INFORMARE
asupra activității depuse de Academia de Științe Agricole și Silvice
”Gheorghe Ionescu – Șișești”
în perioada 14 decembrie 2017 – 15 martie 2018
Activitatea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe
Ionescu – Șișești” de la ultima Adunare generală a membrilor ASAS (14
decembrie 2017), marcată de începutul unui nou mandat de conducere al
înaltului forum de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică al
agriculturii naționale, s-a desfășurat până în prezent sub auspiciul unor
conjuncturi favorabile. Stau mărturie în acest sens aplicarea consecventă a
Legii nr. 45/2009 ”privind organizarea și funcționarea Academiei de
Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu – Șișești” și a sistemului de
cercetare – dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și
industriei alimentare”, cu modificările și completările ulterioare, precum
și vizibilitatea crescută în viața economico-socială a țării a sistemului de
cercetare agricolă.
În baza Legii nr. 45/2009 au fost emise 27 de Hotărâri de Guvern
pentru unitățile de c-d din subordinea ASAS și elaborate încă 7 proiecte
care-și urmează cursul demersurilor pentru a intra pe ordinea de zi
ședințelor de Guvern.
Aceste HG-uri consfințesc identitatea unităților de c-d, le conferă
anumite drepturi și deschid posibilități de finanțare bugetară, promițând
astfel relansarea activității, dezvoltarea bazei materiale și ale capitalului
uman. În elaborarea HG-urilor un rol important l-a avut echipa MADR în
frunte cu dl. Ministru Petre Daea. O contribuţie importantă în parcurgerea
cu bine a traseului HG-urilor l-a avut dl. Secretar de Stat Floricel Maricel
Dima şi echipa sa. De la ASAS echipa de la patrimoniu, d-na. Cristina
Biolan şi serviciul juridic, d-na Ileana Popescu.
Intensificarea relațiilor de colaborare cu MADR, precum și cu alte
ministere din sfera noastră de interes, cu Parlamentul și Guvernul
României, Patriarhia, Academia Română și academii de ramură, cu
instituțiile de învățământ superior, entități administrative, entități agricole
asociative și fermieri, a reprezentat o primă preocupare a actualei
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conduceri a ASAS, şi un alt argument privind contextul actual favorabil
pentru progresul ştiinţei şi al practicii agricole.
Colaborarea cu MADR a debutat pe data de 17 februarie a.c. cu
”analiza tematicii de cercetare a unităților de c-d (care au primit HG)
care urmează a fi finanțate din bugetul MADR în anul 2018, în
condițiile stabilite de lege”. Au participat: subsecretarul de stat Maricel
Floricel Dima, Didina Ioan și Paula Ursu din partea MADR și Președintele
ASAS – Prof. univ. emerit dr. Valeriu Tabără, Vicepreședinții ASAS dr.
Ioan Jelev și dr. Marian Bogoescu, Secretarii științifici dr. Aurel Florentin
Badiu și dr. Cristina Negre. Au fost trecute în revistă temele propuse de
ASAS, precum și temele noi propuse de MADR. Tematica de cercetare a
fost finalizată ulterior și transmisă spre consultare la principalele federații
din agricultură și la marii fermieri.
ASAS a participat, prin prezentarea poziției sale, la consultarea
publică organizată de MADR, cu reprezentanți ai institutelor de cercetare
din domeniul agricol, cu reprezentanți ai federațiilor, organizațiilor,
asociațiilor patronale din sectoarele vegetal, zootehnic, industrie
alimentară și dezvoltare rurală, la Comunicarea Comisiei Uniunii
Europene cu tema ”Viitorul sectorului agricol și al agriculturii” PAC
2020 – 2027 (11 ianuarie a.c.). Din partea MADR au participat: Ministrul
Petre Daea, Secretarul de Stat Alexandru Potor și Directorul general
Roxana Barnea. Din partea ASAS au participat: Vicepreședinții ASAS dr.
Ioan Jelev și dr. Marian Bogoescu precum și directori generali / directori
de institute și stațiuni reprezentative din cadrul rețelei de cercetare ASAS.
În cadrul dezbaterilor au fost identificate provocările și nevoile sectoarelor
agricole din România, inclusiv ale cercetării științifice, astfel încât acestea
să poată fi soluționate în cadrul PAC.
De asemenea, ASAS a participat la reuniunea organizată de MADR
(29 ianuarie a.c.) cu tema ”Producerea de sămânță pentru pajiști
permanente” care a vizat consolidarea sistemului de exploatare a pășunilor
și fânețelor, a managementului și întocmirii amenajamentelor pastorale.
