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București
Nr. 253/15.01.2018

PREZENTARE GENERALĂ

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (I.S.T.I.S.) este autoritatea
naţională în domeniul examinării noilor creaţii vegetale, în vederea înregistrării în Catalogul
oficial al soiurilor de plante de cultură din România. Înregistrarea soiurilor din speciile agricole
şi horticole în Catalogul oficial naţional permite cultivarea şi comercializarea acestora pe
teritoriul României şi a statelor membre ale Uniunii Europene.
I.S.T.I.S. este înfiinţat în baza Legii nr. 57/1997, prin reorganizarea Comisiei de Stat
pentru Încercarea şi Omologarea Soiurilor, înfiinţată în baza HCM 3726/1953.
Institutul funcţionează în baza Legii nr. 266/2002 republicată, ca instituţie de interes
public, finanţată din subvenţii de la bugetul de stat şi venituri proprii.
Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor este unicul organ de
specialitate al M.A.D.R. care răspunde de examinarea tehnică a soiurilor româneşti şi străine
pentru care se solicită înregistrarea în Registrul soiurilor şi în Catalogul oficial al soiurilor.
Înregistrarea unui soi înseamnă zeci de ani de muncă depusă în folosul comunităţii, de studiere a
tuturor soiurilor de plante create de cercetarea românească sau străină, fără de care nu se poate
cultiva niciun hectar de pământ în România.
Soiurile înregistrate în Catalogul oficial român se transmit Comisiei Europene (DG
SANCO) pentru înscriere în Cataloagele Comune ale Uniunii Europene, fapt care permite
comercializarea lor pe întreg teritoriul UE. Aceste soiuri se transmit spre înscriere şi în Lista
Soiurilor Eligibile pentru Certificarea Seminţelor, editată de Organizaţia de Cooperare şi
Dezvoltare Economică (OCDE).
Institutul elaborează metodologia şi testează noile soiuri în vederea înregistrării acestora,
efectuează verificarea anuală a purităţii varietale a soiurilor multiplicate, asigură conservarea
probelor din Colecţia de referinţă, completează şi este depozitarul Registrului soiurilor,
redactează şi publică anual Catalogul oficial al soiurilor. De asemenea, I.S.T.I.S. previne
înstrăinarea materialului biologic aflat în examinare şi asigură confidenţialitatea informaţiilor
obţinute.
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Înregistrarea soiurilor se bazează pe rezultatele examinărilor oficiale, în special teste de
câmp, acoperind un număr mare de caracteristici prin care soiul este descris. Testarea în câmp
constă în două teste care stabilesc distinctivitatea, uniformitatea şi stabilitatea soiului (testul
DUS) şi, pentru speciile de culturi de câmp, valoarea agronomică şi de utilizare (testul VAU).
Caracterizarea unui soi este completată cu analize de calitate realizate în laboratoarele proprii.
Un soi supus testării pentru înregistrare este studiat timp de 2-3 ani, în funcție de specie,
în cele 24 de Centre pentru Testarea Soiurilor, care reprezintă întreaga diversitate de condiţii de
climă şi sol ale României.
Se studiază anual peste 3.560 de soiuri, iar la fiecare soi sunt observate, măsurate,
analizate în laboratoare peste 80 de caracteristici, care sunt analizate la Compartimentul IT al
I.S.T.I.S. în concordanţă cu datele de la celelalte instituţii similare din UE.
I.S.T.I.S. este singura verigă de legătură între institutele de cercetare, unde sunt create
noile soiuri de plante şi producătorii de sămânţă, respectiv cultivatorii români.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, I.S.T.I.S. colaborează cu institutele şi staţiunile
de cercetare, cu instituţiile similare din statele membre UE, cu companiile străine interesate de
testarea soiurilor în România, cu universităţile de ştiinţe agricole şi persoane fizice sau juridice
din ţară sau din străinătate.
I.S.T.I.S. este recunoscut ca autoritate naţională, atât în toate ţările membre ale UE, cât şi
de OCDE şi face parte din Consiliul de Administraţie al Oficiului Comunitar pentru Soiurile de
Plante (CPVO) şi din comitetele şi Consiliul Organizaţiei Internaţionale pentru Protecţia
Soiurilor de Plante (UPOV). Are acorduri administrative de colaborare cu 5 state membre ale
Uniunii Europene şi legături cu instituţiile similare din statele membre şi cu peste 30 de instituţii
din întreaga lume.
Examinarea în câmp se efectuează în Centrele pentru Testarea Soiurilor. Centrele sunt
amplasate în cele mai reprezentative zone pedoclimatice ale ţării noastre, unde se realizează
producţii agricole optime, unităţile fiind necesare verificării valorii agronomice a soiurilor.
I.S.T.I.S. este instituţie publică de importanţă naţională, cu o activitate unică în România,
iar producătorii de seminţe nu pot realiza multiplicarea soiurilor, fără ca soiurile respective să fie
mai întâi testate la I.S.T.I.S. şi înregistrate în Catalogul oficial naţional, editat anual de I.S.T.I.S.,
aşa cum se procedează în toate statele membre ale UE.
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I.S.T.I.S. are o tradiţie de peste 56 de ani în ceea ce priveşte testarea şi înregistrarea
soiurilor de plante de cultură, similară cu cea din statele UE, precum GEVES în Franţa, NIAB în
Anglia, Naktuinbouw în Olanda, etc.
Activitatea institutului este obligatorie şi este stipulată în Directivele Comunităţii
Europene.
I.S.T.I.S., prin analiza soiurilor, asigură securitatea alimentară a ţării, care aşa cum bine
ştim, face parte din politica de securitate naţională a României şi asigură deci, constant,
protecţia consumatorului. Totodată, I.S.T.I.S. asigură prin testele pe care le face, soiuri care vor
da o producţie agricolă sporită şi de calitate.
Participarea la diversele organisme internaţionale, multitudinea de articole de specialitate
publicate de experţii I.S.T.I.S., procedurile de lucru armonizate în totalitate cu cele ale UE, fac
ca institutul să se remarce în ultimii ani pe plan intern şi internaţional.
Prin I.S.T.I.S., Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale confirmă rezultatele
cercetărilor pentru crearea de noi soiuri din speciile de plante de interes economic, adaptate
condiţiilor agricole, specifice României, atât de utile agriculturii româneşti.
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PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE INSTITUTULUI DE STAT PENTRU TESTAREA ŞI
ÎNREGISTRAREA SOIURILOR
 Examinează soiurile pentru care se solicită înregistrarea şi/sau protecţia, din punct de
vedere al distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii (testul DUS), iar pentru speciile de culturi de
câmp determină în plus valoarea agronomică şi de utilizare (testul VAU);
 Elaborează metodologia de examinare tehnică şi de prezentare a noilor soiuri, în
vederea înregistrării în Registrul soiurilor şi a publicării în Catalogul oficial şi în Registrul
naţional al brevetelor pentru soiuri, ţinând seama de reglementările interne şi internaţionale în
vigoare;
 Acordă protecţie juridică noilor soiuri de plante prin brevete pentru soi;
 Elaborează metodologia privind protecţia noilor soiuri de plante pe baza normelor
Uniunii Europene;
 Efectuează verificarea anuală a purităţii varietale a soiurilor multiplicate;
 Administrează colecţiile de referinţă la speciile pentru care se efectuează testul DUS;
 Efectuează verificarea în condiţii de câmp a menţinerii soiurilor înregistrate în
Catalogul oficial;
 Elaborează la cererea aplicanţilor Listele soiurilor recomandate pe baza examinării
valorii agronomice şi de utilizare a soiurilor înregistrate în Catalogul oficial;
 Este depozitarul Registrului soiurilor, editează şi publică anual Catalogul oficial;
 Asigură legătura cu organismele şi organizaţiile internaţionale în domeniul testării,
înregistrării şi protecţiei soiurilor.

