
 

STAŢIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ BRĂILA 
ŞI 

ASOCIAŢIA AGROSMART CLUSTER 

 

VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAŢI  

MIERCURI, 18 IANUARIE 2023, DE LA ORA 10:00 AM,  

LA AL TREILEA CURS ONLINE DIN 

 

Este o invitaţie deschisă şi totodată o provocare pentru ca toţi cercetătorii din domeniul agricol să-şi facă cunoscute 
activităţile de cercetare şi să împărtăşescă fermierilor, inginerilor agronomi şi asistenţilor de cercetare începători atât metodele 
de lucru, tehnologiile aplicate, rezultatele obţinute, cât şi cutumele cercetării agricole aplicative.  

Este o oportunitate de a interacţiona şi de a cunoaşte mai multe, dar şi o provocare pentru viitor, prin schimbul de idei 
care va avea loc în cadrul sesiunii de brainstorming, de la finalul fiecărui curs. 

Programul celui de-al doilea curs online este următorul: 

Nr. 
crt. 

Titlul şi instituţia Intervalul orar 

1. Prezentarea cursurilor propuse 10:00 – 10:10 
2. “Programul de ameliorare la culturile de cereale păioase” –  SCDA Turda 10:15 – 11:00 
3. “Tehnica de prelucrare statistică a datelor experimentale” – SCDA Brăila  11:00 – 12:00 
4. Brainstorming – idei şi soluţii pentru viitor 12:00 – 12:30 

 
Linkul de access esteJoin Zoom Meeting  

https://us06web.zoom.us/j/83173681740?pwd=YmVtZFVNQzdjMWdJRWJJVGFOaktZQT09  
Meeting ID: 831 7368 1740  

Passcode: 070446  

Lansăm această invitaţie atât tinerilor ingineri, asistenţi de cercetare, cercetători la început de carieră, studenţi, fermieri, care 
vor primi la final un certificat de participare la cursurile de perfectionare, cât şi tuturor cercetătorilor experimentaţi care doresc 
să devină lectori, cu menţiunea că toate cursurile prezentate vor fi publicate în anul 2023 în volumul “Manualul tânărului 
cercetător din domeniul agricol”, la Editura Universitară Bucureşti. 
 

Pentru mai multe informaţii, ne puteţi contacta la adresele de e-mail: cercetare@scdabraila.ro şi/sau 
secretariat@scdabraila.ro sau puteţi accesa website-ul https://www.scdabraila.ro/index.php/cursuri-de-perfectionare-2022/  

 
În timpul cursului online, pe chat, veţi primi alte cărţi electronice pdf. şi audio, în programul “O carte pe săptămână”. 
 
Vă aşteptăm cu drag! 

Cu stimă şi aleasă consideraţie, 
Dr. ing. Daniela Trifan 

 


