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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: ”Trecut, prezent şi viitor la 40 de ani de colaborare 

CERCETARE – PRODUCŢIE  în cultura cartofului”, aflat la cea de a 40-a ediţie, care va avea 

loc în zilele de 5 - 6 iulie 2017 la: 

- INCDCSZ Braşov, în contextul anului jubiliar 2017, când se aniversează şi 50 de ani 

de la înfiinţarea Institutului şi 95 de ani de la naşterea „părintelui cartofului”, prof.dr. 

doc. Matei Berindei. 

- Ferme reprezentative din judeţul Braşov pentru cultivarea cartofului de sămânţă, 

consum şi industrial. 

La acest eveniment vor fi prezenţi fermieri, specialişti, cercetători, cadre universitare, 

furnizori de input-uri, reprezentanţi ai ASAS, MADR şi mass-media. 

 

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

cultura cartofului prin organizarea unor câmpuri demonstrative care vor fi amplasate la INCDCSZ 

Braşov. Timpul de prezentare va fi asigurat pentru fiecare firmă participantă.  

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

taxa de participare este de 1800 RON (fără TVA), în care sunt incluse: participarea unui 

reprezentant al companiei dvs.; 10-15 minute de prezentare la stand sau câmp demonstrativ; una 
pagină (A5) în Revista “Cartoful în România”; Pliant (flyer) de promovare a firmei în mapa 

evenimentului; Promovare colectivă a firmelor participante (susţinătoare) prin posterul afişat cu 

ocazia acestui eveniment. Pentru implementarea loturilor demonstrative (tehnologii specifice de 

protecţia plantelor şi/sau de fertilizare) se percepe o taxă suplimentară de 900 lei. 

 

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

dumneavoastră până la data de 1 martie a.c. pentru a putea realiza planul câmpurilor demonstrative.  

 

Vă mulţumim anticipat şi vă asigurăm de colaborarea noastră. 

 

Director General INCDCSZ,     Preşedinte FNC-R,   

 

Dr.ing. Sorin Claudian Chiru         Dr.ing. Gheorghe Boţoman   


