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Cabinet Președinte

INFORMARE
asupra activității depuse de Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe
Ionescu - Șișești‟
în perioada 15 martie – 10 octombrie 2018
Activitatea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești‟ derulată de la ultima Adunare Generală a membrilor ASAS (15 martie
2018) până în prezent poate fi caracterizată drept deosebit de satisfăcătoare grație
progreselor importante înregistrate în realizarea dezideratului de peste două decenii
– de reorganizare și revigorare a sistemului național de cercetare – dezvoltare din
domeniul agricol, aflat sub coordonarea ASAS. S-a reușit așezarea unei mari părți
a unităților de cercetare pe linia unei funcționări normale, dar mai sunt multe
lucruri de făcut.
Ne referim la elaborarea Hotărârilor de Guvern pentru unitățile de c-d din
subordinea ASAS, care conferă identitate legală acestora, precum și anumite
drepturi, deschizând posibilitățile de finanțare bugetară, ștergerea unor datorii către
Stat, modernizarea bazei materiale și dezvoltarea capitalului uman, extinderea
posibilităților de accesare a unor proiecte de cercetare din competiții interne și
internaționale.
Grație eforturilor depuse de către conducerea ASAS (Președinte Prof. univ.
emerit dr. ing. dr. dr. h.c. Valeriu TABĂRĂ, Vicepreședinții Prof. Ioan Jelev și Dr.
Marian Bogoescu), împreună cu Serviciul Juridic (dna. Ileana Popescu),
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compartimentul Patrimoniu (dna. Cristina Biolan) și în colaborare cu echipa
MADR condusă de dl. ministru Petre Daea și dl. Secretar de Stat Floricel Marcel
Dima, până în prezent au fost emise 39 de HG-uri, iar ultimele 14 proiecte de HG
își urmează cursul spre finalizare. Dintre aceste proiecte, cel al Institutului de
Cercetări pentru Protecția Plantelor creează dificultăți din pricina refuzului de
avizare al Ministerului Cercetării și Inovării, care dorește preluarea ICDPP în
subordinea sa, în contradicție cu legea în vigoare și în ciuda opoziției ASAS.
Poziția ASAS față de această situație, ce afectează reorganizarea întregii sale
rețele de unități de c-d și îndeplinirea globală a misiunii sale de suport al
modernizării agriculturii, prin preluarea nelegală de către MCI a institutelor
naționale de profil, inclusiv a ICDPP, este de revenire a tuturor unităților de c-d
din domeniul agricol unitar în cadrul ASAS, acceptând „și o anumită coordonare
din partea MCI‟.
Numai așa se poate răspunde marilor obiective naționale care trebuie atinse
de agricultura națională.
Preocupările conducerii ASAS privind reorganizarea sistemului de c-d au
fost materializate într-o serie de analize, documentații și programe de lucru, dintre
care menționăm:
 realizarea unei hărți cu unitățile de c-d, cu marcarea situației actuale a
acestora conferite prin HG și informații privind suprafețele de teren
deținute, suprafețele maxime ocupate de speciile plantelor de cultură,
numărul total de capete per specie de animal și numărul de capete din
rase preponderente;
 analiza, elaborarea și transmiterea la MADR a unui memorandum
pentru deblocarea posturilor libere și participarea la definitivarea
acestuia în cadrul MADR;
 finalizarea notei privind (re)constituirea UMPP, a regulamentului de
organizare și funcționare și aprobarea acestora în cadrul ședințelor
Biroului Prezidiului și Prezidiului ASAS;
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 analiza și centralizarea datelor privind situația dotărilor cu
echipamente agricole la nivelul unităților de c-d din rețeaua ASAS;
 analiza activității economice a ASAS și a unităților de c-d din rețeaua
ASAS, în prezența directorilor și contabililor șefi și a Secretarului de
Stat din MADR, dl. Maricel Floricel Dima, în cadrul a 4 Ședințe
derulate în teritoriu: SCDA Turda, ICDP Pitești–Mărăcineni, SCDVV
Murfatlar și SCDP Iași. S-a făcut analiza situației din unitățile de
cercetare și s-a hotărât ce trebuie făcut odată cu obținerea HG de
reorganizare (obiectiv în planificarea investițiilor pentru anii
următori).
 analiza și centralizarea datelor privind dotarea unităților de c-d cu
aparatură de laborator modernă;
 întocmirea cererii de deschidere a finanțării pentru salariile
personalului ASAS și cele din unitățile c-d cu HG aprobate;
 nu în ultimul rând, se cere specificat materialul privind trecerea ilegală
din rețeaua ASAS a institutelor naționale în coordonarea și
administrarea ANCS
prevederile Legii

prin

OUG

nr.

96/2012,

încălcând

organice nr. 45/2009 preluate și de Legea nr.

75/2011, întocmit ca răspuns la solicitarea adresată de MADR.
Materialul argumentează toate consecințele negative ale respectivului OUG,
pledând pentru necesitatea ca toată cercetarea agricolă să se afle într-un singur loc
– la ASAS și să răspundă obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare a
agriculturii României cu obiective pe termen mediu și lung. Trebuie avut ca
obiectiv faptul ca, în anii care vin (în cel mai scurt timp) agricultura României să
nu mai fie dependentă de rezultate de cercetare de import (care măresc considerabil
valoarea inputurilor). Realizarea de rezultate de cercetare competitive cu cele
obținute oriunde în străinătate se pot obține numai într-un sistem de cercetare
agricolă unitar sub toate aspectele, inclusiv salarial și investițional. Solicităm în
continuare acest lucru. Nu vrem ca ASAS să fie „un paravan‟ în momente grele
pentru anumite unități de cercetare.
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O a doua preocupare importantă a conducerii ASAS în această perioadă a
fost reprezentată de intensificarea relațiilor de colaborare cu MADR și alte
ministere conexe domeniului nostru de activitate, cu Parlamentul și Guvernul
României, Patriarhia, Academia Română și academiile de ramură, cu instituțiile de
învățământ superior, cu asociațiile profesionale și asociațiile agricole și fermieri.
Relațiile cu MADR s-au intensificat prin participarea reprezentanților ASAS
la ședințele săptămânale ale Colegiului MADR, în cadrul cărora Academia preia
probleme privind informări, documentații, rapoarte asupra problemelor cu care se
confruntă agricultura României și propuneri de soluții pentru depășirea acestora.
Periodic, ASAS prezintă rapoarte periodice asupra activității depuse. În cadrul
acestor consilii, Academia a propus teme de cercetare prin care să se răspundă la
probleme de mare actualitate pentru agricultura României: nionicotinoidele, pesta
porcină etc.
Dintre cele mai importante materiale transmise la MADR, menționăm:
 Centralizarea datelor privind obiectivele de investiții la nivelul
unităților de c-d finanțabile din submăsura 4.1 a PNDR.
 Studiul privind „Protecția culturilor de atacul gărgăriței frunzelor de
porumb