Din partea MADR au participat: subsecretarul de stat Maricel Floricel
Dima, Director general zootehnic dr. Viorel Morărescu și Mihai Popescu –
ISTIS. Din partea ASAS au participat: Vicepreședintele dr. Ioan Jelev și
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secretarii de secții – dr. Aurel Florentin Badiu și dr. Vili Dragomir, dar şi
directori de unităţi de cercetare, cadre didactice de la USAMV ClujNapoca, Timişoara, Iaşi, cercetători.
Pentru întâlnirea la nivel înalt a ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale Petre Daea cu omologul francez Stephane Travert, cu participarea
ambasadorului României în Franța Luca Niculescu și Vicepreședintele
ASAS dr. Ioan Jelev care a avut loc la Ministerul Agriculturii pe data de
13 februarie 2018, ASAS a elaborat propuneri concrete din partea
României. Tema întâlnirii a fost reprezentată de inițiativa franceză ”Patru
la mie”, care prevedere creșterea capacității de stocare a carbonului în sol
cu 4‰, inițiativă la care România urmează să adere.
Președintele ASAS - Prof. univ. emerit dr. Valeriu Tabără și
Vicepreședinții ASAS dr. Ioan Jelev și dr. Marian Bogoescu au participat
săptămânal la Ședințele operative ale Colegiului Consultativ al MADR, în
cadrul cărora se prezintă un Raport de activitate al ASAS cu acțiunile care
au avut loc, rezultatele obținute și obiectivele stabilite pentru săptămâna ce
urmează. ASAS este cea care furnizează datele cu care la MADR se
întocmeşte şi se publică Jurnalul Agricol zilnic.
La solicitările MADR privind diferite probleme, ASAS a răspuns cu
materiale documentare și anume:
 ”Analiza strategică a pieții zahărului din România pentru
perioada 2015 – 2018”. Materialul a fost dezbătut în cadrul unei
mese rotunde și urmare a acesteia, au fost organizate vizite de
documentare asupra condițiilor de producție, posibilitățile de
dezvoltare a acesteia în fabricile de zahăr rămase în activitate
(Bod, Luduș, Roman, Buzău) ale unei delegații MADR în care
este inclus și reprezentantul ASAS dr. Aurel Florentin Badiu.
 ”Reabilitarea culturii de hamei în România” solicitată MADRului de către Asociația Berarilor și Asociația Cultivatorilor de
Hamei din România care doresc soiuri noi, cu productivitate și
adaptabilitate buna la condiţiile specifice ale României.
Președintele ASAS - Prof. univ. emerit dr. Valeriu Tabără a purtat
discuții relative la această problemă la MADR, alături de
reprezentanţii Asociaţiei producătorilor de hamei din România.
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 Punct de vedere al ASAS referitor la Strategia țărilor Est și
Central Europene în domeniul ”Bioeconomiei – BIOEAST”. În
contextul priorității pe care Ministrul Petre Daea o acordă acestei
probleme, s-a organizat la ASAS (18 ianuarie 2018) o primă
dezbatere privind importanța și valorificarea energetică a
biomasei, cu precădere a resturilor vegetale rămase pe terenurile
agricole și forestiere. Au participat din partea MADR: Secretarul
general adjunct Lucian Dumitru; din partea Ministerului Mediului
consilier al ministrului – Dumitra Mereută; din partea ASAS:
Președintele Prof. univ. emerit dr. Valeriu Tabără, Vicepreședinții
dr. Ioan Jelev și dr. Marian Bogoescu, Secretarul general dr. Mihai
Nicolescu, Președinții de secție: dr. Mihail Dumitru și dr. Ion
Pirnă, Secretar științific dr. Bianca Bădănoiu și Serviciul de
Relații Internaționale – Adela Nistor, precum și specialiști din
partea cercetării și a mediului universitar. Președintele ASAS a
precizat că dezbaterea va fi urmată de altele care vor aprofunda
subiectul respectiv și răspund la foarte multe întrebări din domenii
științifice diferite.
 Punerea la punct a unui ”Jurnal agricol” referitor la starea de
vegetație la grâu, orz, rapiță, pomicultură și viticultură, a situaţiei
climatice, circumstanțe deosebite conform unei machete propuse
de MADR. Datele colectate sunt transmise zilnic biroului de presă
al MADR şi se obţin din reţeaua unităţilor şi institutele de
cercetare agricolă.
Este în curs de realizare și o variantă mai complexă a Jurnalului
agricol cu ocazia unor fenomene meteo deosebite, cu evidențierea
pragurilor termice periculoase pentru grâu, orz, rapiță,
pomicultură și viticultură.
 Elaborarea ”Situației regimului apei în sol și a stării de vegetație a
culturilor” (prof. dr. Mihai Nicolescu în colaborare cu unitățile de
c-d din domeniul culturilor de câmp) și transmiterea acestui
material la MADR, Academia Română și alte organisme
interesate. Momentul realizării sintezei a fost mijlocul lunii
ianuarie 2018. În acest moment este în curs strângerea datelor din
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teren pentru a putea întocmi situaţia culturilor agricole la ieşirea
din iarnă şi situaţia aprovizionării cu apă a solului.
