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ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE 

„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” 

B-dul Mărăşti 61, 011464, Bucureşti, România 

Tel: +40-21-3184454; 3184455; Fax: +40-21-3184478; 

E-mail: secretariat@asas.ro  Internet: http://www.asas.ro 

Cabinet Președinte 

 

Intervenție a conducerii Academiei de Științe Agricole și Silvice 

”Gheorghe Ionescu-Șișești” către primul ministru, ministrul 

agriculturi și dezvoltării rurale, ministrul finanțelor publice și 

ministrul muncii și protecție sociale 

 

 Fără discuție, România se găsește într-o situație dintre cele mai grele, în care se 

cer eforturi formidabile pentru a face față situației. 

 În cadrul acestor eforturi sunt foarte mari cheltuieli materiale care necesită surse 

financiare care nu sunt ușor de găsit. 

 Înțelegem eforturile Guvernului de a găsi sursele financiare pentru a face față 

situației generată de Coronavirus. 

 Am înțeles că printre măsurile care se propun este și aceea de a reduce nivelul 

salariilor din sistemul bugetar din care face parte și Academia de Științe Agricole și 

Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești‟ cu cele 62 de unități de cercetare în agricultură și 

domeniile conexe. Trebuie să recunoaștem cu toții că este o măsură dură și nu este simplu 

de luat. 

 Dacă Guvernul României va lua o astfel de măsură, facem un apel sincer ca înainte 

de a hotărî, să se facă o analiză atentă a fiecărui sector bugetar, inclusiv a sistemelor de 

salarizare din diferitele domenii ale cercetării științifice din România. 

 Analiza la care facem apel va scoate în evidență diferențe mari între un domeniu al 

cercetării științifice și altul.  

 O să se constate, că salarizarea din sistemul de cercetare științifică din agricultură 

este mult sub cea existentă în alte domenii ale cercetării, subordonate sau coordonate de 

către alte instituții. Acest lucru nu este unul normal. 
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 Îndrăznesc să spun aceste lucru din următoarele motive. 

 Cercetarea științifică din agricultura desfășurată în unități de CDI de tip Institute 

Naționale, Institute de ramură, Stațiuni și Centre de cercetare științifică își desfășoară 

activitatea în câmp, sub influența factorilor climatici, activitate care nu este simplă. 

 Personalul de cercetare (cercetători, personal auxiliar) sunt cei care, prin munca 

lor, cu retribuții salariale la un nivel scăzut în raport cu alte sectoare, este cel care 

furnizează pentru agricultura României soiuri, hibrizi, sămânță și material săditor de 

calitate, tehnologii de cultivare și de creștere a animalelor, soluții la marile probleme cu 

care se confruntă fermierii. Unitățile de cercetare-dezvoltare agricolă din rețeaua ASAS 

sunt cele care gestionează o mare parte din sursele genetice vegetale și animale, pentru 

care nu sunt asigurate sursele de finanțare decât într-o foarte mică măsură. 

 Fac precizarea că și față de alte categorii de bugetari, salariile pentru cercetătorii și 

personalul care lucrează în cercetarea științifică sunt la nivele scăzute (funcționarii din 

alte structuri sunt susținuți de la bugetul de stat). 

 Conducerea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești‟ 

face un călduros apel către Domnul Ludovic Orban, Primul Ministru al Guvernului 

României, Domnul Adrian Oros, Ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Domnul 

Florin Câțu, Ministru al Finanțelor Publice, Doamnei Victoria Violeta Alexandru, 

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, de a face o analiză atentă a situației nivelului de 

salarizare din cercetarea științifică agricolă subordonată și coordonată Academiei de 

Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești‟. 

 Fac precizarea că în sistemul de cercetare științifică agricolă, în cele 62 de unități 

CDI lucrează următoarele categorii de personal: 

 - personal de cercetare – cercetători științifici: 819; 

 - personal auxiliar de cercetare:       1168 

 - personal din administrație        541 

 ------------------------------------------------------------------- 

 TOTAL PERSONAL C-D-I     2528 persoane 
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 Din acest personal, o parte sunt pensionari care, la rândul lor, au pensii 

scăzute deși aceștia sunt cei care o viață întreagă au produs: soiuri, hibrizi, rase de 

animale, tehnologii de cultivare a plantelor, de creștere a animalelor, au colectat, 

gestionat și conservat surse genetice vegetale și animale, au dat soluții pentru o 

valorificare cât mai bună a resurselor naturale de care dispune România. 

 Și în continuare, indiferent de situație, cercetătorii și întregul personal din 

unitățile CDI din agricultură, silvicultură și industrie alimentară își vor face datoria 

astfel încât întreaga populație a României să aibă ce pune pe masă în fiecare zi, iar 

ceea ce se pune pe masă trebuie să se producă în România și asta încearcă să facă 

cercetarea științifică din unitățile CDI din agricultură. 

 Rugăm să analizați cele spuse mai sus și o să constatați că acestea sunt reale. 

Ca urmare, vă rugăm a avea în vedere păstrarea nivelului de salarizare măcar la 

nivelul actual, altfel va fi extrem de greu de a păstra personalul de cercetare și de a 

ne continua activitatea la un nivel acceptabil de performanță. 

 Vă rugăm să ne înțelegeți. 

 AJUTAȚI-NE CA SĂ PUTEAM AJUTA. 

 

 

Prof. univ. emerit dr. ing. dr. h.c. Valeriu TABĂRĂ 

PREȘEDINTE 

al 

Academiei de Științe Agricole și Silvice 

„Gheorghe Ionescu-Șișești‟ 


