Medalia ”Pro Cooperatione” acordată de Academia de Știință Ungariei
profesorului univ.dr.ing. Cornel Domuța, membru corespondent al
Academiei Oamenilor de Știință din România
Academia Ungară de Științe este o instituție de prestigiu iar membrii
Centrului Regional Debrecen ai acestei instituții, într-o ceremonie care a avut
loc, miercuri 22.02.2017, ora 16, în semn de recunoaștere a contribuției la
dezvoltarea relațiilor privind agricultura și mediul dintre Universitatea din
Debrecen și Universitatea din Oradea, în unanimitate au acordat medalia ”Pro
Cooperatione” universitarului orădean prof. dr. ing. Cornel Domuța, membru
corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România
În cuvântul său prof. dr. ing. Pepó Péter, secretarul Comisiei de
Agricultură al Centrului Regional Debrecen a Academiei de Științe a Ungariei,
președintele Asociației Europene a Inginerilor Agronomi, a elogiat eforturile
profesorului Domuța pentru întărirea colaborării dintre cele două Universități, în
întreaga perioadă în care acesta a ocupat funcții de conducere 1998-2017
secretat științific al Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Oradea (SCDA),
1998-2012 secretar științific al Facultății de Protecția Mediului; 2012-2017
director al Departamentului Ingineria Mediului. Profesorul Pepó a spus că
laureatul a sprijinit stagiile de pregătire a studenților maghiari, vizitele în
laboratoarele și câmpurile de cercetare ale Universității din Oradea și SCDA
Oradea, realizarea de simpozioane și workshop-uri comune, de proiecte de
cercetare transfrontaliere (12) și de publicații comune – revistele Natural
Resources and Sustainable Development și Analele Universității din Oradea
Fascicula Protecția Mediului respectiv Fascicula Ecotoxicologie, Zootehnie și
Tehnologii de Industrie Alimentară, fiind incluse în bazele de date
internaționale: CABI, SSRN, REPEC, DRJI și ARI.
Prof.dr.ing. Cornel Domuța a mulțumit pentru onoarea care i se face și a spus
că a fost plăcut surprins de deschiderea colegilor de la Universitatea din
Debrecen pentru tânărul învățământ agricol și de mediu de la Oradea. De
asemenea a menționat că s-a colaborat foarte bine în câștigarea și realizarea
celor 12 proiecte din programul de cercetare transfrontalieră, și a mulțumit
pentru invitația adresată Facultății de Protecția Mediului pentru a face parte din
consorții științifice puternice (universități din Austria, Anglia, Franța, Slovacia
etc.), conduse de Prof. Pepó Peter, respectiv Prof. Katai Janos, care au realizat
următoarele proiecte de cercetare:
1. „Studiul interacțiunii dintre menținerea fertilității solului și managementul
nutrienților în productia vegetala durabilă si adaptiva” – director proiect
Pepó Péter – Universitatea din Debrecen, responsabil temă Cornel Domuţa.
2.
Proiect H2020-SFS-2014-2 „Amprenta ecologică a experimentelor de
nutriție a plantelor pe termen lung în sase țări din Europa Centrală, cu privire la
ciclul carbonului și azotului in soluri„ - director proiect Kátai János,
Universitatea din Debrecen, responsabil temă Cornel Domuţa. Aceste 2 proiecte

au vizat obținerea de finanțare în cadrul programului Orizont 2020 al Uniunii
Europene.
Profesorul Domuța a spus că își amintește cu mare bucurie de sprijinul
colegilor de la Universitatea din Debrecen pentru realizarea consorțiului
coordonat de către Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Oradea, în care
partener I a fost Universitatea din Debrecen (Prof. Pepó Péter), partener II
USAMV Cluj Napoca (Prof. Leon Sorin Muntean, fost rector), partener III
USAMV Timișoara (Prof. Dorin Țărău), partener IV Universitatea Vasile Goldiș
Arad (Prof. Aurel Ardelean, fost rector); Partener V Universitatea Oradea (Prof.
Vasile Bara); Partener VI SCDA Livada ( CSI Floare Moisa), partener VII
SCDP Timișoara (Prof. Niculai Dragomir); acest consorțiu puternic a realizat
proiectul de cercetare ”Studiul factorilor de risc, cuantificarea impactului
acestora asupra sistemelor de agricultură, crearea de noi genotipuri şi tehnologii
necesare unei dezvoltări durabile”, director științific proiect Cornel Domuța.
Proiectul a a câștigat o finanțare CEEX (Cercetare de excelență) acordată de
către Ministerul Educației și Cercetării în valoare de 1490000 lei. Practic,
fondurile câștigate prin proiectul CEEX nr. nr. 35/2006 au salvat transformarea
Stațiunii de Oradea în societate comercială, ceea ce ar fi determinat dispariția
cercetării agricole orădene. Foarte important este faptul că proiectul de mai sus
a stat la baza proiectului CNCSIS Nr. 81/2006 „Laborator de cercetare a
factorilor de risc pentru agricultură, silvicultură şi mediul înconjurător”, proiect
care a permis achiziționarea de aparatură de laborator de ultimă generație; se
poate spune că prin acest proiect, Facultatea de Protecția Mediului se situează
între facultățile Universității din Oradea (și nu numai) cu cea mai modernă și
diversă infrastructură de cercetare. Profesorul Domuța consideră colaborarea
dintre Universitatea din Debrecen și Universitatea din Oradea un exemplu
pentru toate statele Uniunii Europene.
La evenimentul de la Derecen au participat 16 universitari de la Facultatea
de Protecția Mediului cărora le mulțumesc pentru sprijinul cu totul deosebit.
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