(Tanymecus

dilaticollis)

cu

ajutorul

insecticidelor

neonicotinoidelor‟.
 Analiză și propuneri de direcții strategice privind solicitarea
Asociației WWF – Programul Dunăre Carpați România privind
elaborarea unei strategii naționale și a unui plan de acțiune pentru
conservarea insectelor polenizatoare.
 Evaluarea și propuneri de completare / consolidare a HG pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018
privind combaterea buruienii alergice - Ambrozia.
 Evaluarea și propuneri de completare / consolidare a OUG nr. 43/ 23
mai 2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor
modificate genetic.
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 Centralizarea propunerilor de proiecte CDI pentru programele de
cercetare – Plan Sectorial MADR 2019 – 2021; Plan CDI – ASAS pe
termen mediu și lung finanțat de la Bugetul de Stat; Plan CDI – ASAS
pe termen mediu și lung finanțat din veniturile proprii ale unităților de
c-d-i. Tuturor trebuie să le acordăm prioritate absolută în activitatea
noastră.
 Informare privind evoluția condițiilor climatice, a rezervei de
umiditate din sol și starea de vegetație a culturilor de toamnă existente
la data de 25 iunie 2018, în zonele de influență ale unităților de c-d din
domeniul agricol. Nevoia de reorganizare a domeniului în unitățile de
cercetare devine tot mai mare, în contextul schimbărilor climatice.
 Definitivarea chestionarului privind dotările informatice existente la
nivelul unităților c-d din subordinea ASAS (stații meteo automate
necesare pentru evaluarea temperaturilor, umidității solului, stratului
de zăpadă), în vederea proiectării unui sistem informațional extins,
pentru realizarea în timp real a situațiilor zilnice necesare la nivelul
MADR furnizate prin Jurnalul Agricol îmbunătățit prin acoperirea mai
bună a teritoriului țării, realizat de ASAS și transmis în teritoriu.
 Elaborarea unei completări la documentul privind poziția ASAS
referitoare la Politica Agricolă Comună 2020 – 2027.
 Realizarea Băncii de date privind evoluția filierei zahărului 2000 –
2018.
 Elaborarea unui raport de sinteză privind viitorul cercetării agricole
românești – Strategia 2017 -2030 la solicitarea MADR (reprezentant
MADR – dl. Florin Bogdan).
 Participări la reuniunile GL–PNDR ale MDR pentru submăsura 1
(diseminarea informației), submăsura 4 (dotarea fermelor și
submăsura 16 (introducerea inovării); participare la reuniunea GL –

5

MADR – Ambrozia cu observații și propuneri de consolidare predate
MADR – DG – politici agricole.
 Participare la constituirea grupului de lucru de la MADR privind
valorificarea deșeurilor vegetale de la ferme și nămoluri de la stațiile
de epurare orășenești prin compost, în prezența directorului general
dna. Elena Tatomir.
 Participarea Vicepreședintelui Prof. Ioan Jelev la lucrările Grupului de
Lucru MADR pentru Legea Muntelui și pentru definitivarea
proiectului de HG privind constituirea Consiliului Național al
Muntelui și a comitetelor de masiv.
 Elaborarea proiectelor de cercetare privind problematica montană.
Trebuie specificat faptul că relațiile foarte bune ale ASAS cu Ministerul
Agriculturii depășesc mult mai mult decât acțiunile prezentate mai sus, la acestea
fiind implicate conducerea ASAS, Secțiile sale și unitățile de c-d din subordine.
În ceea ce privesc relațiile cu Ministerul Cercetării-Inovării, la sediul ASAS
a avut loc o întâlnire cu ministrul cercetării, dl. Nicolae Burnete, pe tema
colaborării dintre ASAS și MCI, în domeniul cercetării agricole, abordându-se
problemele care trebuie clarificate și soluționate în cadrul colaborării respective.
Una din formele de colaborare cu MCI este de participare a reprezentanților
ASAS în grupele de lucru ale Ministerului pentru diferite probleme (exemplu:
consolidarea OUG nr. 43 din 23 mai 2007 privind introducerea deliberată în mediu
a organismelor modificate genetic). Tot cu Ministerul Cercetării și Inovării, dar și
cu cel al MADR, s-a discutat necesitatea relansării cercetării românești în
domeniul de vârf al biotehnologiilor.
Relațiile dintre ASAS și

Ministerul Apelor și Pădurilor au constat în

organizarea unei întâlniri cu Consilierul personal la MAP dl. Costică Șofronie,
pentru discutarea unor colaborări viitoare. În perioada analizată, reprezentanți ai
ASAS au participat la reuniunea Grupurilor de Lucru Agricultură și Mediu,
precum și a Subgrupului de Lucru Cooperare, în vederea discutării versiunilor
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consultative ale Ghidurilor Solicitantului aferente submăsurii 1.2 „Sprijin pentru
activități demonstrative și acțiuni de informare‟.
Conducerea ASAS a organizat o întâlnire și analize cu Directorul general al
Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiară din Ministerul Finanțelor,
dna. Valerica Secoșan, pe teme privind patrimoniul ASAS și rezultatele unor
controale efectuate la unitățile c-d-i din rețeaua ASAS.
Reprezentanții conducerii ASAS ( Prof. univ. emerit dr. dr. h. c. V. Tabără
și Prof. I. Jelev) au participat la lucrările Comisiei pentru Agricultură, Industrie
Alimentară, Silvicultură, Mecanizare și Servicii din Camera Deputaților la
elaborarea Legii Muntelui, aducând contribuții însemnate la finalizarea acesteia, în
care sunt cuprinse și unitățile de cercetare din ASAS, Academia Română și
unitățile de învățământ superior agronomic.
Conducerea ASAS a participat activ la lucrările Comisiei pentru Agricultură,
Industrie Alimentară și Silvicultură din cadrul Camerei Deputaților privind
discutarea și promovarea a șapte proiecte de lege, printre care și cele privind
taurinele și bubalinele. De asemenea, Academia a efectuat analiza unor proiecte de
legi pentru pregătirea dezbaterii lor în Comisia de Agricultură a Camerei
Deputaților și anume:
 „Programul de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și
acvaculturii‟.
 „Gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile
aferente politicii agricole comune‟;
 „Exercitarea unor activități cu caracter ocazional, desfășurate de
zilieri‟, în această privință având consultări cu Ministerul Muncii.
Reprezentanții conducerii ASAS au luat parte, de asemenea, la ședințele
grupului de lucru pentru promovarea Rezervației Biosferei Porțile de Fier și la
ședința Comisiei UNESCO din cadrul Parlamentului României.
La solicitarea Comisiei UNESCO s-a elaborat și prezentat materialul
„Rezervațiile Biosferei – Model de dezvoltare durabilă a zonei montane‟.
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Printre analizele propunerilor legislative efectuate de ASAS, s-a aflat și
propunerea de înființare, organizare și funcționare a Băncii de Resurse Genetice
pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale – Buzău,
asupra căreia s-a formulat punctul de vedere al ASAS, transmis la MADR, în care
se exprimă dezacordul față de soluționarea acestei acțiuni prin divizarea SCDL
Buzău și susținerea fermă ca Banca de Gene să rămână parte componentă a
Stațiunii.
În același punct de vedere, ASAS și-a declarat dezacordul ca Banca de gene
Suceava, recent reorganizată, să fie luată din subordinea ASAS. Ne-am exprimat
opoziția față de încercarea ca colecții din unitățile de c-d-i legumicole să fie
predate unei singure unități, oricare ar fi ea. Nu este legal și nici constituțional.
Președintele ASAS, Prof. univ. emerit dr. ing. dr. dr. h.c. Valeriu TABĂRĂ,
a transmis la comisiile parlamentare și mass-media un punct de vedere privind
proiectul de lege privind piața fondului funciar.
La solicitarea dlui. Ministru al Agriculturii Petre Daea și a Președintelui
ASAS Prof. univ. emerit dr. ing. dr. dr. h.c. Valeriu TABĂRĂ a avut loc o
întâlnire cu Consilierul personal al Primarului general al Capitalei privind
posibilitatea înființării unei ferme didactice, realizarea unei centuri verzi a
capitalei, de jur-împrejurul autostrăzii de centură și punerea la punct a unui sistem
de desfacere a produselor agricole pentru producătorii din zona București. De
asemenea, conducerea ASAS a avut o întrevedere cu Primarul Sectorului 1, dl. Dan
Tudorache, pentru convenirea promovării unui acord de colaborare legat de
proiectele comune în zona Colegiului Agricol Viaceslav Harnaj și a SCDP
Băneasa. Cu Primăria Sectorului 1 București s-au convenit și alte domenii de
colaborare.
Un interes deosebit a fost acordat de către ASAS continuării și dezvoltării
relațiilor de colaborare cu mediul academic reprezentat de Academia Română,
academiile de ramură, USAMV-uri și alte unități de cercetare și învățământ.
Reamintim o acțiune importantă întreprinsă din primele luni ale anului de
Președintele ASAS Prof. univ. emerit dr. ing. dr. dr. h.c. Valeriu TABĂRĂ în
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colaborare cu Academia Română, Academia de Științe Economice, Patriarhia
Română privind întocmirea unui program de manifestări și anume un număr de
șase conferințe dedicate aniversării Centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie
1918, genericul acestor conferințe fiind agricultura, economia rurală, evoluția
comunităților rurale, dezvoltarea spiritului național și a celui de unitate națională în
spațiul rural românesc și contribuția adusă de acesta la realizarea Marii Uniri.
Acțiunea este în plină desfășurare.
Organizatorii acestor Sesiuni Centenar au efectuat evaluarea financiară a
costurilor și transmiterea acestora la Secretarul de Stat dl. Mareș Roșu, în vederea
obținerii unei finanțări din partea Ministerului Culturii. Din păcate, nu s-a primit
nimic până acum.
Până în prezent, s-au derulat în Aula Magna a Academiei noastre trei dintre a
ceste Sesiuni Centenar și anume:
 „Reformele agrare din România, factori determinanți pentru
atenuarea problemelor socio-economice din spațiul rural românesc ‟
(26 aprilie 2018);
 „Economia agro-rurală, factor determinant al dezvoltării economicosociale din România‟ (31 mai 2018);
 „Agricultura