ACTIVITĂŢI MANAGERIALE PERMANENTE
 Îmbunătăţirea performanţelor administrative şi de management instituţional;
 Monitorizarea câmpurilor experimentale din CTS-uri;
 Realizarea de imagine şi promovarea constantă a instituţiei la nivel naţional şi
internaţional;
 Întocmirea, verificarea, urmărirea şi avizarea internă a tuturor documentelor;
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 Întocmirea documentaţiilor pentru finanţarea investiţiilor şi dotărilor necesare
realizării obiectivelor propuse;
 Evaluarea şi monitorizarea obiectivelor din Programul de măsuri iniţiat în colaborare
cu M.A.D.R.;
 Participarea la reuniunile Consiliului de Administraţie al CPVO, în calitate de membru
şi a experţilor la grupele tehnice de lucru;
 Participarea la reuniunile comitetelor şi Consiliului UPOV, în calitate de membru,
precum şi la grupele de lucru organizate de UPOV pentru diferitele specii de plante;
 Coordonarea, monitorizarea şi instruirea periodică a personalului din cadrul
compartimentelor subordonate;
 Implementarea legislaţiei Uniunii Europene referitoare la testarea şi cultivarea
plantelor modificate genetic;
 Analiza strategiilor elaborate de colectivele compartimentelor de specialitate în
vederea întocmirii unor sinteze şi informări la solicitarea conducerii M.A.D.R.;
 Participarea la seminarii, instruiri, întruniri de lucru, conferinţe, grupuri de lucru, etc.;
 Urmărirea organizării şi derulării misiunilor de control intern la I.S.T.I.S.;
 Monitorizarea elaborării materialelor de prezentare în diverse activităţi de informare şi
promovare a I.S.T.I.S.;
 Pregătirea vizitelor şi a întâlnirilor oficiale cu omologi din statele membre UE;
 Evaluarea nevoilor de formare profesională la nivelul I.S.T.I.S. şi elaborarea Planului
de formare profesională, în limita fondurilor aprobate prin Bugetul de venituri şi cheltuieli
aprobat de M.A.D.R.;
 Elaborarea Planului de achiziţii;
 Elaborarea Listei de investiţii;
 Publicarea în presa agricolă a informaţiilor privitoare la activitatea de testare a
soiurilor.
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I. SERVICIUL TESTE DUS, VAU, COLECŢIE DE REFERINŢĂ
ŞI PROTECŢIA SOIURILOR

I.1. COMPARTIMENTUL TESTE DUS, VAU ŞI COLECŢIE DE REFERINŢĂ
În anul 2017 au fost examinate în reţeaua de testare a I.S.T.I.S. un număr de 3118 soiuri,
în cadrul diferitelor teste, după cum urmează:
CULTURA

DUS VAU TPr CCp

PLANTE AGRICOLE

1084

LEGUME

125

PLANTE ORNAMENTALE

8

POMI FRUCTIFERI

21

VITA DE VIE

7

547

595

Boli şi
dăunători

Rezistenţa la
Orobanche

Erbicide

Postcontrol

44

21

4960

642
24



testul de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate (DUS) – 1245 soiuri;



testul de valoare agronomică şi de utilizare (VAU) – 547 soiuri;



teste preliminare – 595 soiuri;



teste privind comportarea soiurilor în condiţii de producţii – 642 soiuri;



teste privind rezistenţa la boli şi dăunători – 24 soiuri;



teste privind rezistenţa la erbicide – 44 soiuri;

72
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teste privind rezistenţa la Orobanche – 21 soiuri.

În centrele de testare au fost realizate teste privind examinarea seminţei certificate
produsă în ţară în pre şi postcontrol (4960 probe din speciile de culturi de câmp şi 72 probe de
legume).

