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1. Structura actuală şi atribuţiile filialei
Filiala Cluj-Napoca a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu
Şişeşti” s-a constituit în 28 mai 2002, în vederea coordonării activităţii de cercetare specifică
din zona sa de influenţă, în baza „Legii 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea
unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei
alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” (art.10).
Filialele ASAS s-au constituit pentru o mai bună organizare şi coordonare a activităţii de
cercetare ştiinţifică zonală din domeniul agriculturii, medicinii veterinare, industriei
alimentare, silviculturii, protecţiei mediului şi dezvoltării rurale. La Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, şedinţa de constituire a Filialei Cluj-Napoca a
ASAS din 28.05.2002, s-a desfăşurat în prezenţa Academicianului Cristian Hera, Preşedintele
ASAS. Filiala Cluj-Napoca a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu
Şişeşti” reuneşte în prezent 22 personalităţi consacrate din domeniile amintite mai sus – doi
membrii de onoare, trei membri titulari, şase membri corespondenţi şi unsprezece membri
asociaţi ai ASAS din următoarele instituţii: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară Cluj-Napoca şi unităţile de cercetare (cu denumirea prevăzută în Legea 290/2002):
Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Preparate Bioactive „BIOS” Cluj-Napoca, Staţiunea
de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă
Livada, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj, Staţiunea de CercetareDezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
Pomicultură Geoagiu, Staţiunea de Dezvoltare Pomicolă Târgu-Mureş, Staţiunea de
Dezvoltare Pomicolă Satu Mare, Staţiunea de Dezvoltare Pomicolă Zalău, Staţiunea de
Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj, Staţiunea de CercetareDezvoltare pentru Legumicultură Iernut, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti
Jucu, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Bovine Târgu-Mureş, Staţiunea de
Cercetare-Dezvoltare pentru Bovine Sighet şi Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
Ovine şi Caprine Reghin. Situaţia actuală a unităţilor care aparţin Filialei Cluj-Napoca a
ASAS se prezintă în cap.2 a Dării de seamă pe 2005.
În Adunarea Generală de constituire s-a ales Biroul filialei, format din preşedinte, doi
vicepreşedinţi şi secretarul ştiinţific, pe o perioadă de patru ani, după cum este prevăzut în
articolul 10 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al filialelor Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”. În funcţia de preşedinte a fost ales
prof.univ.dr.Leon Sorin Muntean, ca vicepreşedinţi, prof.univ.dr. Liviu Al.Mărghitaş şi
dr.ing.Ioan Haş, iar ca secretar ştiinţific, dr.ing.Vasile Ghidra. Alegerea organelor de
conducere ale Filialei Cluj-Napoca au fost confirmate de Prezidiul ASAS şi Adunarea

Generală din data de 09.07.2002 şi comunicate filialei prin scrisoarea Preşedintelui ASAS nr.
1022/2.10.2002.
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al filialelor Academiei de Ştiinţe Agricole
şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, aprobat în Adunarea Generală din data de 09.07.2002,
ne-a fost trimis de ASAS cu adresa 1088/22.10.2002. În baza acestui Regulament, Biroul
Filialei a stabilit şase Comisii de lucru, precum şi responsabilii acestora (la constituire), după
cum urmează: Ştiinţa solului, îmbunătăţiri funciare şi protecţia mediului – prof.univ.dr.Mihai
Rusu şi dr.ing.Paul Kurtinecz; Cultura plantelor de câmp – prof.univ.dr.Ioan Puia şi
dr.ing.Iancu Căbulea; Horticultură – prof.univ.dr.Marin Ardelean şi dr.ing.Neculai Minoiu;
Zootehnie – prof.univ.dr.Gheorghe Mureşan şi dr.ing.Ioan Oroian; Medicină Veterinară –
prof.univ.dr.Eronim Şuteu şi dr.Emil Silvaş; Economie agrară – prof.univ.dr.Emilian Merce
şi Ec.Elena Şerbănescu. În prezent comisia “Cultura plantelor de câmp” este condusă de
prof.univ.dr.Alexandru Salontai (din 25.08.2003) şi dr.ing.Iancu Căbulea; iar comisia
“Medicină Veterinară” este condusă de prof.univ.dr.Alecsandru Ioan Baba (din 25.11.2003) şi
Dr.Emil Silvaş. În şedinţa Biroului filialei din 19.04.2005 s-a constituit cea de-a 7-a comisie
de lucru “Mecanizare”, iar ca responsabil a fost numit prof.univ.dr.Alexandru Naghiu şi ing.
Constantin Coţa.
Dintre atribuţiile filialei, prevăzute la art.5 din Regulament, amintim: orientarea şi
îndrumarea activităţii de cercetare-dezvoltare din unităţile componente pe teme prioritare şi
interdisciplinare, actuale şi de perspectivă, în funcţie de factorii ecologici, economici şi sociali
specifici zonei; constituirea de colective mixte învăţământ – cercetare pentru realizarea unor
proiecte de cercetare – dezvoltare; colaborarea cu secţiile de specialitate din ASAS pentru
susţinerea activităţii de cercetare – dezvoltare şi de valorificare a rezultatelor cercetării
zonale; elaborarea şi propunerea de proiecte de dezvoltare rurală în zonă; dezvoltarea
integrării învăţământului cu cercetarea fundamentală şi aplicativă şi promovarea unor
programe comune, învăţământ – unităţi de cercetare, de formare continuă, doctorat, proiecte
de cercetare, practica studenţilor etc.; propunerea conducerii ASAS şi unităţilor coordonatoare
a unor măsuri pentru creşterea performanţelor de management în cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea unităţilor care compun filiala; organizarea în USAMV Cluj-Napoca şi în staţiunile
de cercetare-dezvoltare a unor sesiuni ştiinţifice, cu sau fără participare internaţională, a unor
schimburi de experienţă şi manifestări ştiinţifice pentru implementarea rezultatelor
experimentale la utilizatori; editarea de publicaţii ştiinţifice şi pentru extinderea în producţie a
rezultatelor experimentale etc. Toate aceste domenii de activitate, precum şi altele aflate în
studiu, au scopul de a face cu adevărat utilă activitatea filialei noastre într-o zonă agricolă
importantă a României.