și

spațiul românesc (1918 -2018), situații și

evoluții‟ (30 august 2018).
Programul este în derulare, având în plan și în pregătire și a șaptea conferință
cu aceeași tematică dedicată Centenarului Marii Uniri la Alba-Iulia în a doua
jumătate a lunii noiembrie 2018.
Dorim să subliniem faptul că, aceste manifestări s-au bucurat de un mare
succes, datorită prelegerilor de înaltă ținută susținute de colaboratorii noștri, cărora
le exprimăm deplina noastră apreciere.
Ministrul Petre Daea a fost solicitat de către ASE, care a transmis cererea
către ASAS, la care s-a răspuns prin elaborarea unei tematici pentru proiecte de
cercetare de interes pentru cadrele didactice și subiecte teze de doctorat în profilul
ASE.
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Președintele ASAS, Prof. univ. emerit dr. ing. dr. dr.h.c. Valeriu TABĂRĂ,
a încheiat un Acord cadru de colaborare tripartit: Academia de Științe Tehnice din
România (ASTER), Asociația generală a Inginerilor din România (AGIR) și
Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești‟, în scopul
dezvoltării relațiilor de cooperare tehnico-științifică în domeniile: inginerie
agricolă, silvicultură, îmbunătățiri funciare, industrie textilă, industrie alimentară,
inginerie mecanică, chimică, electrică, biologică și medicală, precum și în
domeniile: ecologie, protecția mediului, biotehnologie, acvacultură, dezvoltare
rurală, economie, legislație și în alte domenii de interes comun.
Un alt Acord cadru de colaborare în domenii interdisciplinare de cercetare și
învățământ a fost încheiat cu Consorțiul de Universități Agricole și Facultatea de
Agronomie a Universității din Craiova.
Activitățile care sunt propuse în acest acord constau în dezvoltarea de studii
și cercetări comune și aplicații practice în cadrul parteneriatului și în colaborare cu
alți parteneri naționali și internaționali, în scopul progresului științei agricole și a
practicii agricole, organizare de manifestări științifice în scopul dezvoltării
cunoașterii profesionale în domeniile specifice activității cadrelor universitare și a
personalului din unitățile de c-d din subordinea / coordonarea ASAS, crearea și
funcționarea în cel mai scurt timp posibil a UMPP în vederea participării la
realizarea unor granturi și contracte de cercetare naționale și internaționale,
dezvoltarea unor strategii clare de inventariere și gestionare a resurselor naturale și
resurselor vegetale și animale, dezvoltarea în comun a activităților de extensie
pentru valorificarea rezultatelor obținute în comun, în beneficul agriculturii.
De menționat este că un prim proiect a fost deja aprobat în Programul PN III
– 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare – 1.2. Performanțe
instituționale, cu tema „Sistem complex, integrat, pentru optimizarea tehnologică
și valorificarea superioară a subproduselor viti-vinicole‟ cu o