 Analiza și centralizarea situațiilor necesare pentru completarea
tematicii privind agricultura în regim de urgență de către MADR,
în vederea pregătirii întâlnirii conducerii MADR cu Prim
Ministrul Viorica Dăncilă.
 Au avut loc încă trei Mese Rotunde organizate la ASAS de Secția
de Cultura plantelor de câmp în continuarea primei reuniuni în
cadrul MADR cu tematică privind amenajările pastorale care au
vizat elaborarea unui plan de măsuri pentru asigurarea de sămânță
din categorii biologice superioare pentru supraînsămânțarea
pajiștilor permanente (22 februarie, 24 februarie, 7 martie a.c.) şi
pentru a putea răspunde lucrărilor de amenajare pastorală (specii
pentru amestecuri furajere).
 Analiza și elaborarea la cererea MADR a unor propuneri privind
tematica de cercetare cuprinsă în proiectul Documentului suport
adresat grupului de lucru din cadrul MAE pentru mediul de
afaceri, competitivitate și cercetare – dezvoltare – inovare,
tematici care se regăsesc în Programul Național de Reformă. La
întâlnirea de la MAE pe această temă au participat din partea
ASAS dl. Preşedinte Valeriu Tabără şi dl. dr. Aurel Badiu. Cu
această ocazie Preşedintele ASAS a prezentat grupului de la MAE
Strategia cercetării în agricultură 2017-2030.
O acțiune importantă a fost întreprinsă de Președintele ASAS Prof.
univ. emerit dr. Valeriu Tabără în colaborare cu Academia Română
privind întocmirea unui program detaliat al Sesiunilor centenar, și anume
al unui număr de șase conferințe dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1
decembrie 1918, genericul acestor conferințe fiind agricultura, economie
rurală, evoluţia comunităților rurale, dezvoltarea spiritului național și a
celui de unitate națională în spațiul rural românesc și contribuția acestuia
la realizarea Marii Unirii. În acest context, a avut loc o întâlnire între
Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și Președintele
ASAS Prof. univ. emerit dr. Valeriu Tabără în vederea participării cu
expuneri a reprezentanților Bisericii ortodoxe la Conferința ”Satul
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românesc – identitate și unitate națională”. La aceste conferințe vor
participa activ, alături de ASAS, Academia Română, unități de învățământ
superior, numeroase instituții și asociații. Ne dorim realizarea acestor
conferinţe care vor marca momente importante din dezvoltarea agriculturii
şi spaţiului rural.
Conducerea ASAS a participat cu luări de cuvânt, împreună cu
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale Petre Daea, cu președintele
Academiei Române Cristian Hera și reprezentanți ai învățământului
superior, ai cercetării științifice și mass-media la Conferința de presă
”Ancheta structurală în agricultură” organizată de Institutul Național de
Statistică (INS) (19 ianuarie a.c.) în care subiectul a fost situaţia fondului
funciar din România.
O participare demnă de semnalat a conducerii ASAS a avut loc la
întâlnirea membrilor clusterului ”Bioconcept Valea Prahovei” organizată
de Camera de Comerț și Industrie Prahova, în care au fost analizate
principalele obiective de promovare a agriculturii ecologice (26 ianuarie
2018) cu participarea Preşedintelui ASAS şi a Vicepreşedintelui Ioan
Jelev.
Menționăm de asemenea, participarea conducerii ASAS la
dezbaterile din cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului, cu
expunerea unui punct de vedere negativ față de propunerea de retrocedare
a unor terenuri destinate educației și cercetării, aparținând USAMV a
Banatului – Timişoara, de susţinere a demersului legislativ al USAMVB
Timişoara pentru trecerea în proprietate a terenurilor pe care le
administrează, precum şi discutarea în Comisia pentru muncă a noi
propuneri de creştere a salarizării personalului din cercetarea agricolă,
demers care continuă şi care nu este uşor de finalizat.
O a doua participare a Conducerii ASAS a avut loc la solicitarea
Camerei Deputaţilor pentru elaborarea proiectului de lege privind ariile
protejate, precum şi pentru propunerea unei definiţii relativ la amenajările
agro-piscicole.
 Viaţa academică internă s-a derulat intens, urmărindu-se cu
prioritate o fundamentare veridică, corectă şi eficientă a demersurilor de
planificare şi conducere a activităţii de coordonare a sistemului de C-D.
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Astfel, a avut loc o întâlnire a conducerii ASAS cu reprezentanţii
institutelor naţionale aflate în coordonarea ştiinţifică a Academiei, privind
activitatea acestora şi stabilirea modului concret de conlucrare cu ASASul.
