RELATIILE INTERNATIONALE ALE ASAS IN 2008
Activitatea de cooperare stiintifica internationala a Academiei de Stiinte
Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" pe anul 2008 s-a desfasurat în cadrul
acordurilor de cooperare bilaterala încheiate anterior cu cele 9 institutii
academice din Rusia, China, Franta, Finlanda, Norvegia, Ucraina, Moldova, Letonia
si Bulgaria.
La aceste acorduri de cooperare bilaterala s-a adaugat cel încheiat în
octombrie 2008 la Bucuresti cu Centrul Federal de Cercetari pentru Culturi de
Câmp "Julius Kühn" din Germania, cu ocazia vizitei în România a D-lui Ewald
SCHNUG si D-nei Silvia HANEKLAUS, reprezentând Conducerea Institutului pentru
Nutritia Plantelor si Stiinta Solului din Braunschweigprecum si cel din noiembrie
2008 încheiat la Cairo cu Centrul National Egiptean de Cercetari (NCR), cu ocazia
vizitei în Egipt a D-lui Acad. HERA, presedintele ASAS, prilejuite de participarea la
cel de-al 17-lea Simpozion International al CIEC.
Actiunile de cooperarea internationala ale unitatilor de C-D din reteaua
ASAS s-au desfasurat atât în cadrul acordurilor mentionate cât si în afara acestora,
prin participarea directa la numeroase proiecte internationale, dintre care se
evidentiaza participarile în consortii de proiecte finantate prin Programele Cadru 6
si 7 ale Comisiei Europene, participari la proiecte din programele COST, FAO, AIEA,
UNDP/GEF, World Bank, precum si numeroase participari la proiecte bilaterale.
Activitatea desfasurata în cadrul Uniunii Academiilor Europene de
Agricultura (UEAA) s-a axat în acest an pe pregatirea celei de-a 5-a Adunari
Generale a UEAA (Riga, 28-31 mai 2008), actiune în care s-a colaborat intens cu
Academia de Stiinte Agricole si Silvice a Letoniei (LAAFS). În acest sens au fost
trimise invitatii comune din partea ASAS si LAAFS tuturor membrilor UEAA, precum
si unor institutii academice din alte tari europene în vederea atragerii de noi
membrii în Uniune. În cadrul întrunirii Comitetului Director al Uniunii a fost citit
Raportul de activitate a UEAA pentru perioada 2006-2008 de catre Presedintele în
exercitiu, Dl. Acad. Cristian HERA, dupa care, în conformitate cu regulamentul
Uniunii, Presedintia acesteia a fost predata pentru perioada 2008-2010 Academiei
de Stiinte Agricole si Silvice a Letoniei reprezentata de D-na Acad. Baiba RIVZA. În
cadrul aceleiasi reuniuni s-a stabilit ca viitoarea întrunire a Comitetului Director a
UEAA si evenimentul stiintific asociat acesteia sa se desfasoare în Germania în anul
2009, iar cea de-a 6-a Adunare Generala a UEAA din 2010 sa fie organizata în
Ucraina.
Împreuna cu secretariatul operational al LAAFS a fost pregatit Seminarul
stiintific asociat Adunarii Generale a UEAA ce a avut ca tema "Renewable energy
resources, production and technologies". Lucrarile transmise de participanti au fost
corectate în timp util atât în cadrul LAAFS cât si al ASAS, astfel ca la Reuniunea
membrilor UEAA de la Riga s-a putut distribui tuturor participantiilor proceedingul
Seminarului cu tema mentionata anterior, având în calitate de coordonatori pe Dl.
Acad. Cristian HERA din partea ASAS, D-na Acad. Baiba RIVZA din partea LAAFS si

Dl. Prof. Volker HOFFMANN din partea Hohenheim University din Germania, tara ce
va organiza urmatoarea reuniune a UEAA.
Activitatea desfasurata în cadrul actiunilor initiate de catre Comitetul
Director al Cercetarii Agricole (SCAR) al Comisiei Europene s-a concretizat prin
participarea la Adunarile Generale de la Bruxelles din decembrie 2007 si iunie
2008, ocazii cu care s-a realizat asocierea ASAS la noul Grupul colaborativ de lucru
creat la initiativa Spaniei, cu tema "Climate change and agriculture". Un prim
material privind proiectele de cercetare derulate pâna în prezent în România de
unitatile ASAS în domeniul respectiv a fost transmis coordonatorului (INIA Spania),
care urmeaza sa realizeze în 2009 un centralizator la nivelul tuturor tarilor
membre ale UE, în vederea depistarii domeniilor potentiale de colaborare viitoare
pe plan stiintific.