echipă de

parteneri formată din: ICIA Cluj-Napoca (coordonator), Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca, USAMV Cluj-Napoca, USAMV Iași, SCDVV Murfatlar,
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Universitatea de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca și ASAS (responsabil
contract: Secretar General dr. Mihai C. Nicolescu).
Este în curs de finalizare un Acord de colaborare cu Liga Asociațiilor
Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), dar și cu alte organizații
profesionale, APPR și altele, urmărindu-se dezvoltarea pe multiple planuri care
privesc agricultura și cercetarea științifică agricolă, a colaborării în vederea
modernizării agriculturii românești, intensificării fluxului și eficientizării acesteia
și crearea unui cadru legislativ optim, în concordanță cu politicile naționale și
europene.
Viața academică internă a fost deosebit de bogată în manifestări științifice,
participări la evenimente importante privind domeniul agricol, activități de
monitorizare și evaluare, toate acțiunile desfășurându-se în contextul creșterii
disciplinei în muncă și coordonării mai eficiente a Academiei și rețelei sale de
unități c-d.
Dintre manifestările științifice organizate de ASAS și participările la
evenimente științifice, cele mai importante au fost:
 organizarea unei mese rotunde împreună cu Camera de Comerț și
Industrie a României, având ca temă „industria alimentară‟,
urmărindu-se obiectul major de realizare a securității și siguranței
alimentare;
 participare la lucrările Colegiului Consultativ și Consiliului Științific
al Parcului Național Munții Rodnei, cu participarea reprezentanților
comunităților locale și a autorităților descentralizate ale Statului, cu o
intervenție ASAS (Vicepreședinte Prof. dr. Ioan Jelev) privind situația
realizării Planului de Conformare la criteriile UNESCO pentru
rezervațiile biosferei.
 masă rotundă organizată de ASAS, cu implicarea Președintelui Prof.
univ. emerit dr. ing. dr. dr. h.c. Valeriu TABĂRĂ privind problemele
actuale în domeniul protecției și sănătății plantelor de cultură. În
cadrul întîlnirii s-a discutat și refacerea în unitățile noastre de
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cercetare a laboratoarelor / departamentelor de protecție a plantelor.
Este absolută nevoie de o sporire a activităților pe acest domeniu în
unitățile noastre de cercetare.
 pregătiri organizatorice pentru cea de a 4-a Sesiune de comunicări
științifice cu tema „Potențial și realitate în agro-economia rurală‟, care
se va desfășura la ASAS, joi, 18 octombrie a.c., dedicată sărbătoririi
Centenarului Marii Uniri de la 1918.
În perioada la care ne referim au fost efectuate vizite de lucru la unitățile de
c-d din rețeaua ASAS, dintre care menționăm: SCDVV Murfatlar, SCDCOC
Popăuți, SCDA Turda, SCDP Iași, SCDVV Iași, SCDA Suceava, SCDCOC
Secuieni – Bran, SCDP Zalău, SCDA Livada, SCDB Arad, SCDB Tg. Mureș,
ICDVV Valea Călugărească, ICDP Mărăcineni, SCDA Brăila ș.a.
Conducerea ASAS a făcut o analiză a stadiului de punere în practică a
măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României la ultimele controale, precum
și a auditului realizat pentru măsura 2.5 și a completărilor aduse acestuia, care s-a
finalizat cu transmiterea unui răspuns către Curtea de Conturi referitor la
îndeplinirea măsurilor stabilite pentru ASAS. ASAS a rezolvat și alte probleme
existente în sistemul de cercetare, sesizate de către Curtea de Conturi în controalele
efectuate la ASAS sau la unitățile de cercetare – dezvoltare din agricultură.
Secretarul general al ASAS, dr. Mihai C. Nicolescu a asigurat – în perioada
la care ne referim – pregătirea și buna desfășurare a ședințelor de Birou al
prezidiului în număr de 8 și a celor 2 ședințe ale Prezidiului ASAS. De asemenea, a
urmărit activitatea Secțiilor științifice ASAS și a procesului de derulare a alegerilor
de noi membri ASAS pentru cele 51 de locuri vacante (43 locuri vacante de
membri asociați, 2 pentru membri de onoare din străinătate, 2 pentru membri
titulari și 4 pentru membri corespondenți).
Secțiile științifice ASAS au derulat o serie de acțiuni comune, sub
coordonarea Secretarului general, care s-au concretizat prin următoarele materiale:
 Broșura de prezentare a ASAS editată în limbile română și engleză,
actualizată până în anul 2018;
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 Raportul privind activitatea de cercetare științifică – dezvoltare
tehnologică și inovare desfășurată în anul 2017 de către unitățile de cd din subordinea / coordonarea ASAS și principalele rezultate, în curs
de finalizare.
 Oferta cercetării științifice pentru transfer tehnologic în agricultură,
industrie alimentară și silvicultură -2018, în curs de finalizare.
 Volumul omagial „90 de ani de la înființarea Institutului de
Cercetări Agronomice al României (ICAR)‟, în curs de pregătire.
Au fost revizuite procedurile SCIM (Sistemul de Control Intern Managerial)
privind Registrul riscurilor la nivelul secțiilor și compartimentelor ASAS cu
raportul anual de activitate privind realizarea obiectivelor în vederea evaluării
modului de îndeplinire a acestora – stabilite pentru anul 2017 – și evaluarea
performanțelor fiecărei Secții științifice în anul 2017.
De asemenea, în cadrul procedurilor operaționale s-au întocmit materialele:
 Dare de seamă privind rezultatele obținute în cercetarea agricolă din
domeniul agricol, zootehnic, alimentar, silvic și al mecanizării
agriculturii (PO – 01).
 Elaborarea strategiilor de cercetare – dezvoltare - inovare din
disciplinele agricole (din profilul Secțiilor ASAS) (PO – 02).
 Acordarea titlurilor academice (PO – 03).
 Programul de acțiuni al comisiilor științifice de specialitate, consiliilor
și colectivelor de lucru permanente sau temporare (PO – 04).
Secretarii Secțiilor științifice au participat la două cursuri, privind:
 Controlul intern managerial. Modificările aduse Codului controlului
intern managerial al entităților publice prin OSGG nr. 600/2018;
 Prevenirea, identificarea și investigarea fraudelor.
La nivelul fiecăreia dintre Secțiile științifice ASAS s-au evidențiat o serie de
inițiative și acțiuni specifice, după cum urmează:
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Secția de Știința Solului, Îmbunătățiri Funciare, Gospodărirea Apelor și
Protecția Mediului a continuat documentarea pentru implementarea Directivei
Nitraților a UE în țară, și anume: a întocmit un raport cuprinzând situația utilizării
nitraților, a limitelor permise. De asemenea, în curs de elaborare este un nou cod de
bune practici agricole.
Manifestările științifice organizate împreună cu unitățile de c-d

din

subordine / coordonare au fost:
 Ziua mondială a apei, coorganizator INHG, responsabil Dr. Viorel
Chendeș (22 martie 2018);
 Ziua mondială

a

meteorologiei – ANM, moderator Dr. Elena

Mateescu (23 martie 2018);
 Workshop cu participare internațională, cu tema „Prevenirea și
remedierea solurilor degradate în Europa‟, ICPA, moderator Prof.
Dr. Mihai Dumitru (16 – 21 aprilie 2018);
 Ziua Porților Deschise / Ziua Mediului – Ministerul mediului (5 iunie
2018);
 Participare cu lucrări din partea membrilor Secției la manifestarea
organizată de ASAS cu ocazia Centenarului Marii Uniri „Agricultura
și spațiul românesc (1918 – 2018). Situații și evoluții‟.
Secția de Cultură

Plantelor de Câmp a organizat un număr de 6

workshopuri și anume:
 2 workshopuri consacrate utilizării neonicotinoidelor și a efectelor
acestora asupra populațiilor de albine, moderate de Dr. Carmen
Mircea – ICDPP;
 Workshop cu titlul: „Dimensiunile regionale ale sintagmei «pierderi
rezonabile» în reglementările naționale și comunitare privind
impactul utilizării pesticidelor de sinteză și a bio-pesticidelor‟,
moderator Dr. Klaus Fabritius – ICDPP;
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 Workshop consacrat monitorizării permanente a atacului de boli și
dăunători ai culturilor agricole și horticole, moderator Prof. univ.
emerit dr. dr. h. c. Valeriu Tabără - ASAS;
 2 workshopuri consacrate consolidării planului de producere de
semințe de graminee și leguminoase perene, moderator Dr. A. F.
Badiu – ASAS.
Secția Cultura Plantelor de Câmp a contribuit la întocmirea numeroaselor
documentații și rapoarte solicitate în special de MADR, precum și la centralizarea
celor trei planuri tematice specificate anterior: Planul Sectorial al MADR 2019 2021, Planul CDI – ASAS pe termen mediu și lung finanțat de la Bugetul de stat,
Planul CDI – ASAS pe termen mediu și lung finanțat din veniturile proprii ale
unităților e c-d-i. Alte centralizări efectuate de Secția Cultura Plantelor de
Câmp prin Secretarul Științific Dr. A. F. Badiu au fost:
 centralizarea datelor privind activitățile de diseminare a rezultatelor
cdi/2017 și finalizarea planului de activități de diseminare pentru anul
2018;
 centralizarea datelor privind publicațiile științifice și de popularizare
ale rețelei de unități de c-d pe parcursul a 50 de ani;
 centralizarea informațiilor privind planul de diseminare a rezultatelor
c-d-i / 2018 de către unitățile de c-d-i din rețeaua ASAS.
Au fost organizate patru reuniuni ale Grupului de Lucru Pășuni și fânețe și a
fost elaborat proiectul partenerial – Proiect KTN (Knowledge Transfer Network) –
coordonator

