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Cabinet Președinte

MESAJUL
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” cu
ocazia
simpozionului Școlii Doctorale de Agronomie a Universității din Oradea
Îmi face o deosebită plăcere și satisfacție să transmit din partea Academiei
de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu – Șișești”, un călduros mesaj
de felicitare Facultății de Protecția Mediului din cadrul Universității din
Oradea pentru realizările deosebite obținute în activitatea didactică și
științifică, încununată de înființarea și funcționarea ”Școlii Doctorale de
Agronomie”. Rezultatele remarcabile obținute vor fi evidențiate și cu ocazia
primei ediții a Simpozionului Școlii Doctorale de Agronomie și a celei de a 8a ediții a Simpozionului Internațional Științific Studențesc “Protecția
mediului - prezent şi viitor”.
În pragul aniversării a 90 de ani de cercetare științifică în domeniul
agriculturii, amintesc tradiția de care se bucură cercetarea agricolă orădeană
unde, în anul 1961, a fost înființată sub egida ASAS, prima Stațiune de
Cercetare-Dezvoltare Agricolă, a cărei contribuție la dezvoltarea agriculturii
țării a fost remarcabilă, fiind un exemplu de colaborare între cercetare și
mediul academic.
Nu pot să nu remarc, totodată, atenția deosebită acordată ocrotirii mediului
înconjurător la Universitatea din Oradea, fapt dovedit de existența uneia dintre
primele facultăți de acest profil din țară și singura care include în denumire
sintagma de ”protecție a mediului”. Ca o fericită coincidență, evenimentul
științific aniversar are loc la o zi după ce în întreaga lume a fost marcată ziua
mondială a mediului înconjurător.
Permiteți-mi ca în încheiere să urez mult succes lucrărilor simpozionului,
personal prof. dr. ing. Cornel DOMUȚA și conf. dr. ing. Radu BREJEA
pentru aportul adus, și mulți, mulți ani înainte tinerei școli doctorale, care să se
dezvolte în viitor și să contribuie substanțial la dezvoltarea și performanțele
agriculturii românești.
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