Situaţia pre şi postcontrolului - 2017
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Specia
Grâu
Orzoaică de toamnă
Orz de toamnă
Rapiţă pentru ulei
Floarea-soarelui
Porumb
Orzoaică de primăvară
Ovăz
In pentru ulei
Camelină
Muştar
Mazăre furajeră
Lucernă
Trifoi roşu
Raigras aristat
Soia
Legume
Cartof
Total

Centrul pentru Testarea Soiurilor
Troian Negreşti Sibiu Cogealac Târgovişte
1533
43
196
7
438

3

2323
33
27
2
2
69
48
27
1
13
83
72
2286

2323

156

83

72

Suprafaţa Suprafaţa
parcelei
totală
mp
mp
14
21504
14
602
14
2744
14
98
28
12264
20,3
47156
14
462
14
378
14
28
14
28
14
966
14
672
14
378
14
14
14
182
14
1162
12
864
40
13,8
552
40
90054

Târgu
Secuiesc
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În anul 2017 au fost aprobate pentru înscrierea în Catalogul oficial un număr de 139
soiuri, din care:
 100 soiuri din specii de culturi de câmp;
 29 soiuri de legume;
 3 soiuri plante ornamentale;
 6 soiuri de pomi fructiferi;
 1 soi de viţă de vie;
LISTA SOIURILOR ÎNREGISTRATE ÎN
CATALOGUL OFICIAL 2017
SPECIA
Grâu comun de t-nă

Triticale de toamnă
Orz de toamnă

Orzoaică de toamnă

Porumb

SOIUL
Iris 12
Semnal
Şimnic 60
Topkapi
Getic
Amandus
Adrianus
Aigle
Faktor
Tervel
GTW Laska
Iveta
Enola
Tulnic
Onix
Rafaela
Belissa
Gabriela
SU Mateo
Aida
Apollon
Krios
DMS2510
GP3914
MAS 37C
Turda 344
Korvinus
Karpatis
MAS 33CR
MAS 44CR
DMS3510
Mv Ivanka
DS0791C
DS1089C
EVO3517
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Sorg pentru boabe
SPECIA
Floarea-soarelui

Sorg x Iarbă de Sudan
Lucernă
Sparcetă
Soia

Mazăre de câmp
Cartof

Cânepă sămânţă

EVO3617
Kollegas
Fornad
Pamela
ING51
Mv Anissa
Mv Atossa
ING59
Puma Star
Bianca
SOIUL
FD16C50
Floriente CL
MAS 80D
NS Euforia
NS Lord
NS Smaragd
NS Sumo Sun
NS Sumo Star
NS Sumo Sjaj
NS Sumo Sol
Terasun CL
Sentasol
Martha
KWS Sintra
Mendel
P64LL127
P63LL06
Marley
MAS 89IR
Hysun 308
LG5461 CLP
LG5555 CLP
LG5542 CL
Laguna SU
Rustica 170
Hysun 189SU
Rustica 172
Sherkan
Ileana
Sersil
Teo TD
Miruna TD
Nicola TD
NS Dijana
Evostar
Sylfonia
Fabiana F
Telma
Rodica
Azaria
Sevastia
Darilena
Succesiv
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Ardei lung
Ardei iute

Mădălina
George 90
Moldoveanca 4
Loki
Astronom
Arizona
PT259
PT264
Galacti
ES Angel
Duplex CL
Phoenix CL
Adelin
Alma Picante

SPECIA

SOIUL

Camelină de primăvară
Lavandă
Rapiţă de toamnă pentru ulei

Ceapă din sămânţă
Fasole pitică de grădină
Fasole de câmp
Fasoliţă
Hrean
Leuştean
Mărar
Mazăre de grădină
Pătlăgele vinete
Păstârnac
Pepene verde