BEST

SMART

CONSULTING,

responsabil

din

partea

ASAS, Dr. A. F. Badiu.
S-a întocmit „Raportul sintetic privind activitatea de cercetare științifică –
dezvoltare tehnologică – inovare desfășurată în anul 2016 de către unitățile de cd-i din subordinea / coordonarea ASAS și principalele rezultate obținute‟ și este în
curs de finalizare Raportul ASAS pentru anul 2017 (Dr. Ana Popescu).
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Secția de Horticultură și unitățile de c-d din cadrul acesteia au organizat un
număr de 35 manifestări tehnico-științifice, dintre care selectăm următoarele:
- Workshopul „Tehnologii și germoplasmă horticolă. Cireșul și nucul‟,
organizator SCDP Iași;
- Simpozionul „Soluții tehnologice privind cultura pepenilor verzi pe
solurile nisipoase‟, ocazionat de Festivalul Lubeniței – Dăbuleni, cu
acest prilej SCDP Dăbuleni fiindu-i acordat Premiul Lubenița de Aur.
- Workshopul „Prezentarea tehnologiilor specifice culturilor de legume
altoite‟, cu vizitarea câmpurilor demonstrative organizate la REVAGRO
AGRICULTURA SRL, Agigea;
- Concursul de struguri de masă, ed. a IV-a, organizat de ICDVV Valea
Călugărească în parteneriat cu Secția de Horticultură ASAS și SRH;
- Manifestarea

tehnico-științifică

„Viticultura

românească

în

an

centenar‟, organizată de Secția de Horticultură ASAS în parteneriat cu
Primăria Odobești și SCDVV Odobești;
- „Sesiunea anuală de referate științifice‟ și Concursul Național de Mere,
organizat la ICDP Pitești;
- Congresul al XII-lea al SRH „Sărbătorirea Centenarului Unirii ‟ și
Sesiune științifică și Expoziție Horticolă, organizate de SRH împreună cu
Secția de Horticultură, institutele și Stațiunile de profil. Cu acest prilej au
fost lansate lucrările „Pomologia României‟, vol. IX și vol. X (soiuri
omologate în perioada 1969 – 2017)‟, și „Ampelografia României‟, vol.
IX și vol. X (soiuri omologate în perioada 1969 – 2017).
Este o realizare deosebită pentru care atât autorii, cât și întreaga conducere a
SHR și a Secției de Horticultură a ASAS merită toate felicitările.
În cadrul Sesiunii Centenar „Agricultura și spațiul românesc (1918 – 2018).
Situații și evoluții‟, ASAS, 30 august 2018, Secția de horticultură, prin membrii
ASAS și cercetătorii din unitățile sale, a prezentat 6 lucrări din cele 14 aflate în
program.
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Secția
taurinelor

de

Zootehnie,

prin

specialiștii din domeniul creșterii

(Dr. Oroianu Ioan, Dr. Vinicius Pop și Dr. Șteofil Creangă), au

participat la ședințele MADR cu privire la proiectul de lege pentru aprobarea
Programului de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata
Românească, Brună și Sură de stepă.
Secția de Zootehnie a organizat Conferințele trimestriale cu titlul „Realizări
– Priorități - Perspective‟ în cercetarea științifică din domeniul Medicinii
Veterinare și Zootehniei din avicultură, în colaborare cu Secția de Medicină
Veterinară și Societatea medicilor veterinari specialiști în patologia aviară.
Secția a elaborat puncte de vedere și anume:
- Punct de vedere la Adresa MADR (nr. 258256) cu privire la necesitatea
protejării speciei Apis melifera carpatica;
- Punct de vedere cu privire la proiectul de lege care conține „Programul
de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a
bubalinelor‟;
- Punct de vedere asupra tematicii de cercetare propusă de ICDM Cristian
Sibiu și asupra situației grele în care se găsește această unitate;
- Punct de vedere cu privire la inițiativa unor ministere de preluare de teren
din administrația INCDBNA Balotești, acțiune prin care s-ar fi pus în
pericol existența celor două institute – INCDBNA și ICDB Balotești;
- Punct de vedere cu privire la creșterea calului Semigreu românesc de la
Herghelia Rușețu, jud. Buzău, după câștigarea în instanță a terenului de la
herghelie, fostă proprietate ICAR. Președintele ASAS a acordat un
interviu postului Tv Digi24, în care a răspuns la un chestionar privind
consecințele câștigării de către ASAS a terenului de la herghelia Rușețu.
- Punct de vedere în legătură cu conținutul legii nr. 195/2018 privind
aprobarea Programului de susținere a cercetătorilor de suine pentru
activitatea de reproducție;
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- Punct de vedere cu privire la necesitatea realizării unor investiții majore
pentru reabilitarea și retehnologizarea fermei de vaci de lapte de la SCDA
Șimnic.
De asemenea, Secția de Zootehnie a organizat cursul de „Selecție genomică‟
în perioada 4 - 8 iunie 2018 la SCDB Arad (Prof. Ioan Vintilă) și cursul „Tehnica
experimentală și cercetare în zootehnie‟, între 24 – 28 septembrie 2018 la
INCDBNA Balotești (Prof. H. Grosu), cursuri care credem că trebuie să continue.
Secția de Medicină Veterinară a elaborat materiale documentate la zi
privind pesta porcină africană (PPA) și pesta micilor rumegătoare (PMR),
materiale transmise tuturor instituțiilor implicate în combaterea acestor boli și
apărute în mass-media.
Membrii Secției de Medicină Veterinară au participat activ la Consiliul
Științific al ANSVSA în cadrul căruia s-au fundamentat măsurile privind controlul
PPA pe teritoriul țării. De asemenea, membrii secției au participat la dezbateri
radio/tv privind această boală.
S-au făcut intervenții scrise adresate Primului Ministru și Ministrului
Agriculturii pentru finanțarea de urgență a unor teme de cercetare privind PPA și
pentru înființarea unui Centru de cercetare privind virozele majore, printre care și
PPA.
S-a organizat în Aula Magna ASAS Simpozionul cu tema: „Patologia
aviară – actualități, profilaxie și măsuri eficiente de biosecuritate‟ de către Secția
de Medicină Veterinară în colaborare cu Societatea medicilor veterinari specialiști
în patologia aviară, Romvac și Institutul Național „Pasteur‟ (iunie 2018).
Secția de Industrie Alimentară
Secretarul Secției, Prof. dr. Constantin Croitoru, a participat ca reprezentant
al României în cadrul comitetului de experți la Concursul Internațional Séléctions
Mondiales de Vins, Quebec, canada (24 – 29 mai 2018) și a propus prezentarea
conferinței cu tematica Vin biotechnologique vs. Vin de terroir pentru ediția
următoare a evenimentului.
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De asemenea, a prezentat 4 lucrări științifice la manifestări științifice
importante, după cum urmează:
 Lucrarea „La qualité d′aliment et l′éducation du consummateur‟ în
cadrul 1st International Conference of Life Sciences and Technology
for WELLBEING (LIFE 2018), organizată de USAMV Cluj-Napoca
(30 mai - 1 iunie 2018);
 Lucrarea „Tendințe actuale în elaborarea maturării vinului‟, la
Simpozionul internațional organizat de Societatea ENOPRODIS
INGINERIE, Poiana Brașov (14 – 16 iunie 2018);
 Lucrarea „Cercetarea și învățământul superior de industrie
alimentară în spațiul românesc. Situații și evoluții în perioada 1918 2018‟, la Simpozionul Centenar dedicat Marii Uniri, ASAS, 31 august
2018;
 Lucrarea „Evoluția cercetării și învățământului superior de pescuit și
acvacultură din România în perioada 1918 -2018. Transformări,
realizări și