O alta realizare a constituit-o asocierea ASAS la propunerea de proiect tip
ERA-Net initiat de catre Ministerul Agriculturii din Danemarca, cu tema "ICT and
robotics in agriculture and related industries", propunere care a primit un punctaj
foarte bun în urma evaluarii de catre expertii CE, fiind acceptata spre finantare
din 2009. Din pacate, deoarece ASAS nu poate contribui cu fonduri la cercetarile
interne în acest domeniu, conform regulamentului proiectelor de tip ERA-Net,
participarea sa la proiect va fi de tip "organism observator", beneficiind totusi de
rezultatele cercetarilor ce vor fi comunicate de membrii consortiului.
O actiune importanta, initiata de reprezentantii Frantei în comitetul SCAR,
a fost organizarea la Angers în 6-7 octombrie 2008 a Workshopul cu tema
"Strengthening the links between knowledge and agricultural innovation in
Europe", ca eveniment sub presedintia franceza a UE, manifestare la care ASAS a
fost reprezentata de Dl. Acad. Cristian HERA si Dl. Dr. Mihail COMAN, directorul
general al ICDP Pitesti-Maracineni. Comunicarile prezentate la acesta reuniune,
precum si alte documente relevante extrase din site-ul de Web al SCAR au fost
distribuite în sistem electronic tuturor unitatilor ASAS de catre Serviciul de
Cooperare Internationala.
Presedintele ASAS, Dl. Acad. Cristian HERA a mai participat în perioada 2729 septembrie 2008 la Conferinta Asociatiei de Biotehnologie a Marii Negre (BSBA)
de la Albena cu tema "Biotechnology - Science and Advance in the Black Sea
Subregion", în calitate de membru al Comitetul Coodonator, prezentând
comunicarea cu titlul "Some considerents regarding the cultivation of genetically
modified organisms", precum si la cel de-al 17-lea Simpozion al Centrului Stiintific
International pentru Îngrasaminte (CIEC) de la Cairo cu tema "Plant Nutrient
Management under Stress Conditions" (24-26 noiembrie 2008), în calitate de
Presedinte al CIEC, organism co-organizator al manifestarii.
Pe parcursul anului 2008, Serviciul de Cooperare Internationala din cadrul
ASAS si-a adus aportul si la organizarea urmatoarelor manifestari stiintifice:
• Dezbaterea internationala organizata în colaborare cu Liga Producatorilor
Agricoli din România - LAPAR si Ambasada SUA la Bucuresti, cu tema

"Agricultural biotehnology - geneticaly modified plants", cu participarea D-lui
Clive JAMES, din partea International Service for the Acquisition of Agri-biotech
Applications - ISAAA si D-nei Claudia PAOLLETI, din partea European Food
Safety Authority - EFSA (19 mai 2008);
• Prelegerea D-lui Ewald SCHNUG, director general al Institutului pentru
Nutritia Plantelor si Stiinta Solului din Braunschweig, cu tema "Research
portofolio of the Institute for Crop and Soil Soil Science at the Julius Kühn Institute (JKI)", ocazionata de primirea înaltei distinctii de "Doctor Honoris
Causa" al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti". Cu
aceiasi ocazie D-nei Silvia HANEKLAUS, director la acelasi institut i-a fost
conferita "Diploma de Excelenta" pentru cercetarile deosebite efectuate în
domeniul stiintei solului si nutritiei plantelor (17 octombrie 2008);
• Workshopul International cu tema "Environment-Nutrition-Health
Relationship in the Frame of EU Policy", organizat în colaborare cu Asociatia
Balcanica de Mediu (B.EN.A.), Facultatea de Biotehnologie din cadrul USAMV
Bucuresti, Institutul de Bioresurse Alimentare din Bucuresti si Facultatea de
Stiinta si Inginerie Alimentara din cadrul Universitatii "Dunarea de Jos" din
Galati (16-17 ianuarie 2009).;
În anul 2008, cu concursul Serviciului de Cooperare Internationala, au fost
organizate 3 cursuri de limba engleza de câte 3 luni fiecare (de 2 si respectiv 3 zile
pe saptamâna), cu un numar total de 35 de cursanti din cadrul INCDA Fundulea,
ICDB Balotesti, INCDNA Balotesti, ICPP Bucuresti, INCPA Bucuresti, SCDP Baneasa,
ICDApicultura Baneasa, precum si a unor participanti din cadrul ASAS, cursurile
urmând a fi continuate si în anul 2009.
În anul 2008 s-au întocmit documente de deplasare în strainatate pentru un
numar de 437 cercetatori, 299 de deplasari reprezentând participari la congrese,
conferinte, simpozioane, 84 la cursuri de perfectionare, documentare, specializare
si 54 la lucrarile curente din cadrul proiectelor de cooperare internationala.