Ridichi de lună

Revent
Salată
Ştir roşu
Tomate

Varză albă
Crin de iarnă
Nuc ornamental
Paulownia
Nuc

Goji
Viţă de vie
TOTAL SOIURI

Ancuţa Mogoş
Marioara
Great Northern
Doljana
Georgian
Topaz
Băleni
Oltena
Alkon
Daniel
Atakan
Semaca
Burebista
Helga
Yulka
Rozaria
Matei
Riana
Odagiu
Cezar
Danamari
Cassiana
Edina
Caitlin
Corina
MCSU07
Istriţa Mogoş
Incandescent
Robimar
Gerula
Claudia Ioana
Sibişel 522
Geoagiu 961
Ciprian Ion
Erma
Transilvania
Norocel
139
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Au fost efectuate, pe parcursul anului, următoarele activităţi:
1. Înscrierea soiurilor la testare şi codificarea acestora, pe baza cererilor de înscriere de la
aplicanţi (persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate);
2. Elaborarea planurilor tematice care cuprind soiurile candidate din speciile de culturi de
câmp, legume, pomi, arbuşti fructiferi, viţă de vie şi plante ornamentale, pentru anul 2017;
3. Recepţia seminţelor destinate testării primite de la aplicanţi, trimiterea acestora către
Centrele pentru Testarea Soiurilor din reţeaua I.S.T.I.S.;
4. Încheierea contractelor cu beneficiarii interni şi externi (160 contracte);
5. Înfiinţarea experienţelor în câmp pentru examinarea distinctivităţii, uniformităţii şi
11
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stabilităţii (testul DUS);
6. Efectuarea observaţiilor, măsurătorilor şi determinărilor în experienţele DUS, în
conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), ghidurile
Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV) sau ghidurile naţionale;
7. Montarea experienţelor pentru evaluarea valorii agronomice a soiurilor, notarea
observaţiilor şi efectuarea măsurătorilor şi determinărilor specifice fiecărei specii;
8. Completarea fişelor de observaţii şi prelucrarea statistică a datelor;
9. Efectuarea lucrărilor de întreţinere în experienţele cu soiuri şi în loturile de
uniformizare;
10. Evaluarea şi monitorizarea permanentă a activităţii tehnice a CTS-urilor, de către
experţi;
11. Elaborarea rezultatelor experimentale şi transmiterea acestora beneficiarilor, în timp
util, conform contractelor încheiate cu aceştia;
12. Întocmirea rapoartelor de examinare tehnică DUS pentru soiurile care au îndeplinit
cerinţele conform legii;
13. Elaborarea documentaţiilor pentru înregistrarea soiurilor în Catalogul oficial;
14. Convocarea comisiilor şi organizarea şedintelor de înregistrare a soiurilor în
Catalogul oficial naţional, în luna martie 2017. Comisia de înregistrare pentru speciile de culturi
de câmp şi horticole s-a întrunit în data de 09.03.2017;
15. Întocmirea procesului verbal al şedinţei de înregistrare a soiurilor şi supunerea
acestuia, spre aprobare, conducerii M.A.D.R.;
16. Notificarea soiurilor propuse pentru înregistrare în Catalogul oficial naţional către
Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene, cu privire la eligibilitatea denumirii:
- 22.02.2017 notificarea denumirii soiurilor din speciile de culturi de câmp şi legume,
propuse pentru înregistrare;
17. Notificarea soiurilor înregistrate în Catalogul oficial naţional pentru înscriere în
Cataloagele comune editate de Comisia Europeană pentru speciile de culturi de câmp, legume şi
viţă de vie, după cum urmează:
- notificarea soiurilor din speciile de culturi de câmp înregistrate în Catalogul oficial naţional
pentru înscriere în Catalogul comun al soiurilor de plante agricole în 23.05.2017;
- notificarea soiurilor din speciile de legume înregistrate în Catalogul oficial naţional pentru
înscriere în Catalogul comun al soiurilor de legume în 23.05.2017;
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- notificarea soiurilor din speciile de culturi de câmp radiate din Catalogul oficial naţional
pentru radiere din Catalogul comun al soiurilor de plante agricole în 01.08.2017;
- notificarea soiurilor din speciile de legume radiate din Catalogul oficial naţional
pentru radiere din Catalogul comun al soiurilor de legume în 01.08.2017;
- notificarea menţinătorilor la specii de culturi de câmp în 19.10.2017;
- notificarea modificării menţinătorilor la specii de legume în 19.10.2017;
- notificarea menţinătorilor la specii de culturi de câmp în 24.11.2017;
- notificarea modificării menţinătorilor la specii de legume în 24.11.2017;
- notificarea soiurilor de viţă de vie în 01.08.2017;
- notificarea soiurilor de pomi fructiferi pe macheta nouă - Proiect FRUMATIS în
24.11.2017;
- notificarea modificărilor soiurilor de pomi fructiferi - Proiect FRUMATIS în
08.12.2017;
- notificarea soiurilor din speciile de culturi de câmp înregistrate în catalog în 2017,
modificările şi radierile făcute în 01.08.2017;
- notificarea soiurilor înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din
România pentru anul 2017 la OECD în data de 05.09.2017;
18. Gestionarea evidenţei soiurilor retestate şi, după caz, radierea acestora;
19. Actualizarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru
anul 2017;
20. Completarea la zi a Registrului soiurilor;
21. Gestionarea soiurilor pentru care se solicită menţinerea în Catalogul oficial ediţia 2017;
22. Întocmirea documentelor necesare pentru emiterea facturilor cu privire la procedurile
aferente menţinerii soiurilor în Catalogul oficial;
23. Urmărirea calităţii materialului testat în pre şi postcontrol prin verificări şi observaţii
la centrele care efectuează aceste teste şi comunicarea către INCS, in timp util, a
neconformităţilor şi centralizarea rezultatelor;
24. Eliberarea certificatului de înregistrare a soiului, la solicitarea proprietarului;
25. Solicitarea de probe pentru Colecţia de referinţă cu soiurile protejate de către CPVO
de la menținători (126 de soiuri plante agricole);
26. Completarea Colecţiei cu mostre de seminţe aparţinând soiurilor nou înregistrate,
soiurilor înscrise la testare şi soiurilor protejate; prin urmare, la această dată, Colecţia de
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referinţă cuprinde un număr de 9234 soiuri din speciile de culturi de câmp, legume şi
ornamentale;
27. Recepţia eşantioanelor de seminţe trimise de menţinătorii români şi străini pentru
Colecţia de referinţă;
28. Gestionarea soiurilor din Colecţia de referinţă;
29. Întocmirea de situaţii tehnice solicitate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
30. Completarea chestionarelor şi întocmirea situaţiilor tehnice solicitate de Comisia
Europeană prin Direcţia DG SANCO;
31. Asigurarea permanentă a legăturilor cu organismele similare din statele Uniunii Europene;
32. Participarea la sesiunile Comitetului Tehnic, Comitetului Administrativ şi Juridic,
Comitetului Consultativ şi Consiliului UPOV, în calitate de membru;
33. Participarea la reuniunile Consiliului de Administraţie al CPVO, în calitate de membru;
34. Participarea la grupele tehnice de lucru ale CPVO şi UPOV;
35. Informarea on-line a aplicanţilor I.S.T.I.S. privind testarea soiurilor.
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I.2. COMPARTIMENTUL PROTECŢIE SOIURI
În anul 2017 au fost înregistrate şi publicate un număr de 38 de cereri pentru acordarea
brevetului de soi, au fost acordate 38 de brevete pentru soi. Activitatea a fost completată cu
menţinerea a 353 brevete în vigoare.
În cadrul compartimentului, pe parcursul anului, au fost efectuate următoarele activităţi:
1. Înregistrarea cererilor de brevet pentru soi;
2. Examinarea formală a cererilor de brevet pentru soi;
3. Comunicarea cererilor primite către Oficiul Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO),
specificând denumirea soiului şi amelioratorul;
4. Completarea la zi a Registrului naţional al cererilor de brevete pentru soiuri;
5. Examinarea pe fond a cererilor de brevet pentru soi;
6. Verificarea noutăţii soiului candidat;
7. Verificarea şi publicarea denumirii fiecărui soi candidat;
8. Întocmirea documentaţiei de acordare a brevetului pentru soi;
9. Notificarea soiurilor nou protejate şi a soiurilor decăzute din drepturi către CPVO;
10. Comunicarea acordării protecţiei soiurilor candidate;
11. Înregistrarea soiurilor aprobate în Registrul naţional al brevetelor pentru soiuri şi
înscrierea tuturor modificărilor privind situaţia juridică a soiului în perioada în care
este protejat;
12. Elibererea brevetelor pentru soiuri de plante;
13. Notificarea situaţiei soiurilor cu brevete în vigoare către titulari;
14. Întocmirea documentelor necesare pentru emiterea facturilor cu privire la procedurile
aferente procesului de acordare şi menţinere a protecţiei prin brevete;
15. Elaborarea şi publicarea Buletinelor oficiale privind protecţia noilor soiuri de plante:
- BOPS nr. 1 din 31.03.2017;
- BOPS nr. 2 din 30.06.2017;
- BOPS nr. 3 din 29.09.2017;
- BOPS nr. 4 din 29.12.2017;
16. Completarea la zi a bazei de date a compartimentului.
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Situaţia brevetelor pentru soi
Specificare
Culturi câmp
Legume
Pomi
Ornamentale
Viţă de vie
Total