performanțe‟, Simpozionul Centenar dedicat Marii

Uniri, ASAS (31 august 2018).
O altă participare ca reprezentant al României a avut loc în cadrul
comitetului de experți la Concursul Internațional MUNDUS VINI, Neustadt,
Germania (29 august - 2 septembrie 2018).
Unitățile de c-d din coordonarea / subordinea ASAS, prin membrii Secției și
cercetătorii lor, au organizat manifestări științifice, după cum urmează: INCDBA –
IBA București 4 manifestări științifice și au participat la alte 5 evenimente;
ICDEAPA Galați a organizat 3 manifestări științifice și a participat la alte
evenimente, precum și la lansarea proiectului Ghid de bune practici privind
reproducerea și dezvoltarea postembrionară a speciilor dulcicole de pești de cultură
din România. Model de bază în dezvoltarea sectorului piscicol național (Hotel
Galați, 22 august 2018); SCDP Nucet a organizat o masă rotundă privind măsurile
de prevenție a îmbolnăvirilor specifice, în perioada de vară, în fermele piscicole, cu
participarea fermierilor din zona de sud-est a României, SCDP Nucet, 12 iulie
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20118 și conferința de lansare a proiectului cu finanțare europeană – Programul
Operațional pentru Acvacultură, Pescuit și Afaceri Maritime: „Crearea centrului
și a serviciilor de consiliere pentru fermele de acvacultură‟ la SCDP Nucet –
Târgoviște, 5 septembrie 2018.
Secția de Economie Agrară și Dezvoltare Rurală a organizat o întâlnire în
cadrul Seminarului de Economie Rurală și Sociologie „Mircea Bulgaru‟, în luna
iunie, cu tema „Monitorizarea certificării produselor ecologice‟, S.C. Bio Cert
Traditional SRL Constanța, Drd. Alina Indira Deviz.
Secția de Economie Agrară, prin ICEADR a realizat, la solicitarea MADR,
devizele tehnologice și BVC-urile pentru culturile de soia și floarea soarelui,
corespunzător celor două sisteme – irigat și neirigat, precum și realizarea unor
studii privind sectorul bovin din România.
De asemenea, au realizat studii de piață pentru: laptele de vacă, carnea de
bovine, carnea de ovine, carnea de porc și carnea de pasăre, precum și pentru:
mierea de albine, ouă, produse lactate. Au participat la reuniunile Grupurilor de
Lucru în vederea discutării Ghidurilor solicitantului aferente submăsurilor 1.2; 1.6
și 6.3.
În activitatea Secției de Economie Agrară se înscrie și organizarea
manifestărilor științifice:
 Conferința internațională AGRI-FOOD (ICDM și Universitatea
„Lucian Blaga‟, Sibiu (7 – 8 iunie 2018);
 Conferința științifică VII CEMONT 2018 cu tema „Componente
semnificative ale specificității economico-sociale din zonele montane
și orizonturi de dezvoltare sustenabilă‟ (CEMONT și ICDM, 31
august – 2 sept. 2018).
 Cursurile de instruire în statistică economică (Prof. Manea Drăghici).
Secția de Mecanizarea Agriculturii a organizat Conferința cu tema
„Tendințe în construcția echipamentelor tehnice destinate agriculturii și industriei
alimentare în contextul schimbărilor climatice (agricultura de precizie, conversia
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resurselor biologice regenerabile în bioproduse și bioenergie)‟ în colaborare cu
ASAS și INMA București (17 mai 2018).
În cadrul primei manifestări dedicată aniversării Centenarului Marii
Uniri

(26 aprilie 2018) cu tema „Reformele Agrare din România, factori

determinanți pentru atenuarea problemelor socio-economice din spațiul
românesc‟, a fost prezentată lucrarea „Impactul reformelor patrimoniului pastoral
din trecut și prezent asupra dezvoltării

socio-economice

a spațiului rural

românesc‟, autori Dr. Teodor Marușca, Dr. Vasile Blaj și Dr. Vasile Mocanu.
Cu ocazia celei de a doua manifestări dedicate aniversării Centenarului Marii
Uniri, organizată de ASAS cu tema „Economia agro-rurală, factor determinant al
dezvoltării economico-sociale a României‟, Secția de Mecanizare a Agriculturii a
susținut 10 lucrări științifice.
În cadrul celei de a treia manifestări ASAS din ciclul închinat Centenarului
Marii Uniri (30 aug. 2018) cu tema „Agricultura și spațiul românesc (1918 –
2018), situații și evoluții‟ au fost prezentate 14 lucrări științifice de către membrii
Secției de Mecanizare a Agriculturii (Dr. Victor Neagu, Dr. Ion Pirnă, Dr. ing.
Mihai C. Nicolescu, Dr. Florin Neacșu).
În perioada analizată a fost lansat Capitolul 9 din „Istoria industriei
mașinilor agricole‟ din „Evoluția tehnicii și tehnologiilor de la prima la a patra
revoluție industrială și impactul lor social‟ (26 sept. 2018), precum și cartea
„Evoluția echipamentelor și mașinilor agricole de la 1835 până în prezent, în
România‟ (Ed. Terra Nostra, 2018).
Secția de Silvicultură a organizat