De asemenea, a fost organizată o discuţie cu cercetătorii de la
INCDA Fundulea, de la ICPA Universitățile de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară Timişoara, Cluj, Bucureşti, Iaşi şi specialişti în
sistemele de monitorizare a solurilor pentru a analiza posibilitatea
extinderii acestui sistem, avându-se în vedere şi armonizarea sa cu
solicitările legate de editarea Jurnalului Agricol zilnic solicitat de MADR.
A fost efectuată o analiză la faţa locului a activității ştiinţifice şi
investiţionale a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare a Institutului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală de la
Baloteşti, cu accent pus pe implicarea acestuia în programe de cooperare
internaţională, europene şi bilaterale în prezenţa conducerii ASAS (15
februarie 2018).
Având în vedere preocupările Comisiei Europene şi a ţărilor membre
ale UE, inclusiv ale României, faţă de protecţia şi utilizarea durabilă a
solului, conducerea ASAS, în colaborare cu Secţia de Ştiinţa Solului,
Îmbunătăţiri Funciare gospodărirea apelor şi Protecţia mediului au propus
constituirea Comisiei pentru resurse naturale , având subcomisii pentru
apă, sol şi biodiversitate. Subcomisia pentru sol va analiza situaţia
existentă pe plan naţional şi european din punct de vedere al cadrului legal
şi instituţional în domeniul solului, va identifica soluţiile pentru realizarea
unui consens pe plan european şi va elabora un set de principii şi obiective
strategice care să fundamenteze ştiinţific proiectul viitoarei Directive
cadru pentru sol, concomitent cu proiectul de Lege a solului la nivel
naţional (17 ianuarie 2018). Anterior înfiinţării acestei Comisii, la sediul
ASAS a avut loc întâlnirea conducerii ASAS cu reprezentanţii Oficiilor de
Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA), în cadrul căreia s-au subliniat
importanţa şi obiectivele specifice de activitate legate de sol ca resursă şi
factor de mediu şi necesitatea monitorizării solului de către o reţea
naţională unitară similară cu sistemul existent în domeniul protecţiei
mediului, gospodăririi apelor şi al meteorologiei (16 ianuarie a.c.). S-a
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constituit un grup de lucru în vederea elaborării documentaţiei pentru
elaborarea unei propuneri de finanţare a unui program naţional pentru
monitorizarea factorilor biotici şi abiotici care interacţionează în culturile
agricole, în scopul realizării unor programe pedo-climatice şi avertizări. Sa discutat despre importanţa funcţionării în condiţii bune a Oficiilor de
Studii Pedologice în România. Materialul sinteză întocmit cu această
ocazie a fost transmis la MADR.
Considerându-se necesară înfiinţarea unei Filiale ASAS de la
Chişinău din partea ambilor parteneri, ASAS - România şi Academia de
Ştiinţe Agricole – Republica Moldova, şi zona ştiinţifică moldovenească în
domeniu, pentru susţinerea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare
fructuoase s-a procedat la întocmirea documentaţiei şi culegerea din arhiva
ASAS a documentelor istorice referitoare la staţiunile ICAR-ului din
Basarabia (Staţiunea Tighina, Staţiunea Oenologică şi Staţiunea
Fitopatologică din Chişinău). Înființarea Filialei ASAS la Chişinău a fost
susţinută şi în cadrul unei întâlniri a conducerii ASAS cu o delegaţiei a
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, condusă de Academicianul
Boris Gaina (membru de onoare al ASAS). Pentru acest obiectiv au fost
obţinute acorduri favorabile de la Ministerul Afacerilor Externe, MADR.
Au fost finalizate demersurile necesare şi stabilirea procedurii de
repunere în funcţiune a Unității de Management pentru Programe şi
Proiecte de Cercetare-Dezvoltare (UMPP).
S-a procedat la analiza propunerilor de buget a unităţilor de c-d din
subordinea ASAS şi s-au finalizat, fiind repartizate şi transmise la unităţi,
prin decizie a Preşedintelui ASAS, bugetului de venituri şi cheltuieli. Am
devansat într-o oarecare măsură Adunarea Generală de astăzi unde
aprobăm bugetele.
Au fost verificate şi centralizate bilanțurile unităţilor de c-d din
subordinea ASAS şi transmise formularele financiare obligatorii (bilanţuri
şi anexe validate prin FOREXEBUG).