Cereri de brvet
pentru soi
13
23
1
1
38

Brevete acordate în anul
2017
10
17
11
38

Brevete în vigoare

353
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II. BIROUL DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE, FITOPATOLOGIE ŞI BIOCHIMIE
II.1. LABORATORUL ANALIZE FIZICO-CHIMICE

În cadrul Laboratorului analize fizico-chimice, pe parcursul anului 2017, au fost efectuate
determinări VAU pentru următoarele specii: grâu de toamnă - 6444, triticale - 175, grâu durum 60, orz de toamnă - 200, orzoaică de toamnă - 98, ovăz de primăvară, 50, rapiţă - 287, floareasoarelui - 1360, mazăre de câmp - 100, soia - 594, camelină - 12, cânepă - 10, cartof - 216,
furaje - 176 și sorg pentru boabe - 4.
Pentru grâul de toamnă au fost efectuate următoarele tipuri de determinări: cenuşă totală,
umiditate, conţinut proteină totală, gluten umed, gluten uscat, indice glutenic, test Zelleny, test
Falling number, baking test, volum pâine, porozitate pâine, elasticitatea miezului; pentru triticale
şi grâu durum: umiditate, conținut proteină totală, test Falling number, gluten umed și uscat;
pentru orz de toamnă, orzoaică de toamnă, orzoaică de primăvară, ovăz de primăvară şi soia:
umiditate şi conţinut proteină totală; pentru furaje şi mazăre: conţinut proteină totală; pentru
floarea-soarelui, rapiţă, soia şi alte plante oleaginoase: conţinut de ulei; pentru cartof: conţinut
amidon fizic, test de fierbere, test de prăjire chipsuri, test de oxidare.
Pe parcursul anului 2017 au fost analizate un număr de 36 de probe de porumb și 23
probe de floarea-soarelui provenite de la clienți externi.
În cadrul Laboratorului analize fizico-chimice, s-a întrunit comisia de bonitare pentru
cartof.
Totalul determinărilor efectuate în cadrul Laboratorului analize fizico-chimice, în anul
2017 a fost de 9845.
II.2. LABORATORUL FITOPATOLOGIE
1. Observaţii şi determinări privind nivelul atacurilor de boli şi dăunători la speciile
cultivate în centrele de testare din reţeaua I.S.T.I.S.;
2. Analizarea capacităţii germinative a seminţelor din Colecţia de referinţă a I.S.T.I.S.;
3. Adăugarea unor specii de ciuperci patogene la colecţia de ciuperci a I.S.T.I.S. şi
repicarea periodică a colecţiei;
4. Observaţii privind atacul de Erisiphe sp, Fusarium sp, Septoria sp, Puccinia sp, la
cerealele păioase;
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5. Observaţii privind atacul de Fusarium sp, Helminthosporium sp, Ustilago sp la
porumb;
6. Observaţii privind atacul de Orobanche sp. la floarea-soarelui din lotul static de la
CTS Cogealac (44 hibrizi);
7. Observaţii privind testarea rezistenţei la erbicide din grupa imidazolinone (erbicidul
Pulsar) a 15 hibrizi de floarea-soarelui la CTS Dâlga și CTS Cogealac;
8. Observaţii privind testarea rezistenţei la erbicide din grupa sulfonilureice (erbicidul
Express 50SG-substanţa activă tribenuron metil) a 1 hibrid de floarea-soarelui la CTS Dâlga și
CTS Cogealac;
9. Observaţii privind testarea rezistenţei la erbicidul pe baza de cycloxidime (erbicidul
Stratos) a 1 hibrid de porumb la CTS Dâlga și CTS Cogealac;
10. Observaţii și determinări privind infecţiile artificiale la speciile legumicole din testare
la CTS Târgoviște (7 soiuri tomate - Virusul mozaicului tutunului, 7 soiuri tomate - Fusarium
oxysporum rasa 0, 7 soiuri tomate - Fusarium oxysporum rasa 1, 7 soiuri tomate - Verticillium
dahliae, 6 soiuri de fasole - BCMNV, 6 soiuri de fasole - Colletotrichum lindemuthianum, 6
soiuri de ardei VMT P1-2, 6 soiuri de ardei VMT P 1-2-3);
11. Observaţii și determinări privind infecţiile artificiale la 8 soiuri de lucernă din testare
pentru ciuperca fitopatogenă Colletotrichum trifolii și 8 soiuri de lucernă din testare pentru
ciuperca fitopatogenă Verticillium albo-atrum la CTS Târgovişte.

