POSIBILITĂŢI DE COLABORARE CU STATELE UNITE ÎN DOMENIUL CERCETĂRII
AGRICOLE
În zilele de joi 20, respectiv marţi, 25 februarie 2014, au avut loc două
evenimente importante şi anume participarea la două video-conferinţe cu
reprezentanţii Universităţii de Stat Dakota de Nord, respectiv cu cei ai
Universităţii Maryland, prestigioase instituţii de învăţământ superior din
Statele Unite ale Americii, în vederea reluării şi dezvoltării unor colaborări
bilaterale cu această ţară. Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe
Ionescu-Şişeşti”a fost repezentată de Prof. dr Gheorghe SIN, Preşedintele ASAS
şi Prof Dr. Ioan JELEV.
În data de joi 20 febr. 2014, a avut loc video-conferinţa cu reprezentanţi
ai Universităţii de Stat Dakota de Nord. Din partea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” au participat Dl. Prof. Dr.
Gheorghe SIN, preşedintele ASAS, Prof. Dr. Ioan OANCEA şi Prof Dr. Ioan JELEV.
Au mai participat din partea română, Dna. Otilia MANTA, Preşedintele RGIC,
Dr. Sorin BONDOC, Director general RGIC, Dr. Ştefan MANTEA, Director reţea
RGIC, Dl. Gabriel Popescu, specialist comercial la Serviciul Comercial al
Ambasadei SUA în România. Din partea Universităţii de Stat Dakota de Nord au
participat Profesorii Tom WOLLIN şi Tom WAHL. Pe ordinea de zi a discuţiilor
au fost:
1. Proomovarea unui acord de parteneriat între Universitatea de Stat
Dakota de Nord şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe
Ionescu-Şişeşti”.
2. Analiza unor oportunităţi de colaborare cu Universitatea de Stat Dakota
de Nord în cadrul programului “ORIZONT 2020”, vizând obiective de
“excelenţă ştiinţifică”, cum ar fi:
 reţele inovative pentru sprijinirea cercetătorilor debutanţi;
 burse individuale pentru sprijinirea cercetătorilor cu experienţă;
 cooperarea internaţională intersectorială prin schimb de personal de
cercetare şi inovare;
 cofinanţarea programelor regionale, naţionale şi internaţionale de
doctorat şi postdoctorat.
3. Promovarea cooperării în domeniul cercetării, inovării şi dezvoltării,
vizând tematici cum ar fi:
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 tehnologii de cultivare incluzând lucrări de conservare şi creştere a
animalelor;
 evaluarea eficienţei fermelor agricole;
 conservarea resurselor genetice;
 instruirea de tineri cercetători (genomică, economie agrară etc.).
Au mai fost avute în vedere oportunităţi legate de cooperarea în
domeniul agriculturii durabile şi dezvoltării rurale, siguranţa alimentară etc.
În prezent este în curs de negociere şi definitivare textul proiectului de
acord de cooperare dintre Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe
Ionescu-Şişeşti” şi Universitatea de Stat Dakota de Nord.
Marţi 25 februarie 2014, a avut loc o video-conferinţă cu Prof. Ph. Kai
DUH de la Universitatea din Maryland, Statele Unite ale Americii. Din partea
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ioanescu-Şişeşti” a participat
Prof. Ioan Jelev, ca reprezentant al Preşedintelui A.S.A.S., Prof. Dr. Gheorghe
SIN. Tot din partea A.S.A.S. a mai participat Prof. Dr. ing. Ioan OANCEA. Au mai
participat: Prof. Dr. Petru RAREŞ fost Preşedinte al Eximbank şi al Institutului
Bancar Român, Prof Univ. Dr. Ion PÂRGARU, Academia de Studii Economice,
Facultatea de Comerţ Exterior, Dna. Otilia Manta, Preşedinte RGIC, Dl. Sorin
Bondoc, Manager general RGIC, Dr. Ştefan Mantea, Director reţea RGIC, Dl.
Gabriel Popescu, specialist comercial la Serviciul Comercial al Ambasadei SUA
în România, Alexandru Drăghici, cercetător la Institutul de Economie Mondială.
Programul video-conferinţei s-a concentrat pe discutarea unui proiect de
parteneriat între Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe IoanescuŞişeşti” şi RGIC pe de o parte şi Universitatea Maryland pe de altă parte,
proiect având două componente pincipale şi anume:
1. Procedura de implementare a Programuluin naţional multianual de
înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri.
2. Incubatorul de cercetare-dezvoltare derulat cu Universitatea Maryland
prin accesarea Programului european „Orizont 2020”.
Programul naţional multianual are ca obiectiv înfiinţarea şi dezvoltarea
de incubatoare tehnologice şi de afaceri în vederea dezvoltării sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din Româna, prin înfiinţarea unor noi
incubatoare de afaceri, precum şi prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri
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deja existente. Partea americană urmează să contribuie cu experienţa câştigată
în cadrul „Maryland Incubator”, dezvoltat în cadrul Universităţii din Maryland.
De asemenea, în cadrul discuţiilor, reprezentantul ASAS, Prof. Dr. Ioan
Jelev a propus abordarea unor teme comune de cercetare vizând teme similare
cu cele avute în vedere în cadrul cooperării cu Universitatea de Stat din Dakota
de Nord, cum ar fi: tehnologii de cultivare, creşterea animalelor, eficienţa
fermelor agricole, conservarea resurselor genetice, instruirea tinerilor
cercetători în diferite domenii.
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