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ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE 

„GHEORGHE IONESCU-ŞIŞEŞTI” 

SECŢIA DE HORTICULTURĂ 

 

 

 

 

PROGRAMUL DE ACTIVITATE  

pe anul 2017 

 

 Conform Statutului ASAS, Secţia de Horticultură are atribuţia de a coordona, monitoriza şi 

controla activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare a unităţilor de cercetare-

dezvoltare-inovare din profilul său, subordonate sau coordonate. În acest scop, în anul 2017 Secţia de 

Horticultură îşi propune realizarea următoarelor activităţi:  

 

 

1. Secţia de Horticultură va convoca cel puţin lunar şedinţe de birou de secţie şi trimestrial – şedinţe 

de secţie. 

Răspunde: Preşedintele secţiei şi secretarul ştiinţific 

 

2. Biroul secţiei va analiza modul în care s-au desfăşurat şedinţele Consiliilor de administraţie şi va 

informa conducerea ASAS sub acest aspect. 

Termen: februarie 2017 

Răspunde: Preşedintele secţiei şi secretarul ştiinţific 

 

3. Secţia de Horticultură, în parteneriat cu Societatea Română a Horticultorilor (SRH) şi Pepinierele 

Pucheni şi Voineşti, va organiza seminarul „Parteneriatul România - Republica Moldova privind 

dezvoltarea culturii nucului”. 

Termen: februarie 2017 

Răspunde: Prof. dr. Gheorghe Glăman 

Locaţia: Aula ASAS 

 

4. Secţia va colabora cu Facultatea de Horticultură Bucureşti pentru organizarea manifestării „Zilele 

Horticulturii Bucureştene” 
Termen: mai 2017 

Răspunde: Prof. dr. Florin Stănică şi prof. dr. Gheorghe Glăman 

Locaţia: USAMV Bucureşti 

 

4.1. Secţia, în parteneriat cu SRH, va organiza Comemorarea a 135 de ani de la naşterea lui 

Charles Faraudo, iniţiatorul organizării sectorului horticol românesc. 

Termen: mai 2017 

Răspunde: Prof. dr. Gheorghe Glăman 

Locaţia: USAMV Bucureşti 

 

  

4.2. Secţia, împreună cu SRH, va organiza Sărbătorirea Seniorilor Horticulturii. 

Termen: mai şi decembrie 2017 

  Răspunde: Biroul Secţiei 

Locaţia: USAMV Bucureşti 

 

5. Secţia va organiza „Sărbătoarea cireşului”, împreună cu USAMV Bucureşti – Pepiniera Istriţa, 

sub patronajul SRH. 
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Termen: iunie 2017 

Răspunde: Prof. dr. Florin Stănică şi prof. dr. Gheorghe Glăman 

Locaţia: Pepiniera Istriţa 

 

6. Secţia va organiza, în colaborare cu ICDIMPH Horting şi SRH, întâlniri de promovare a 

răsadurilor altoite în culturile de legume protejate. 

Termen: iunie-iulie 2017 

  Răspunde: Dr. Marian Bogoescu 

Locaţia: Ferma Scânteia, Ialomiţa 

 

7. Secţia va colabora cu USAMV Bucureşti şi SRH, în vederea organizării Simpozionului 

internaţional privind cultura piersicului, sub egida Societăţii Internaţionale de Ştiinţe Horticole 

(ISHS), între 2-6 iulie 2017. Se vor organiza vizite la ICDP Piteşti şi SCDP Constanţa. 

Termen: permanent 

Răspunde: Prof. dr. Gheorghe Glăman 

Locaţia: USAMV Bucureşti 

  

8. În colaborare cu ICDVV Valea Călugărească şi SRH, secţia va organiza Concursul de struguri de 

masă, ediţia a IV-a. 

Termen: august-septembrie 

  Răspunde: Dr. Marian Ion 

Locaţia: Aula ICDVV Valea Călugărească 

 

9. Secţia va organiza „SESIUNEA OMAGIALĂ: 90 de ani de la înfiinţarea primelor secţii horticole 

în ICAR; 60 de ani de la înfiinţarea Institutului de Cercetări Horti-Viticole; 50 de ani de la 

înfiinţarea institutelor cu profil horticol”. 
 

Termen: 4 sau 5 octombrie 2017 

  Răspunde: Biroul Secţiei 

Locaţia: Aula ASAS 

 

10.  Biroul secţiei va analiza repartizarea membrilor secţiei în Consiliile de Administraţie ale 

unităţilor de cercetare-dezvoltare din subordine/coordonate şi va face noi propuneri acolo unde 

este cazul. Reprezentanţii ASAS, vor participa obligatoriu la şedinţele Consiliilor de Administraţie 

şi vor prezenta Biroului Secţiei, după fiecare şedinţă, o informare scrisă în legătură   cu 

principalele problemele dezbătute şi măsurile ce s-au întreprins. Staţiunile au obligaţia în 

conformitate cu legea să organizeze şedinţe lunare. Nerespectarea acestei obligaţii va fi semnalată  

în scris de către reprezentantul secţiei spre a propune măsuri de remediere.   

                                    Termen: permanent 

  Răspunde: Preşedintele secţiei 

 

11.  Membrii secţiei, la solicitarea organelor de decizie, vor participa la elaborarea direcţiilor 

prioritare de CDI din domeniul horticulturii, la fundamentarea şi elaborarea strategiilor de CDI 

agricole, precum şi a altor documentaţii sau acte normative în domeniul cercetării ştiinţifice 

horticole. 

Termen: permanent 

Răspunde: Vicepreşedintele secţiei 

 

12.  Membrii secţiei, pe domenii de competenţă, vor acorda sprijin la cerere unităţilor 

subordonate/coordonate la elaborarea proiectelor de CDI organizate în cadrul Planului Naţional de 

CDI, Planului Sectorial, Granturi şi la Programele internaţionale. 

          Termen: permanent 

                                                                                              Răspunde: Biroul secţiei 
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13.  Membrii secţiei, pe domenii de competenţă, vor acorda sprijin organizatoric şi vor participa la 

manifestările ştiinţifice şi de transfer tehnologic prevăzute în Programul întocmit de unităţile 

subordonate/coordonate ASAS, de Filialele ASAS sau de Facultăţile de Horticultură. 

 

Termen: permanent 

Răspunde: Preşedintele secţiei 

 

14.  Secţia, prin membrii săi, reprezentanţi în Consiliile de Administraţie vor analiza şi activitatea de 

CDI, de transfer tehnologic, rezultatele cercetării ştiinţifice şi vor întocmi un raport către Secţie cu 

recomandările şi măsurile ce se impun a fi luate. 

Termen: permanent 

Răspunde: Vicepreşedintele secţiei 

 

 

15.  Biroul secţiei va propune membrii comisiei de concurs pentru acordarea gradelor profesionale în 

unităţile de profil subordonate/coordonate. 

Termen: permanent 

 Răspunde: Biroul secţiei 

 

16. Secţia va analiza şi propune premierea celor mai valoroase publicaţii, rezultate şi realizări 

ştiinţifice din anul 2016. 

 

Termen: permanent 

  Răspunde: Biroul secţiei 

    

  

PREŞEDINTE, 

 

 

Gheorghe GLĂMAN 

 

 

 

 

Întocmit, 

 

Ioana Cucu 


