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EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CERCETĂRII AGRICOLE 

 

Decernarea titlului de „Doctor honoris causa” 

profesorului universitar emerit dr. Valeriu TABĂRĂ, președintele Academiei de 

Științe Agricole si Silvice 
 

Cu ocazia aniversării a 200 de ani de la nașterea acad. Ion Ionescu de la Brad, 

personalitate marcantă a științei agricole românești, Universitatea de Științe Agricole 

și Silvice din Iași a conferit titlul de ”Doctor honoris causa” domnului prof. univ. 

emerit dr. Valeriu TABĂRĂ, președintele 

Academiei de Științe Agricole si Silvice 

(ASAS). Cu aceeași ocazie i s-a decernat 

același titlu si domnului prof. univ. dr. Sorin 

Mihai CÎMPEANU, rectorul Universității de 

Științe Agronomice și Medicină Veterinară din 

București (USAMV București), membru titular 

ASAS. 

Sărbătoarea din universitatea ieșeană a 

avut loc pe data de 22 iunie 2018 și a debutat 

cu un concert de muzică de cameră care a 

introdus asistența în atmosfera de sărbătoare 

specifică unor astfel de ceremonii academice. 

Au fost prezentate  mai multe prelegeri legate 

de personalitatea agronomului Ion Ionescu de 

la Brad, atât bibliografice cât și profesionale, 

de către: acad. Cristian HERA, prof. univ. dr. Ion BOLD și prof. dr. dr.h.c. 

Constantin VASILICĂ. 

Decernarea titlurilor de ”Doctor honoris causa” au fost momente pline de 

bucurie și de emoții pentru cele două cadre didactice. Conform uzanței, prof. 

univ.dr.h.c. Constantin VASILICĂ a realizat un amplu Laudatio  profesorului 

universitar emerit dr. Valeriu TABĂRĂ. Acesta a realizat  o amplă descriere a 

prodigioasei activității desfășurată în domeniul cercetării științifice fitotehnice, a 

învățământului agricol și în politica românească de către ilustrul profesor, președinte 

al Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu – Șișești”.  
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 Totodată, au fost evidențiate meritele 

deosebite ale profesorului Valeriu TABARA la 

dezvoltarea agriculturii românești, printr-o 

implicare sa directă în soluționarea problemelor 

stringente legate de patrimoniul funciar al țării, 

promovarea legislației naționale și internaționale, 

elucidarea unor complexe probleme tehnice și 

tehnologice ale culturilor de câmp. 

          Un moment emoționant a fost cel al  

cuvântului profesorului emerit Valeriu 

TABĂRĂ, în care a prezentat cuprinzător, 

problemele actuale ale cercetării agricole, ale 

agriculturii țării noastre, precum și viziunea 

strategică pentru depășirea acestor neajunsuri. 

În încheierea expunerii, profesorul Valeriu 

TABĂRĂ a prezentat cu mare emoție un grupaj de fotografii relevante pentru 

evoluția și formarea sa ca om de știință, începând de la anii de școală din satul său 

natal și încheind cu aspecte de la prestigioase întâlniri cu cele mai marcante 

personalități din țară și de peste hotare.  

Manifestările s-au încheiat cu un moment omagial la statuia marelui agronom acad. 

Ion Ionescu de la Brad, monument aflat în incinta campusului universitar de la Iași 

care îi poartă și numele. 

 
Dr. ing. Cristina Ștefania NEGRE 

 

 

 

Joi, 5 mai 2018   Date furnizate de Academia de Științe Agricole și Silvice și Unitățile de Cercetare-

Dezvoltare Agricolă –Sectia de Medicina Veterinara 

 