În această perioadă, Secretariatul ştiinţific al ASAS s-a preocupat de
realizarea Anuarului ASAS – 2017, precum şi de actualizarea Broşurii de
prezentare a ASAS pentru anul 2018. S-au întocmit liste privind
publicaţiile
ştiinţifice
ale
tuturor
unităţilor
de
c-d
din
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subordinea/coordonarea ASAS şi ale acţiunilor de diseminare a
rezultatelor de valoare a acestor unităţi. Secţiile ştiinţifice au elaborat
programele de activităţi ale Birourilor de secție pentru anul 2018. La
nivelul secţiilor ştiinţifice s-au evidenţiat o serie de iniţiative şi acţiuni
specifice după cum urmează:
Secţia de Ştiinţa Solului, îmbunătăţiri Funciare, Gospodărirea
apelor şi protecţia mediului a contribuit la înfiinţarea şi demararea
programului propus de Comisia pentru sol ASAS şi a furnizat organelor de
decizie planuri, informaţii avertizări şi noutăţi în domeniul specific.
Membrii secţiei au participat la manifestările ştiinţifice organizate în
ASAS, precum şi la o întâlnire cu fermierii cu tema „Producerea şi
valorificarea composturilor” (6-8 martie a.c.). De asemenea, membrii
secţiei au participat la o instruire în vederea completării chestionarului de
evaluare în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17043 pentru Furnizorii de
încercări de competenţă (cerinţe tehnice) şi a Raportului de Evaluare
tehnică cod F – 26 – 5 – PR14 (4-19 ianuarie a.c.).
Secţia Cultura Plantelor de Câmp a organizat la sediul ASAS o
masă rotundă cu tema „Realizarea unui sistem de monitorizare şi
cuantificare a efectelor tratamentului seminţelor cu insecticide
neonicotinoide (imidacloprid, clotianidin, tiametoxan) la culturile de
porumb, floarea soarelui şi rapiţă asupra producţiei agricole şi a
populaţiilor de Apis melifera în condiţiile agropedoclimatice specifice
ţării noastre”
„Conferinţa Cartofului” cu participarea Preşedintelui ASAS, a dl. dr.
Aurel Badiu, dl. dr. Sorin Chiru şi d-nei dr. Luiza Mike.
O masă rotundă programată în luna mai a.c. a fost devansată şi
înlocuită cu 3 reuniuni a Grupului de lucru implicat în problema
amenajărilor pastorale şi gestiunii pajiştilor şi păşunilor. Sunt în curs de
elaborare o Strategie de consolidare şi exploatare a pajiştilor şi un Plan de
asigurare cu sămânţă din categorii biologice superioare pentru
însămânţarea pajiştilor şi supraînsămânţare a pajiştilor degradate.
Secţia de Horticultură a organizat două mese rotunde (25 ianuarie şi
15 februarie) privind participarea unor unităţi de c-d în competiţia deschisă
asupra Submăsurilor 16.1 şi 16.1.a vizând clarificarea mai multor
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probleme cuprinse în Ghidul solicitantului, pentru domeniile de
activitate, în special pomicultură.
În ziua de 28 februarie 2018 a avut loc în municipiul Târgovişte un
workshop cu tematica „Prezentarea unor tehnologii şi produse pentru
producţia merelor” organizat de Direcţia Generală pentru Agricultură şi
Industrie Alimentară, în colaborare cu companii private de profil. La
această manifestare a fost invitat, din partea ASAS, Vicepreşedintele dr.
Marian Bogoescu, care a prezentat materialul „Aspecte tehnologice
privind depozitarea şi păstrarea merelor şi perelor”.
Secţia de Horticultură, în parteneriat cu Societatea Română a
Horticultorilor şi pepinierele Pucheni (România) şi Voineşti (R. Moldova),
a organizat seminarul „Repere tehnologice la înfiinţarea livezilor
moderne de nuc” în cadrul căruia a fost prezentat aportul ICDP PiteştiMărăcineni la dezvoltarea culturii de nuc în România, soiurile de nuc şi
tehnologiile aplicate în pepiniere, soluţii performante în nutriţia şi protecţia
nucului, soluţii de irigare şi ferti-irigare (17 februarie a.c.).
Secţia de Horticultură a organizat, în parteneriat cu ICDP PiteştiMărăcineni, Pepiniera Nucifera Regia şi Societatea Română a
Horticultorilor, seminarul „Cultivăm livezi de bunăstare!” cu acelaşi
obiectiv de susţinere şi dezvoltare a livezilor de nuc, seminar desfăşurat în
Aula ASAS.
Secţia de Zootehnie a efectuat evaluarea, monitorizarea şi recepţia
fazelor din contractele de cercetare încheiate de unităţile de c-d de profil,
cu Fundaţia „Patrimoniul ASAS”.
A efectuat analiza tematicii de cercetare din unele unităţi de c-d din
subordinea ASAS, în vederea colaborării cu ţări partenere (Franţa,
Georgia).
A contribuit la elaborarea strategiilor de dezvoltare a unităţilor de c-d
din domeniul zootehniei, pe termen mediu şi lung.
