RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ALE ASAS ÎN 2006
Activitatea de cooperare ştiinţifică internaţională a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” pe anul 2006 s-a desfăşurat atât în cadrul celor 5 acorduri de cooperare
bilaterală încheiate anterior cu Academiile de Ştiinţe Agricole din Rusia şi China, Institutul Naţional de
Cercetări Agronomice din Franţa, Centrul Naţional de Ştiinţe Agricole din Bulgaria şi Academia de
Ştiinţe a Republicii Moldova, cât şi prin iniţierea unor noi acorduri de colaborare cu următoarele instituţii:
 Academia Letonă de Ştiinţe Agricole şi Silvice (LZA) din Riga;
 Universitatea Suedeză de Ştiinţe Agricole (SLU) din Uppsala;
 Institutul Finlandez de Cercetări Agro-alimentare (MTT Agrifood Research) din Jokioinen;
 Institutul Norvegian pentru Cercetări Agricole şi de Mediu (BIOFORSK) din Oslo;
 Academia Ucraineană de Ştiinţe Agricole din Kiev şi Academia de Ştiinţe a Moldovei din
Chişinău (acord de cooperare trilaterală).
Ultimul dintre acordurile menţionate, prevăzut pentru perioada 2006-2010, a fost finalizat recent în
cadrul întâlnirii trilaterale desfăşurate în luna noiembrie în oraşul Bălţi între Preşedinţii Academiilor
Agricole din România, Moldova şi Ucraina. În cadrul acestui acord, în afara prevederilor de cooperare
între institutele de specialitate din cele trei ţări pe teme de interes prioritar, s-a convenit şi asupra
participării cu proiecte comune la Programul Cadru 7 al CE, precum şi cooperare în cadrul Instrumentului
European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) şi Programului de Cooperare în Bazinul Mării Negre. Toate
celelalte acorduri iniţiate se află în faza de negociere, estimându-se finalizarea acestora până la sfârşitul
acestui an.
Acţiunile de cooperarea internaţională ale unităţilor de C-D din reţeaua ASAS s-au desfăşurat atât în
cadrul acordurilor menţionate cât şi în afara acestora, prin participarea directă la numeroase proiecte
internaţionale, dintre care se evidenţiază participările în consorţii de proiecte finanţate prin Programul
Cadru 6 al Comunităţii Europene, participări la proiecte din programele COST, Life-Natura, USAID,
FAO, AIEA, UNDP, GEF, UNCCD, World Bank, precum şi numeroase participări la proiecte bilaterale.
Pe parcursul anului 2006, în cadrul ASAS au fost organizate cu contribuţia notabilă a Serviciul de
Cooperare Internaţională şi Integrare Europeană, următoarele manifestări ştiinţifice internaţionale mai
importante:
¾ Workshop-ul organizat în colaborare cu Asociaţia Balcanică de Mediu (B.EN.A.), cu tema:
„Calitatea alimentelor şi băuturilor în cadrul standardelor Uniunii Europene”( 23-24 februarie
2006).
¾ Seminarul organizat în colaborare cu Asociaţia Franceză pentru Dezvoltarea Agricolă şi
Industrială a Plantelor Proteice şi Oleaginoase (AGROPOL) şi Asociaţia Fermierilor din România
(AFR), cu tema: „Dezvoltarea biocombustibilului în Europa” (22-23 martie 2006).
¾ Cea de-a 4-a Adunare Generală a Uniunii Academiilor Europene pentru Ştiinţe Aplicate în
Agricultură, Alimentaţie şi Mediu (UEAA) şi Workshop-ul asociat acesteia cu tema: „Fertilitatea
solului şi viitorul agriculturii în Europa” (25-27 iunie 2006). În cadrul acestei manifestări,
conform statutului UEAA, preşedinţia Uniunii a fost preluată pentru următorii 2 ani de către
România prin persoana D-lui Academician Cristian HERA, preşedinte al ASAS.
O altă manifestare importantă organizată în cadrul ASAS a fost prelegerea susţinută pe data de 18
septembrie 2006 de către Dl. Lester R. BROWN, fondator al Worldwatch Institute şi personalitate
marcantă pe plan mondial în domeniul problemelor globale ale agriculturii, alimentaţiei şi mediului.
Tema prelegerii a fost cu referire la apariţia ultimei sale cărţi traduse în limba română cu titlul: „Planul B
2.0 - Salvarea unei planete sub presiune şi a unei civilizaţii în impas”. Cu ocazia acestei vizite, D-lui
Lester BROWN i-a fost acordată distincţia Meritul Academic şi titlul de Membru de Onoare al ASAS.
În anul 2006 s-au emis documente de deplasare în străinătate pentru un număr de 290 cercetători, 74
de deplasări reprezentând participări la congrese, conferinţe, simpozioane, 83 la cursuri de perfecţionare,
documentare, specializare şi 133 la lucrările curente din cadrul proiectelor de cooperare internaţională.

