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MESAJ
În numele conducerii Filialei Cluj-Napoca a Academiei de Științe Agricole și
Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”, adresez calde felicitări Școlii Doctorale a
Universității din Oradea cu ocazia organizării primului simpozion al doctoranzilor
din domeniul „Agronomie”.
Acreditarea și funcționarea domeniului de Doctorat „Agronomie” într-o altă
universitate decât cele cu tradiție (Cluj-Napoca, București, Iași, Timișoara, Craiova)
reprezintă un succes deosebit. În acest sens, felicităm conducerea Universității din
Oradea și conducerea Facultății de Protecția Mediului.
Doctorat înseamnă cercetare, iar Universitatea din Oradea se poate mândri cu o
cercetare agronomică valoroasă începută în anul 1961 prin înființarea Stațiunii
Agricole Oradea. Aici au activat cercetători valoroși în domeniul Agronomiei (Mate
Ștefan, Florin Pipie, Partenie Zăhan) sau pedologiei ameliorative (Maria Colibaș,
Iuliu Colibaș, Ioan Vlas). Cercetători valoroși ai Stațiunii Agricole Oradea au fost
(sunt) cadre didactice de bază ale specializării de Agronomie care s-a înființat la
Universitatea din Oradea în anul 1994: regretata Prof. univ. dr. ing. Cornelia
Ciobanu, Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Ciobanu, Prof. univ. dr. ing. Csép Nicolae,
Conf. dr. ing. Maria Șandor, Cercetător Științific I, Prof. univ. dr. ing. Elena
Bucurean. În această atmosferă favorabilă cercetării au activat (s-au format) cei doi
conducători de doctorat abilitați în anul 2016: prof. univ. dr. ing. Cornel Domuța și
Conf. dr. ing. Radu Brejea. Activitatea științifică a celor doi – lucrări ISI, cărți
științifice, proiecte de cercetare câștigate în regim competițional – este binecunoscută
și apreciată de comunitatea științifică.

De reținut este faptul că cei doi conducători de doctorat sunt autori a unor cărți
premiate de ASAS „Gheorghe Ionescu Șișești”: Domuța C. (coord.) – Asolamentele
în sistemele de agricultură, premiul Constantin Sandu Aldea pe anul 2008; Jelev I.,
Brejea R., – Sisteme aplicate de management al mediului – premiul I.M. Gheorghiu
pe anul 2006. Cartea profesorului Cornel Domuța „Cercetător științific în agricultura
Crișanei” a primit premiul Amilcar Vasiliu pe anul 2015 din partea Academia
Oamenilor de Ștință din România. Întreaga activitate a conducătorilor științifici
abilitați mă îndreptățesc să afirm că viitorii „doctori în Agronomie” ai Universității
din Oradea vor avea calitățile profesionale și de cercetare ale doctorilor în agronomie
din universitățile tradiționale.
Felicitări conducerii Universității din Oradea pentru acreditarea și funcționarea
domeniului de doctorat „Agronomie” și sunt convins că în timp el se va dezvolta prin
abilitarea a două cadre didactice cărora eu le-am fost conducător de doctorat: Conf.dr.
ing. Ioana Borza și Conf.dr.ing. Cristian Domuța.
Mult succes conducătorilor de doctorat și doctoranzilor în Agronomie de la
Universitatea din Oradea.
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