II.3. LABORATORUL BIOCHIMIE
Laboratorul biochimie are ca domeniu de activitate determinarea purităţii varietale a
loturilor de hibridare, de obţinere a hibrizilor de porumb şi floarea-soarelui comerciale, precum
şi a loturilor menţinătoare de linii parentale pentru aceşti hibrizi. Laboratorul are ca şi clienți
producători particulari, SRL-uri și institute de cercetări agricole.
Determinarea purităţii varietale se face prin metoda de electroforeză monodimensională
în gel de amidon care constă în relevarea unor enzime polimorfe care, prin configuraţia lor,
diferită ca şi amprentă pe gelul de amidon, obţinându-se structuri electroforetice ale profilurilor
enzimatice distincte şi unice pentru fiecare linie parentală sau hibrid în parte.
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În cadrul Laboratorului biochimice, au fost analizați prin electroforeză, pe parcursul
anului 2017, un număr de 74 hibrizi, din care: hibrizi de porumb (61 hibrizi) şi floarea-soarelui
(2 hibrizi și 11 linii).

III. COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABILITATE
Finanțarea Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor este asigurată din
venituri proprii și alocații de la bugetul de stat.
TOTAL BUGET ALOCAT 2017 = 17.968.000 lei.
Angajamente legale: 17.217.044 lei;
Plăți efectuate: 17.130.740;
Angajamente legale de plătit: 86.304 lei.
VENITURI TOTALE: 17.131.663 lei, din care:
Venituri din prestări servicii
Venituri din valorificarea produselor din activitatea proprie
Venituri din transferuri voluntare (subvenții APIA)
Subvenții pentru instituții publice

3.292.118 lei
1.450.972 lei
638.112 lei
11.750.461 lei

Venituri totale ISTIS 2017

Venituri din prestari servicii
3292118
1450972

11750461

638112

Venituri din valorificarea
produselor din activitatea proprie
Venituri din transferuri voluntare
(subventii APIA)
Subventii pentru institutii publice
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STRUCTURA BUGETULUI REALIZAT:
TITLURI BUGETARE
Cheltuieli de personal
Bunuri și servicii
Cheltuieli capital

LEI
4.313.725
5.743.494
7.073.521

Structura bugetului ISTIS 2017

4313725
Cheltuieli de personal

7073521

Bunuri si servicii
Cheltuieli capital
5743494

Activităţile desfășurate în cadrul Compartimentului financiar-contabilitate, în anul 2017,
au asigurat evidenţa contabilă în domeniul financiar şi de gestiune, concretizate prin următoarele
operațiuni:
Buget:
- a elaborat proiectul anual al bugetului de venituri şi cheltuieli pe care l-a înaintat la
M.A.D.R.;
- a repartizat bugetul anual pe trimestre şi a urmărit încadrarea în sumele aprobate;
- a urmărit perfectarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a asigurat transmiterea
acestuia către trezorerie;
- s-a introdus bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 în programul SIBIAC,
FOREXEBUG;
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- a urmărit executarea bugetului de cheltuieli şi a propus măsurile ce au trebuit să fie
luate în domeniul disciplinei financiare.
Evidenţa contabilă:
- s-au întocmit un număr de 8 proceduri privind activitatea financiar-contabilă;
- s-a asigurat evidenţa contabilă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a bunurilor
mobile şi imobile, furnizorilor şi clienţilor;
- s-a întocmit bilanţul şi situaţiile financiare lunare, trimestriale şi anuale la nivel central;
- s-au întocmit un număr de 86 de situaţii financiare din care 44 de situaţii financiare
lunare (care cuprind bilanţul, anexele 5, 7 şi 30) şi 42 situaţii financiare trimestriale şi anuale
(care cuprind bilanţul şi anexele financiare la nivel central Anexa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Anexa 7,
Anexa 30, 34, 35a şi b, 40a);
- s-au centralizat şi analizat un număr de 432 situaţii financiare - Bilanţuri şi Anexa 7
privind detalierea cheltuielilor şi plăţilor, primite de la CTS-uri;
- s-a asigurat punctarea deconturilor cu CTS-urile privind cheltuielile operaţiunilor
financiare şi alte decontări;
- s-au verificat trimestrial un număr de 24 situaţii a fluxurilor de trezorerie primite de la
CTS-uri;
- s-au întocmit situaţii solicitate de către M.A.D.R.;
- s-a analizat disponibilul din extrasele de cont;
- s-a exercitat controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor şi obligaţiilor
patrimoniale şi financiare şi respectarea cerinţelor de legalitate, regularitate şi încadrarea în
limitele creditelor bugetare şi de angajament aprobate.
Calculul şi plata drepturilor salariale:
- s-a efectuat calcularea lunară a drepturilor băneşti ale personalului;
- s-au întocmit un număr de 1404 ordonanţări privind plata drepturilor salariale şi a
contribuţiilor datorate;
- s-au întocmit ordine de plată privind plăţile salariale, conform normativelor în vigoare;
- s-au întocmit adeverinţe solicitate de salariaţi privind drepturile salariale;
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- s-au întocmit un număr de 12 situații statistice solicitate, declarații CAS, CASS, șomaj,
fişe fiscale, 2 situaţii semestriale pentru Administraţia Financiară, care au fost depuse la
instituţiile abilitate;
- s-a asigurat monitorizarea lunară a cheltuielilor de personal și a fost transmisă la
M.A.D.R.;
- s-a întocmit lunar declarația 100 (12 situații);
- s-a întocmit costul forței de muncă, respectiv declarația S3 anuală;
- s-a urmărit monitorizarea salariilor şi a numărului de personal pentru care s-au întocmit
12 situaţii;
- s-au întocmit un număr de 12 situaţii pentru statistică (numărul de posturi ocupate şi
sumele brute plătite lunar);
- s-a întocmit declaraţia 112.
Verificarea şi plata/încasarea deconturilor primite:
- s-au verificat 331 deconturi întocmite de salariaţi;
- s-au întocmit 331 dispoziţii de plată şi încasare, pe baza referatelor şi deconturilor
salariaţilor;
- s-au întocmit 1862 ordonanţări de plată pentru utilităţi, achiziţii de materiale, de
inventar, mijloace fixe;
- s-au întocmit 168 note de intrare şi recepţie a materialelor, obiectelor de inventar;
- s-au întocmit 255 note de transfer, bonuri de consum;
- s-au întocmit 3266 ordine de plată privind plăţile catre furnizori, etc., derulate prin
Trezoreria Statului.