/ participat activ la manifestările

științifice de larg interes pentru un spectru larg de participanți, după cum urmează:
 Ziua Mondială a Apei 2018, cu tema anului „Natură pentru Apă‟
organizată de ASAS, MAP și Apele Române, ASAS, 22 martie 2018;
 Ziua Mondială a Pământului, cu tema: „Să punem capăt poluării cu
materiale plastice‟ organizată de ASAS, Academia Română, Secția de
Știința Solului, Ministerul Mediului, Fundația Grupul de Inițiativă
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Ecologică și Dezvoltare Durabilă, Secția de Silvicultură, ASAS, 20
apr. 2018;
 Întâlniri

publice

pentru

creșterea

gradului

de

informare

și

conștientizare a comunităților locale din localitățile de pe teritoriul
celor 2 Situri Natura 2000 vizate de proiectul „Managementul
durabil al Siturilor Natura 2000 ‟ ROSC 10088 Gura Vedei – Șaica –
Slobozia;
 Prezentarea „Strategiei forestiere naționale în contextul procedurilor
strategiei similare a Uniunii Europene, prioritate pentru silvicultura
României‟. Organizatori: Secția de Silvicultură, INCD în Silvicultură
„Marin Drăcea‟, ASAS, mai 2018;
 1st International Conference of LIFE Sciences and Technology for
WELLBEING (LIFE 2018), USAMV Cluj-Napoca, 1 iunie 2018;
 „Ziua Silvicultorului‟, Centru de Congrese și Expoziții „Expo-Nord
Oltenia‟, Călimănești, 7 iunie 2018;
 Manifestarea „Valorificarea produselor forestiere în condițiile actuale
ale economiei de piață din România‟, prilejuită de împlinirea vârstei
de 90 de ani a profesorului Ioan Milescu, organizatori: Academia
Română, ASAS, Universitatea Transilvania – Brașov, INCD în
Silvicultură „Marin Drăcea‟, Academia Română, 13 aug. 2018;
 Manifestarea „Contribuții ale profesorului Sterian Munteanu la
progresul amenajării bazinelor hidrografice torențiale‟, prilejuită de
împlinirea a 100 de ani de la nașterea profesorului Sterian Munteanu,
organizatori: Academia Română, ASAS, Universitatea Transilvania –
Brașov, INCD în Silvicultură „Marin Drăcea‟, ASAS, 6 sept. 2018;
 Conferința Internațională „Forest Science for a Sustainable Forestry
and Human Wellbeing in a Changing World‟, manifestare prilejuită
de împlinirea a 85 de ani de la instituționalizarea cercetării științifice
forestiere în România și dedicată Centenarului Marii Uniri,
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organizatori: Secția de Silvicultură ASAS, INCD în Silvicultură
„Marin Drăcea‟, Camera de Comerț și Industrie a României,
București, 19 -21 sept. 2018.
Acțiunile de diseminare a cunoștințelor științifice și rezultatele obținute de
unitățile de c-d, precum și intensificarea relațiilor Academiei cu reprezentanții
producătorilor agricoli au primit o deosebită atenție din partea conducerii ASAS
și a secretarului științific. Parte din acțiunile întreprinse au fost menționate anterior
(Acordul de colaborare cu LAPAR), dar demne de menționat sunt și următoarele:
 Dezbaterea cu reprezentanții fermierilor și producătorilor de instalații
și utilaje de compostare, privind posibilitățile de reglementare și
stimulare a acestei activități, în vederea valorificării gunoiului de
grajd, a resturilor vegetale și a nămolurilor de la stațiile de epurare
orășenești.
 Participarea reprezentanților ASAS (din conducerea ASAS și din
unitățile de c-d din domeniul viticulturii și viței de vie) pentru
întâlnirea organizată mde MADR cu reprezentanții producătorilor din
domeniu, vizând unele măsuri preconizate de UE referitoare la
inovarea în domeniul produselor și culturii viței de vie.
 Participarea și intervenția conducerii ASAS la deschiderea oficială a
celei de a XII-a ediții a „Târgului Expozițional de Miei, Pielicele,
Plante Tehnice și Produse Tradiționale‟, la SCDCOC Popăuți,
Răchița, în prezența participanților la târg, senatori, deputați ș.a.
Întâlnire, discuții și deplasări în zonă cu Ministrul Agriculturii Petre
Daea pentru vizitarea unor sisteme de irigație repuse în funcțiune sau
în curs de repunere în funcțiune.
 Participarea Președintelui ASAS Prof. univ. emerit dr. dr. h.c. Valeriu
Tabără la deschiderea Expoziției Agricole AGRALIM la Centrul
Expozițional Transagropolis, Lețcani, Iași, cu numeroase intervenții la
dezbateri referitoare la problemele agriculturii din România.
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 Participarea Președintelui ASAS la deschiderea Expoziției agricole
TIM-AGRALIM Timișoara (8 iunie 2018), urmată de participare la
deschiderea Expoziției AGRALIM – Arad (20 sept. 2018), în ambele
ocazii prezentând o conferință privind problemele de interes ale
agriculturii.
 Participarea Președintelui ASAS la Conferințele PRIA – Agricultura
(sept. 2018) la Cluj-Napoca pentru Ardeal și București pentru sudul
țării, cu intervenții și răspunsuri privind problemele de actualitate din
practica agricolă. Cu aceste ocazii s-au acordat premii unor femei de
succes.
 Participarea președintelui ASAS la „Ziua Patrimoniului Pastoral
Montan – Prima ediție‟, organizată de ICDP Brașov la Baza de
cercetări

–

Pajiști

Montane

–

Blana

Bucegi,

în

prezența

Subsecretarului de Stat domnul Floricel Dima. Acțiunea a fost
înregistrată de TVR și redată pe post în patru emisiuni.
 Participarea Președintelui ASAS la Conferința „Perdelele de protecție
în România‟ cu participarea: Romsilva, Ministerul Apelor și
Pădurilor, Sindicatul Romsilva, lucrători din domeniul silvic și ONG
de profil.
 Participarea Președintelui ASAS la discuții organizate de MADR în
cadrul Direcției Generale pentru Politici Agricole pe tema „Cultura
hameiului în România‟.
 Participarea Președintelui ASAS la Dezbaterea organizată de ONG-uri
privind problema dezvoltării culturii de cânepă în România, urmată de
o a doua dezbatere organizată de MADR privind cultivarea cânepei și
domeniile de utilizare a acesteia, la care s-a înregistrat o largă
participare (ASAS, MADR, MAI, Agenția Antidrog).
 Președintele ASAS a participat la emisiuni radio-tv referitoare la
probleme ale agriculturii, cercetării științifice din domeniu, pieței
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funciare (radio – Antena

