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PLAN MANAGERIAL
pentru perioada 2013-2017

Prezentul plan managerial se bazeaza pe Statutul Societatii Romane a Horticultorilor,
Regulamentul de organizare si functionare a SRH, procedurile si documentele elaborate pana in
prezent de Filiala București a societatii.
Societatea Romana a Horticultorilor este o organizatie profesionala, stiintifica si de orientare
cu o larga recunoastere la nivel national si international avand o indelungata si bogata activitate in
domeniul horticulturii. Anul 2013 marcheaza un eveniment deosebit de important in istoria
Societatii Romane a Horticultorilor respectiv implinirea a 100 de ani de la infiintare.
Totodata, anul 2013 este si anul in care Filiala Bucuresti a Societatii Romane a Horticultorilor
organizeaza alegeri pentru functia de Presedinte, Vicepresedinte, cei doi membrii si Secretar
respectiv componenta Biroului executiv al Filialei Bucuresti.
La finalul de mandat al doamnei Prof.univ.dr. Viorica Balan, in calitate de canditat pentru
postul de Presedinte al Filialei Bucuresti SRH doresc sa imi exprim intreaga apreciere si consideratie
pentru bogata activitate depusa in cele trei mandate avute pana in prezent si sa ii multumesc
totodata pentru faptul ca am avut onoarea de a fi lucrat si colaborat intr-un mod exceptional cu
domnia sa de-a lungul timpului. Doresc ca si pe viitor aceasta frumoasa colaborare sa continue,
dezvoltand proiecte noi in interesul comunitatii horticultorilor din Romania avand-o alaturi pe
distinsa doamna a caisului din Romania care sunt convins ca ne va sustine si ne va acorda sprijinul ori
de cate ori va fi nevoie.
Aceasta candidatura ma angajeaza la o mare responsabilitate privind in urma la realizarile si
importanta acestei societatii dar in acelasi timp privesc cu incredere si optimism spre viitor, crezand
in dorinta de schimbare in mai bine a domeniului in ansamblu si in particular impreuna cu echipa cu
care doresc sa pornesc la acest nou drum.
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Pentru perioada urmatorilor 4 ani, imi doresc ca Societatea Romana a Horticultorilor, Filiala
Bucuresti sa se dezvolte, sa devina tot mai puternica si sa adune cat mai multe realizari la finalul
celor 4 ani de activitate. Pentru aceasta, imi propun:
- sa atragem un numar cat mai mare de membrii activi in randul societatii
- sa coagulam intreaga comunitate a iubitorilor de horticultura sub umbrela cunoasterii si a
informarii continue
- sa stimulam participarea membrilor si a tuturor celor interesati la actiuni desfasurate in domeniul
horticulturii
- sa sprijinim formele asociative din horticultura
- sa atragem investitori si sa ii punem in legatura cu mediul privat si academic
- sa intensificam colaborarea cu alte organizatii de profil, cu institutii implicate in sistemul decizional
in interesul dezvoltarii horticulturii romanesti
- sa asiguram consultanta tuturor celor interesati cu ajutorul specialistilor de la nivelul comisiilor de
specialitate
- sa organizam manifestari proprii si sa ne afiliem sau sa sustinem actiuni in comun cu alti parteneri si
colaboratori din domeniu
- sa construim o platforma moderna de comunicare cu mediul extern. Va fi creata o pagina web a
societatii pentru filiala Bucuresti
- configurarea unei baze de date cu membrii, persoane fizice si juridice ce activeaza in domeniul
horticulturii la nivelul Bucurestiului si a Judetului Ilfov
- raspandirea si popularizarea cunostintelor prin reviste de specialitate, volume ale unor conferinte
internationale etc
- organizarea de vizite profesinale, tururi stiintifice si workshop-uri, aplicatii demonstrative,
concursuri la care sa participe un numar cat mai mare de persoane interesate din sectorul horticol
- intensificarea colaborarii cu persoane fizice si juridice din domeniul horticol pentru dezvoltarea
unor proiecte de cercetare cu caracter aplicativ si de inovare
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- sustinerea si integrarea filialei in cadrul unor manifestari tehnico-stiintifice, conferinte,
simpozioane, cursuri de perfectionare, concursuri, expozitii etc
- acordarea unor premii, distinctii si diplome pentru cele mai importante realizari in domeniu ori
personalitati din horticultura
- sustinerea dezvoltarii invatamantului horticol si a cercetarii stiintifice
- orientarea si indrumarea tinerilor din domeniu
- popularizarea si diseminarea ultimelor noutati in domeniu, a celor mai recente creatii (soiuri de
plante, tehnologii etc)
- asigurarea de asistenta tehnica de specialitate in toate domeniile productiei horti-viticole
- elaborarea de studii, expertize, documentatii, proiecte sau alte asemenea
- apararea drepturilor si intereselor profesionale ale producatorilor si promovarea creativitatii si
valorilor autentice
- sustinerea creatiilor autohtone
- dezvoltarea sectorului bio pentru toate ramurile horticulturii
- motivarea unor investitori din afara domeniului si stimularea infiintarii de noi exploatatii cu profil
horticol
In cadrul biroului executiv al filialei Bucuresti, propunerile si deciziile se vor lua impreuna
prin consultarea tuturor membrilor iar propunerile venite de la comisii vor fi analizate si discutate in
cadrul intalnirilor periodice ale echipei de conducere de la nivel de filiala.
Doresc de asemenea sa constitui la nivelul fiecarei comisii de specialitate comitete de
consultanta ai caror membrii sa fie personalitati renumite din domeniu, cu o bogata experienta
profesionala si manageriala.
Asigurand transparenta decizionala, o atmosfera de colaborare si respect a tuturor
membrilor filialei consider ca rezultatele nu vor intarzia sa apara.
Vom sprijini fara echivoc actiunile organizate de Societatea Romana a Horticultorilor si vom
intensifica relatiile cu celelalte filiale judetene in interesul comunitatii horticole romanesti si a
societatii in ansamblu.
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