Evidenţa clienţilor:
- s-au întocmit 713 facturi pentru clienţii I.S.T.I.S.;
- s-a asigurat evidenţa unui număr de 155 de contracte încheiate cu clienţi români şi
străini;
- s-au întocmit 194 chitanţe privind încasarea prin casierie a clienţilor, respectiv 63 de foi
de vărsământ către trezorerie;
- s-a urmărit recuperarea debitelor de la clienţii restanţieri pe o perioadă mai mare de 1 an
(s-au întocmit notificări sau au fost contactaţi telefonic);
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- s-au transmis principalilor clienţi situaţia soldului la zi;
- s-au întocmit situaţii zilnice privind încasarea clienţilor prin trezorerie şi BCR.
Evidenţa contractelor de garanţie:
- s-au reţinut, virat/returnat, după caz, şi înregistrat lunar garanţiile materiale stabilite
pentru personalul I.S.T.I.S. care are calitatea de gestionar.
Gestiunea valorilor materiale:
- s-a preluat lunar documentele de intrare/ieşire în/din gestiune;
- s-a întocmit şi verificat balanţa de materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe din
cadrul sediului I.S.T.I.S.;
- s-a asigurat înregistrarea contabilă a bonurilor de consum şi note de transfer;
- s-a verificat şi înregistrat consumurile cu carburant a maşinilor din dotarea sediului
I.S.T.I.S.;
- s-au introdus în ALOP: 1001 de contracte, referate, comenzi, 1840 facturi;
- s-au întocmit 24 declaraţii de T.V.A. (300, 3940);
- s-au întocmit 8 cereri (dosare) pentru recuperare sume din concedii medicale.

Inventarierea bunurilor:
- s-a organizat anual inventarierea bunurilor aflate în patrimoniul I.S.T.I.S.;
- s-a întocmit un număr de 30 situaţii legate de inventarierea patrimoniul la cele 24 CTSuri şi sediul central;
- s-a efectuat inventarierea activelor fixe şi a mijloacelor circulante la cele 24 CTS-uri;
- s-a asigurat gestionarea inventarelor primite de la CTS-uri.
Colaborare externă:
- s-a asigurat colaborarea cu furnizori, clienţi şi instituţii publice – M.A.D.R., Trezorerie,
Bănci, Casa de Pensii, Oficiul de şomaj, Casa de Sănătate, Institutul de Statistică, etc.

Exercitarea controlului financiar preventiv:
S-au întocmit şi transmis ordonatorului principal de credite - M.A.D.R. - 4 rapoarte
trimestriale privind centralizarea activităţii de exercitare a controlului financiar preventiv, a unui
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număr de 2610 acte supuse controlului financiar preventiv care vizează, în principal, operaţiunile
cu efect financiar asupra fondurilor publice şi/sau a patrimoniului public, astfel au fost supuse
controlului următoarele operaţiuni:


Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare;



Angajamente legale din care rezultă direct sau indirect obligaţii de plată;



Ordonanţarea cheltuielilor;



Alte operaţiuni supuse controlului financiar preventiv.

IV. COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
În cadrul I.S.T.I.S., auditul intern este organizat la nivel de compartiment.
Compartimentul audit public intern este subordonat directorului, asigurându-se accesul direct la
raportarea activităţii de audit.
Raportul are scopul de a prezenta activitatea de audit intern din cadrul I.S.T.I.S., a
progreselor înregistrate prin implementarea recomandărilor formulate și de a informa directorul
institutului despre funcţionalitatea sistemului de conducere bazat pe identificarea riscurilor.
Elaborarea raportului anual privind activitatea de audit intern desfășurată în cadrul
I.S.T.I.S. are la bază misiunile de audit intern efectuate.
Pentru misiunile de audit efectuate au fost întocmite rapoarte de audit. Pentru realizarea
altor acţiuni s-au întocmit note de informare adresate ordonatorului de credite.
Activitatea Compartimentului de audit public intern are la bază norme specifice de audit
intern elaborate în conformitate cu normele generale privind exercitarea activităţii de audit.
În cadrul Compartimentului audit public intern, activitatea de audit s-a desfăşurat pe baza
planului anual de audit, urmărindu-se:
- asigurarea că angajarea cheltuielilor de personal, materiale şi de servicii, inclusiv a
cheltuelilor de capital s-a făcut în limita creditelor bugetare aprobate;
- asigurarea că activitatea de achiziţii publice a fost organizată corespunzător şi că au fost
respectate prevederile legale privind achiziţiile publice;
- felul de constituire a impozitelor, taxelor locale şi modalităţile de declarare şi plată;
- respectarea condiţiilor de legalitate, economicitate şi eficacitate;
- identificarea iregularităţilor şi metode de corectare a acestora.
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În anul 2017, programul de îmbunătăţire a activităţii de audit intern a cuprins:
- revizii periodice;
- revizuiri permanente privind activitatea de audit.
Activități desfășurate în cadrul Compartimentului audit public intern:
- au fost emise proceduri care au fost implementate în misiunile de audit efectuate;
- au fost derulate un număr de 15 activităţi. Toate activităţile derulate sunt procedurabile.
Activităţile procedurabile din cadrul I.S.T.I.S. sunt cuantificate în sesiunile de audit realizate,
celelalte activităţi realizate nu au la bază proceduri;
- activităţi procedurabile realizate în 2017 -15
- proceduri emise -18
La nivelul I.S.T.I.S., toate activităţile au fost auditate, cel puţin o dată la 3 ani.
Planificarea anuală
- întocmirea planului de audit public intern a avut la bază un inventar complet al
activităţilor institutului, o analiză completă a riscurilor, precum şi acţiunile de control intern care
au dus la selectarea misiunilor de audit planificate;
- planul de audit intern pe anul 2017 a respectat structura prevăzută de norme.
Realizarea misiunilor de asigurare
- au fost realizate misiuni de audit dispuse de ordonatorul de credite, cu scopul scopul de
a informa conducerea I.S.T.I.S. asupra activităţilor în care existau semnale cu privire la apariţia
unor riscuri noi sau existenţa unora nedepistate anterior;
- la fundamentarea planului pe anul 2017, ca urmare a analizei riscurilor şi referatului de
justificare, domeniile auditate au cuprins teme ca:
1. auditul general asupra activităţilor desfăşurate de CTS-uri - 12 locaţii;
2. auditul compartimentului juridic, resurse umane, achiziţii.
Misiunile de audit planificate au vizat auditul de conformitate al operaţiunilor şi
proceselor desfăşurate.
- au fost realizate un număr de 15 misuni de audit şi alte activităţi dispuse de ordonatorul
de credite.
Misiuni de audit privind procesul bugetar - executat 12 misiuni
Auditul general la CTS-uri a avut următoarele obiective:
- respectarea legilor, regulamentelor, dispoziţiilor interne;
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- asigurarea că angajarea cheltuelilor, decontarea cheltuelilor s-a făcut în limita creditelor
bugetare aprobate pe anii respectivi;
- execuţia bugetară;
- realizarea veniturilor;
- auditul utilizării fondurilor şi gospodăririi patrimoniului;
- realitatea posturilor de debitori şi clienţi;
- respectarea disciplinei de casă.
Pe parcursul efectuării misiunilor de audit, constatările şi recomandările au fost discutate
cu şefii compartimentelor auditate și au fost cuprinse în raportul de audit intern care a fost
înaintat ordonatorului de credite.
Şefii compartimentelor auditate au întocmit planul de acţiune şi calendarul implementării
recomandărilor.
Monitorizarea implementării recomandărilor a fost efectuată prin informările primite de
la structurile auditate şi verificări efectuate la faţa locului.
Misiuni de audit