De asemenea, a efectuat o analiză a transferului rezultatelor cercetării
de profil în fermele de animale din zona de influenţă a staţiunilor de
cercetare zootehnică.
S-au efectuat încercări de elaborare de soluţii privind problematica
complexă a sectorului zootehnic şi anume: PAC, ajutorul de minimis
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oferit crescătorilor de suine din rasa Bazna şi Mangaliţa, situaţia gravă a
efectivelor de taurine şi curci la INCDCSZ – Braşov, demers pe această
situaţie către MADR şi MCI, relansarea activităților de cercetare din
cadrul Staţiunii Ruşeţu etc.
S-au efectuat prezentări de rezultate noi ale cercetării ştiinţifice
zootehnice în mass-media şi revistele de specialitate relativ la nucleul de
taurine din Rasa Pinzgau de Transilvania de la SCDCB Tg. Mureş,
precum şi realizări în domeniul creşterii taurinelor la SCDB Dancu,
participarea la discuţii la sediu MADR pentru a ajuta la continuarea
Proiectului ADER 7.2.1 privind „Îmbunătățirea potenţialului productiv în
fermele de vaci pentru lapte în N-E României prin producerea de embrioni
in vitro folosind donatoare de ovacite înalt productive şi material seminal
(sexat şi nesexat) provenit de la tauri testaţi”,
evidenţierea calităţii
remarcabile ale laptelui şi brânzeturilor de bivoliţă – SCDB Şercaia.
Secţia de Medicină veterinară a organizat, în colaborare cu
organizaţiile profesionale de profil, două întâlniri cu crescătorii de ovine
din judeţele Ialomiţa şi Alba, pentru prezentarea unor probleme de
parazitologie şi reproducţie la ovine şi caprine.
Membrii secţiei au participat cu prelegeri/subiecte privind bolile
parazitare, tuberculoza bovină şi siguranţa alimentelor în cadrul
„Programului Naţional de Pregătire continuă a Medicilor Veterinari” în
şapte judeţe, în cadrul programului organizat de Colegiu Medicilor
Veterinari.
Secţia de Industrie alimentară a promovat proiectul de carte
„Analiza senzorială a produselor agroalimentare” (volumele 1, 2 şi 3
editate în anii 2015 şi 2016 la Editura AGIR), în cadrul manifestării
„Cercetare în slujba societăţii – Tradiţie, inovare, oportunităţi”.
ASAS şi-a dat acordul pentru înfiinţarea şi dezvoltarea colaborării cu
Asociaţia CLUSTER – DELTA din cadrul Asociaţiei Fermierilor şi
Procesatorilor din România (AFPR).
Secţia de Economie Agrară şi Dezvoltare Rurală a continuat
Seminarul Naţional de Economie şi Sociologie Rurală „Mircea Bulgaru”
cu tema „Elemente de specificitate în economia agrozootehnică
montană. Realităţi actuale şi componente esenţiale pentru o „politică
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montană” sustenabilă, bazată pe ferme mici şi mijlocii şi „produsul
montan” de înaltă calitate”, prezentare realizată de prof.dr. Radu Rey, şi
care a avut loc pe data de 28 februarie 2018.
Membrii permanenți ai secţiei au participat în data de 12 martie a.c.
la manifestarea organizată de către Departamentul de Economie
Agroalimentară şi a Mediul din cadrul ASE – organizator principal dl.
prof. Gabriel Popescu - cu tema „Priorităţi strategice de politică agrară”.
În cadrul manifestării au luat cuvântul prof. Ion Bold, prof. Vidu Bidilean
– membri de onoare ai Secţiei.
Secţia de Mecanizarea Agriculturii a consemnat participarea
membrilor săi la elaborarea a două lucrări:
 „Istoria tehnicii româneşti” – Capitolul 9 „Istoria industriei
maşinilor agricole” la solicitarea Academiei Române;
 „Echipamente şi maşini agricole” vol. V, la solicitarea
Academiei Tehnice.
Secţia de Mecanizarea Agriculturii, împreună cu Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi
Industriei Alimentare – INMA, au organizat Masa rotundă „Valorificarea
energetică a biomasei de câmp/păduri” (18 ianuarie 2018). Cu această
ocazie, INMA a prezentat rezultatele cercetărilor; tehnologii de mecanizare
şi echipamente tehnice la nivel de model funcţional, model experimental şi
prototipuri. Lucrare prezentată şi în cadrul dezbaterii de la ASAS privind
„Resurse regenerabile pentru producţia de energie”.
Secţia de Silvicultură a contribuit la organizarea Mesei rotunde
„Valorificarea energetică a biomasei de câmp/păduri” alături de INMA.