Satului; TV – Viața satului) sau la

emisiunile de actualități: AGRO-TV, România TV, Antena 3,
Realitatea TV.
 De asemenea, Președintele ASAS a acordat interviuri în presă și
mijloace mass-media referitoare la un spectru larg de probleme ale
cercetării științifice și agriculturii practice.
În domeniul relațiilor internaționale ale ASAS s-au întocmit documentații,
propuneri și protocoale de colaborare, răspunsuri la chestionare adresate din UE, sau primit vizite ale unor personalități din străinătate și s-au efectuat participări la
diferite acțiuni importante, din care cele mai importante au fost:
 Centralizarea și definitivarea propunerilor de tematici comune de
cercetare științifică cu instituții din Franța și Polonia, la solicitarea
MADR;
 Analiza activităților care au decurs din deplasarea în Franța a
delegației MADR condusă de Ministrul Petre Daea (12 – 14 feb.
2018) și punerea în aplicare a unor măsuri rezultate din întâlnirile cu
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare din Franța, dl. Stephan
Travert, președintele INRA Philippe Manguin și președintele Camerei
Agricole a Franței Pierre Cauconneau.
 Redactarea și transmiterea către Institutul Național de Cercetări
(NRC) din Egipt a unui proiect de acord de cooperare și activități
organizatorice pentru pregătirea vizitei conducerii ASAS la NRC
(septembrie 2018) la invitația conducerii acestui centru. Ca urmare,
este în curs de semnare un acord bilateral de colaborare între ASAS și
NRC în domeniul cercetării agricole, în cadrul căruia vor fi făcute
informări reciproce privind agricultura și cercetarea agricolă și se vor
stabili proiecte de colaborare bilaterală în domeniul cercetării.
 Definitivarea proiectului de adresă către Ambasadorul Regatului Unit
și al Irlandei de Nord legat de alegerea HRH Prințul Charles al Marii
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Britanii ca membru de onoare ASAS și transmiterea acestuia la
ambasadă.
 Întocmirea la solicitarea Comisiei Comune din Camera Deputaților
Senat pentru UNESCO a Parlamentului, a unui material privind
Rezervațiile Biosferei Rodna și Retezat.
 Vizita doamnei Kim Insook, președintele S.C. Orhideea Design,
Coreea de Sud și a trei reprezentanți – cercetători guvernamentali din
cadrul Institutului Național de Horticultură și Știință a Plantei (18 -24
iulie 2018). Cu această ocazie, s-au purtat discuții cu reprezentanții
Institutului HORTING și ICDLF Vidra privind implementarea
tehnologiei culturii orhideelor în România.
 Participarea Secretarului general ASAS dr. Mihai C. Nicolescu la o
întâlnire cu specialiști din domeniul cercetării științifice din cadrul
Universității

Giesenheim

pentru

documentare

și

stabilirea

posibilităților de colaborare cu privire la tehnologiile aplicate la
cultura viței-de-vie, echipamente tehnice și tehnologii de mecanizare
utilizate

la

această

cultură,

folosirea

dronelor

în

aplicarea

tratamentelor fitosanitare, analize senzoriale.
 Participarea conducerii ASAS la întâlnirea cu o delegație din
Republica Moldova privind posibilitatea promovării unei colaborări
multilaterale România, Moldova, Marea Britanie și Danemarca, având
ca obiectiv valorificarea energetică a unor specii vegetale.
 Discuții cu reprezentanții Academiei de Științe a Moldovei cu privire
la identificarea pașilor ce trebuie realizați în vederea înființării unei
Filiale ASAS la Chișinău.
 Participare la lucrările Conferinței Internaționale „The rural
development in the context of European competitiveness‟ organizată
de Universitatea Spiru Haret (28 -29 apr. 2018), prilej la care s-a
prezentat o comunicare.
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 Întâlnire și schimb de experiență cu membrii delegației Ministerului
Alimentației, Agriculturii și Zootehniei din Turcia, legat de
organizarea sistemului de consultanță agricolă din Turcia și România.
 Organizarea conferinței de prezentare a proiectului internațional
BRIGAID – BRIdging the GAp for Innovations in Disaster resilience
(Reducerea decalajului de răspuns la dezastre, prin inovații) – un
proiect european pentru adaptarea la schimbări climatice.
 Participarea cu intervenții la Dezbaterea „Transformarea regiunilor
montane din România – priorități de reformă și investiții pentru
dezvoltarea regiunilor montane din România‟, organizată de MADR,
cu participarea reprezentanților Băncii Mondiale și a fostului comisar
european pentru agricultură Franz Fischler.
 Întâlnirea Președintelui ASAS, Prof. univ emerit dr. dr. h. c. Valeriu
Tabără cu Dr. Thomas Dax, reprezentantul Băncii Mondiale, pentru
discutarea unor posibilități de promovare a unor proiecte susținute de
Banca Mondială. Promovarea unor colaborări pe linie de cercetare în
domeniul montanologiei între ASAS (ICD Pajiști Brașov, ICD
Montanologie Cristian Sibiu) și institute de profil din Austria, prin
implicarea Dr. Thomas Dax, în urma vizitei întreprinse la ASAS.
Dintre evenimentele marcante care au avut loc în țară, menționăm
participarea Președintelui

ASAS Prof. univ. emerit dr. Valeriu Tabără și a

Vicepreședintelui Prof. dr. Ioan Jelev la evenimentele organizate la Iași cu ocazia
aniversării a 200 de ani de la nașterea marelui agronom Acad. Ion Ionescu de la
Brad. Cu această ocazie, USAMV Iași a acordat titlul de Doctor Honoris Causa
Prof. univ. emerit. dr. Valeriu Tabără, Președintele Academiei de Științe Agricole
și Silvice „Gheorghe Ionescu – Șișești.‟
În cadrul Serviciului de Relații Internaționale, Informare publică și Relații cu
Presa s-a pus la punct un sistem de evidență a acordurilor de colaborare naționale
și internaționale.
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Serviciul respectiv a elaborat zilnic materialele privind: evenimentele
deosebite organizate la nivelul ASAS și al unităților c-d din subordine, „Jurnalul
Agricol‟ și „Revista Presei‟, transmițând materialele respective, după caz, către
Biroul de presă al MADR, unitățile de c-d din subordinea ASAS, mass-media,
postându-le și pe pagina web a ASAS.
În vederea intensificării activității publicistice a ASAS și a rețelei sale de
unități c-d-i s-au purtat discuții pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu
editura CERES, care are sediul în clădirea ASAS.
Pentru anul 2018, Serviciul Juridic, Administrativ și Serviciul
Achizițiilor Publice au avut în atenție derularea și finalizarea a 7 obiective privind
reparațiile curente și 5 obiective de investiții, sub coordonarea Secretarului General
ASAS, dr. Mihai C. Nicolescu.
În vederea finalizării celor 12 obiective menționate mai sus, o atenție
deosebită a fost acordată derulării acestora în concordanță cu prevederile legislației
în vigoare, ținându-se cont că sediul ASAS este clasificat monument istoric,
clasa A.
Din cele 7 lucrări de reparații, menționăm că au fost finalizate 3 (izolație
terasă etaj 3 – 80 m2, cortină aulă, luminator aulă), iar alte 4 sunt în diverse stadii
de finalizare (grupuri sanitare subsol, jaluzele laterale aulă reabilitare sala 37,
terasă ISTIS).
Privitor la stadiul celor 5 obiective de investiții menționăm:
- amplasarea a două casete luminoase și a 6 catarge port steaguri (cu
drapelul României, UE și ASAS) – au fost obținute avizele de la Evel,
Mediu, Primăria Capitalei, Primăria Sector 1, Romprest – Salubrizare,
Ministerul Culturii și Identității Naționale. Suntem în curs de obținere a
Autorizației de Construire și executarea lucrării;
- autorizația de funcționare ISU (securitate la incendiu) – a fost realizată
etapa I – întocmire documentație tehnică și s-a obținut avizul ISU. Urmează
etapa II – întocmire proiect tehnic și documentația de execuție (PT + DE);
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- amenajarea sălii de conferințe de la bibliotecă – suntem în stadiul de
selecție a ofertelor;
- amenajarea sălii de video-conferințe – sala 21 – suntem în stadiul de
selecție a ofertelor;
- montat camere video antiefracție (aulă, hol aulă și târg) – suntem în
stadiul de selecție și contractare.
Prin monitorizarea zilnică a celor 12 obiective menționate mai sus, dorim ca
până la finele anului să îndeplinim prevederile specificate în Bugetul de Venituri și
Cheltuieli al ASAS.

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