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INVITAŢIE  
Conferinţă internaţională  

 
„Cercetare ştiinţifică şi inovare în contextul extinderii 

agriculturii de precizie 
şi a modernizării sistemelor tehnologice” 

 
  
 

Braşov, 

27 - 28 noiembrie 2019 

Universitatea TRANSILVANIA  
din Braşov 

Facultatea de Alimentaţie şi 
Turism 

Institutul de Cercetare 
Dezvoltare pentru Cinegetică  

şi Resurse Montane 
Miercurea Ciuc 



  
Domnului/Doamnei 
_________________________________ 
 

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare  

pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov  

în colaborare cu 

 Universitatea Transilvania Braşov, Facultatea de Alimentaţie şi Turism şi  

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Cinegetică şi Resurse Montane 

Miercurea Ciuc  

au deosebita onoare de a vă invita să participaţi la 

Conferinţa naţională cu participare internaţională  
 „Cercetare ştiinţifică şi inovare în contextul extinderii agriculturii de 

precizie şi a modernizării sistemelor tehnologice” 
 

ce se va desfăşura în data de 27 - 28 noiembrie 2019 la sediul Institutului 

Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov. 

  

Este un prilej pentru analiză a realizărilor, a rezultatelor cercetărilor 
efectuate şi de gândire în perspectivă a direcţiilor noi de cercetare. 
Contactele şi întâlnirile între specialişti, cercetători şi cei care aplică 
rezultatele obţinute constituie un permanent imbold şi o sursă pentru noi 
idei şi abordări de viitor, oferindu-ne totodată certitudinea utilităţii muncii 
noastre. 

 
Detalii privind programul ştiinţific şi de înregistrare a lucrărilor sunt 

disponibile pe www.potato.ro pe pagina Conferinţei anuale. 
Vă rugăm să ne confirmaţi participarea dumneavoastră până la data 

de 10 noiembrie la telefon 0268-476795 sau e-mail: icpc@potato.ro.  
 
Cu speranţa că vom fi onoraţi cu prezenţa dumneavoastră, vă 

mulţumim anticipat ! 
 
Director General,         Director Ştiinţific, 

    Dr. ing. Sorin Claudian CHIRU   Dr. ing. Victor DONESCU 

 

 

 

 

PROGRAM 

 

 

27 noiembrie 2019   

      - Sosire participanţi 

28 noiembrie 2019 

  900- 1030  - Inregistrarea participanţilor 

1030- 1045  - Cuvânt de deschidere  

       Director general dr. ing. Sorin Claudian Chiru  

1045- 1230  - Prezentare referate  

1230- 1300  - Pauză de cafea 

1300- 1430  - Prezentare referate  

1430 – 1530  - Vizionare postere, expoziţie 

1530                 - Discuţii, închidere conferinţă, masa festivă 

 

  


