarea ediție, ne vom ridica, de asemenea, la nivelul 
așteptărilor invitaților noștri, promiţându-le, încă de pe acum, zile de neuitat la Brașov. 