De asemenea, a organizat Dezbaterea ştiinţifică „Probleme actuale
în realizarea cadastrului fondului forestier din România” dedicată
Profesorului Nicolae Boş, la împlinirea vârstei de 90 de ani (23 ianuarie
a.c.) manifestare care a avut loc la Braşov.
S-au demarat procedurile pentru obţinerea aprobărilor în vederea
începerii lucrărilor de reabilitare a:
- Clădirii ASAS
- Aulei ASAS
- Parcului din faţă şi din jurul clădirii ASAS.
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Este demarat proiectul pentru o nouă poartă de intrare la ASAS şi în
Târgul-expoziție de la ASAS şi de asemenea proiectul pentru instalarea pe
planul din faţa ASAS a catargului pentru steagurile României, ASAS şi
Uniunii Europene. A fost elaborat şi un plan pentru steagul ASAS. Să
sperăm că nu vor rămâne în stadiul de proiect şi că va fi finalizat.
În cadrul activităților derulate de Compartimentul Serviciului de
Relaţii Internaţionale, Informare Publică şi Relaţii cu Presa, menţionăm:

Reprezentanţii acestui serviciu au participat la inaugurarea
Laboratorului româno-chinez pentru studierea adaptării curmalului
chinezesc la condițiile din țara noastră, acțiune derulată de USAMV –
București și un centru universitar din China (ianuarie 2018);

Au fost colectate propuneri de teme de cercetare în cadrul
derulării unor colaborări cu Polonia, Franța și Georgia;

A fost organizată vizită de lucru și documentare a unei delegații
ASAS, formată dintr-un reprezentant ASAS (prof. Gheorghe Sin) și 3
cercetători ai ICDP – Pitești Mărăcineni la mai multe instituţii de cercetare
(Agricultural Research&Development Center of Yongin City, Fruit
Research Institute under Jeollanamdo (Province) Agricultural Research
and Extension Services, Agricultural Research & Development Institute of
Shinan Gun City) din Coreea de Sud, Seul, în cadrul căreia au fost
identificate unele posibilități de colaborare, precum: schimb de material
săditor pomicol pentru introducerea în studiu a unor specii de climat
subtropical (păr asiatic, kiwi din varietățile cu rezistență la ger, dud și
smochin; transfer de cunoștințe privind tehnologiile de înmulțire ”in vitro”
la speciile de arbuști fructiferi etc.;

A avut loc participarea vicepreședintelui ASAS, prof. Ioan
Jelev, în cadrul delegației MADR condusă de ministrul agriculturii și
dezvoltării rurale, Petre Daea, la vizita oficială de lucru în Franța,
organizată în perioada 12-14 februarie 2018, care a vizat șase direcții
principale și anume:
Relansarea colaborării bilaterale la nivel înalt în domeniul
agriculturii.
Relansarea colaborării româno-franceze în domeniul cercetării
agricole.
13

Evaluarea și corelarea poziției celor două țări privind o PAC
mai flexibilă și mai debirocratizată.
Punerea la punct a unui mecanism permanent de corelare și
colaborare în domeniul elaborării și definitivării viitoarei PAC 2020-2027.
Demararea unei activități diplomatice intense a ministrului
agriculturii, constând în întâlniri bilaterale cu miniștrii agriculturii din
țările UE, Comisia Europeană, inclusiv comisarul Phil HOGAN, în
contextul preluării președinției Consiliului Uniunii Europene de către
România în 2019.
Aderarea României la inițiativa franceză ”Patru la mie”, vizând
creșterea capacității de stocare în sol a carbonului.
Activitățile derulate de compartimentul Informare Publică și Relații
cu Presa în această perioadă au fost:

elaborarea zilnică de materiale privind : evenimente deosebite
organizate la nivelul ASAS și al unităților din subordine, ”Jurnalul
agricol”, ”Revista Presei” si transmiterea acestora după caz către biroul de
presă al MADR, unitățile c-d-i din subordinea ASAS, mass-media,
postarea pe pagina WEB a ASAS;

organizarea și participarea la mese rotunde și dezbateri
organizate de ASAS;

activități legate de organizarea și marcarea în cadrul ASAS a
Centenarului României, a întâlnirii cu reprezentanții consorțiului de
universități agricole și elaborarea unui acord de colaborare etc.;

monitorizarea zilnică a presei, selectarea articolelor
semnificative pentru ASAS și postarea acestora pe pagina FB a ASAS.
