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  Stimaţi prieteni ai cartofului, 

 

Relaţiile bune de colaborare dintre INCDCSZ Braşov, FNCR şi compania dvs. în domeniul 

testării şi utilizării soiurilor, fertilizanţilor, produselor de protecţie fitosanitară, maşinilor şi 

tractoarelor, agricole, ne îndreptăţesc să vă adresăm invitaţia de a participa la simpozionul naţional 
“Ziua verde a cartofului”, cu tema: ”Experienţa judeţului Neamţ în controlul bolilor şi 

dăunătorilor  de carantina la cultura cartofului (soiuri şi secvenţe tehnologice)”, aflat la cea de a 

XXXIX-a ediţie, care va avea loc în data de 7 iulie 2016 la firmele: 

 

- Business Agro Consulting SRL Piatra Neamţ, director general şi persoană de contact 

Pop-Silaghi Vasile – 0742129669; 

- TCE 3 Brazi SRL Piatra Neamţ, administrator Tărâţă Mihai, persoană de contact 

director tehnic Iacob Vasile – 0730880113; 

- T&S Impex SRL Zăneşti-Neamţ, administrator şi persoană de contact Tărâţă George – 

0728120011. 

 

La acest eveniment vor participa fermieri, specialişti, cercetători, universitari, furnizori de 

input-uri, reprezentanţi ai ASAS, MADR şi mas-media. 

 

Vă adresăm rugămintea să participaţi cu soiuri, tehnologii şi alte input-uri specifice pentru 

cultura cartofului prin organizarea unor câmpuri demonstrative de 0,5 ha care pot fi amplasate în 

locaţiile mai sus menţionate. Timpul de prezentare va fi asigurat pentru fiecare firmă participantă.  

 

  Pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestei acţiuni si acoperirea cheltuielilor de logistică, 

taxa de participare este de 1500 RON (fără TVA), în care este inclusă participarea unui reprezentant 

al companiei dvs. 

 

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, vă rugăm să ne comunicaţi acceptul 

dumneavoastră până la data de 15 martie a.c. pentru a putea realiza planul câmpurilor 

demonstrative. 

 

Vă mulţumim anticipat şi vă asigurăm de colaborarea noastră. 
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