
VIZITA LA ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE 

”GHEORGHE IONESCU-ȘIȘIEȘTI” A UNEI DELEGAȚII 

REPREZENTATIVE A BIROULUI PENTRU STIINTA SI TEHNOLOGIE A 

MUNICIPIULUI SUZHOU 

 

 

Vineri, 14 iunie 2019, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice 

„Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS), prof. univ. emerit dr. ing. dr. h. c. Valeriu 

TABĂRĂ, a primit vizita unei delegații din Suzhou - China. 

Din delegația Chineza au făcut parte Wu Weipeng, directorul general - 

adjunct al Biroului pentru Stiinta si Tehnologie din Suzhou, Pan Hao, Director, 

Secțiunea a doua a Departamentului de Organizare al comitetului municipal CPE 

din Suzhou, Sun Qiang, director al Departamentului pentru Știință și Tehnologie 

Agricolă și Dezvoltare Socială al Biroului pentru Știință si Tehnologie din Suzhou, 

Tang Hao,  director al Oficiului de Resurse Umane și al Biroului de Securitate 

Socială din Suzhou, doamna Tang Lihon, director adjunct al Departamentului 

pentru Dezvoltarea Tehnologică și industrializare a Biroului Științific și 

Tehnologic din Suzhou și doamna Cao Yajun, director general adjunct, filiala 

districtului Xiangcheng a Biroului de Știință și Tehnologie din Suzhou. 

Din partea ASAS, au mai participat: prof. dr. Gheorghe SIN, fost președinte 

al ASAS, prof. dr. Ioan JELEV și dr. ing. Marian BOGOESCU, vicepreședinți ai 

ASAS, dr. Ioana NICOLAE, director general al ICDCB Balotești și dna. Adela 

NISTOR, Inspector specialitate din cadrul Serviciului Relații Internaționale. 

În cadrul întâlnirii, oaspeții au prezentat activitatea desfășurată de Biroul 

pentru Știință si Tehnologie. Vicepreședintele ASAS, Ioan JELEV, a făcut la 

rândul său o scurtă prezentare a activității de cercetare derulată de ASAS. 

Președintele ASAS a detaliat diferite aspecte relevante pentru diferitele obiective 

de cercetare derulate de unitățile c-d-i din subordinea ASAS, în vederea 

identificării  posibilităților de colaborare. 

În urma discuțiilor, s-a convenit încheierea unui Memorandum de înțelegere 

între Biroul pentru Știință si Tehnologie și ASAS, precum și a unor acorduri de 

colaborare punctuale pe domenii de interes comun între partea chineza și 

institutele/stațiunile subordonate sau coordonate de ASAS.  

La rândul său, președintele ASAS, prof. Valeriu TABĂRĂ, a asigurat 

oaspeții de întregul său sprijin pentru succesul acestei importante colaborări.  

Printre obiectivele mai importante de cooperare convenite menționăm: 

 

1. Schimbul de cercetători și specialiști în scopul derulării unor activități de  

formare, consultanță și schimb de experiență. 



2. Organizarea unor seminarii bilaterale științifice și tehnice/workshop-uri/ 

conferințe sau cursuri de formare pe probleme de interes pentru ambele 

țări. 

3. Identificarea în comun a problemelor științifice și tehnice, formularea și 

punerea în aplicare a unor programe comune de cercetare - dezvoltare cu 

institutele/stațiunile subordonate sau coordonate de ASAS. 

 

 



 

 