Printre cele mai importante menționăm: articole în revista Profitul Agricol
și emisiuni în direct la RTV, AgroTV, Viața satului, Radio România –
Antena Satelor, Radio Timişoara „Şcoala pământului”etc., ale
președintelui Valeriu Tabără, alte articole cum ar fi : „Situația culturilor
agricole la data de 6 februarie” – Lumea Satului; „ASAS : Podgoria Iași
a pierdut 70% din producția de Fetească Albă” – Revista Fermierului ;
„Curtea de Conturi: Bruiaje și disfuncționalități grave în cercetarea
Agricola” – revista Capital/ Agerpres; ”ASAS avertizează: In Câmpia
Bărăganului si zona centrala a Dobrogei , temperatura critica la nivelul
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nodului de înfrăţire este estimată la – 14 grade Celsius pentru grâul de
toamna” – Revista Fermierului;

activități operative și transmiterea în teritoriu de adrese și
circulare legate de colaborări internaționale și organizarea unor
evenimente, traduceri în limba engleză și franceză, scrisori protocolare cu
ocazia aniversării unor evenimente, elaborarea procedurilor de
management al riscului, elaborarea, centralizarea și transmiterea
răspunsurilor la petițiile primite la ASAS etc.
Departamentul juridic, resurse umane, salarizare a desfăşurat o
activitate demnă de menţionat:
 demersuri adresate diferitelor organisme administrative
centrale, precum demersul pentru obţinerea avizului MADR pentru
angajarea de servicii juridice (avocaţi) cf. OG 26/2012; demersul pentru
acordarea de sporuri pentru personalul care lucrează în condiţii
vătămătoare; demersul pentru majorarea salarială cu 35% şi calculul
privind impactul financiar raportat la salariul mediu pe unitate; demersul
adresat MM cu privire la aplicarea Legii nr. 153/2017 şi la actele emise pe
partea de salarizare;
 preocuparea permanentă privind deschiderea cadrului legislativ
pentru ocuparea posturilor din sistemul de cercetare;
 preocupare pentru perfecţionarea sistemului de salarizare;
 elaborarea „Strategiei ASAS privind resursele umane”;
 întocmirea de situaţii privind: dinamica personalului din ASAS
şi unităţile de c-d; funcţiile de conducere în unităţile subordonate, la
solicitarea MADR; proiect privind întocmirea unui memorandum pentru
deblocarea a 500 de posturi în reţeaua ASAS şi alte situaţii statistice şi
declaraţii;
 întocmirea de proiecte de HG de reorganizare (Sericarom,
ICDB Baloteşti, ICDCCM Miercurea-Ciuc) şi implementarea de observaţii
(SCDVV Blaj, SCDP Băneasa); întocmire privind necesarul pentru salarii
în unitățile cu HG;
 circulară privind aprobarea organigramelor şi ştatelor unităților
de c-d, situaţia litigiilor, factorilor nocivi, consilii de administraţie,
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declaraţie de avere şi interese, contracte de asociere în participaţiune,
redirecţionarea a 2% la Fundaţia „Patrimoniul ASAS”.
 încheierea contractului pentru medicina muncii şi efectuarea
controlului de medicina muncii;
 informaţii în dosare penale, copiere documentaţii la solicitarea
DNA, formulare şi susţinerea apărării într-un număr de 161 de dosare pe
rol;
şi numeroase alte acţiuni legate de răspunsuri la diferite interpelări,
abuzuri, clarificări cf. cu legislaţia actuală, monitorizări, inventariere a
patrimoniului privat al ASAS.
Departamentul Patrimoniu a avut de asemenea o contribuție
deosebită în activitatea ASAS, concretizată prin:
 propunerile de proiecte de HG de reorganizare a unităţilor de cd-i din subordinea ASAS, î temeiul Legii nr. 45/2009;
 rectificare nr. MF din Legea 45/2009, cu modificările şi
completările ulterioare ale terenurilor publice de la SCDA Suceava şi
SCDA Teleorman;
 soluţionarea solicitărilor diferitelor unităţi de c-d-i di n
subordinea ASAS privind casarea şi valorificarea unor bunuri imobile de
matura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar aflate în domeniul privat
al statului sau în proprietatea unităţii (ICDEAPA Galaţi, CCDON
Dăbuleni, SCDA Şimnic, SCDCES Perieni);
 analiză şi propuneri de proiecte de HG privind restituirea pe
Legea nr. 10/2001 a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor
unităţi de c-d-l de pe anexa nr. 6 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, scoaterea din domeniul public a unor bunuri
imobile care au pierit sub acţiunea factorilor externi;
 centralizare date din teritoriu privind unităţile de c-d-i din
subordinea ASAS
care au în administrare bunuri imobile de natura
terenurilor, construcţiilor aflate în domeniul privat al statului şi corelarea
cu datele înscrise în situaţiile financiare anuale;
 soluţionarea periodică a Notificărilor pe Legea nr. 10/2001
(Drăgăşani, Sighet, corespondenţă cu unitatea şi cu petenţii);
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 participări periodice la Colectivul de lucru şi la Comisia
Municipiului Bucureşti, privind retrocedarea, în temeiul legilor fondului
funciar, a diferitelor terenuri (agricole şi neagricole).
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