Realizate/
Implementate

Parţial
implementate

Neimplementate

Misiuni de audit privid procesul bugetar = 12

12

-

-

Număr de recomandări= 10

6

4

-
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V. SERVICIUL JURIDIC, ADMINISTRATIV ŞI PATRIMONIU
V.1. COMPARTIMENTUL JURIDIC

1. Consultanţă juridică, asigurarea aplicării corecte a legislaţiei în cadrul I.S.T.I.S.;
2. Redactarea/avizarea/semnarea actelor cu caracter juridic, redactare adrese, rezolvarea
oricăror alte lucrări cu caracter juridic;
3. Soluţionarea, în termenul legal, a

lucrărilor repartizate şi asigurarea transmiterii

răspunsurilor către emitenţii acestora;
4. Întocmirea şi transmiterea situaţiilor/raportărilor solicitate de către M.A.D.R. sau orice
alta instituţie;
5. Urmărirea, în colaborare, cu Compartimentul patrimoniu a notificărilor privind
imobilele înscrise în domeniul public al statului transmise către I.S.T.I.S., în conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;
6. Colaborarea/avizarea proiectelor de acte normative întocmite, care au legatură cu
atribuţiile şi activitatea I.S.T.I.S.:
a. Odinul nr. 99 din 18.04.2017 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi
înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale nr. 1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea
soiurilor de legume.
b. Ordinul M.A.D.R. nr. 233 din 07.07.2017 privind aprobarea Catalogului oficial al
soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2017.
c. Hotărârea nr. 424/2017 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor
de identificare ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului
de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor - Centrul pentru Testarea Soiurilor Tâncăbeşti,
județul Ilfov şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a
unor terenuri retrocedate, în condiţiile legii;
7. Urmărirea apariţiei dispoziţiilor cu caracter normativ şi transmiterea către ordonatorul
de credite;

27

♠

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR

_________________________________________________________
8. Reprezentarea intereselor I.S.T.I.S. în faţa instanţelor de judecată, a altor organe
jurisdicţionale sau autorităţi publice din România;
9. Armonizarea legislaţiei specifice naţionale cu directivele şi normativele europene, în
colaborare cu directorul/directorul adjunct tehnic/şeful serviciului teste DUS, VAU, Colecţie de
referinţă şi protecţia soiurilor/experţii;
10. Reprezentarea I.S.T.I.S. la sesiunile de lucru/conferinţe/seminarii naţionale şi
internaţionale de profil;
11. Participarea la ședințele de Comitetului director al I.S.T.I.S.;
12. Dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti la data de 31.12.2017:
I. Dosar nr. 1387/1748/2015-obiect: ”Pretenţii” - Judecătoria Cornetu. Soluţia: Respinge
ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată a altor persoane, respectiv Statul Român prin
Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Admite excepţia
lipsei capacităţii de folosinţă a Primăriei Bragadiru. Anulează în parte cererea principală, cât
priveşte pe pârâta Primăria Bragadiru. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive
formulate de pârâţii Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov şi Comisia Locală de Fond Funciar
Bragadiru. Respinge restul cererii principale ca fiind formulată impotriva unor persoane lipsite
de calitate procesuală pasivă. Cu apel declarat de către I.S.T.I.S. în data de 11.11.2017. La data
de 18.12.2017 Tribunalul Ilfov, respinge apelul ca nefondat. Definitivă.
II. Dosar nr. 48223/299/2014 - I.S.T.I.S. în calitate de reclamant, obiectul dosarului:
”Obligaţia de a face”- lucrări neexecutate la CTS. Dej, CTS Inand şi CTS Şimleu Silvaniei,
Judecătoria Brăila - SC Casido SRL în calitate de pârât. Soluţia: 29.09.2017: admite cererea,
cu apel. Sentinţa a fost apelată de către pârât, dosarul se află pe rolul Tribunalului Brăila în
procedură de regularizare, fără termen; La data de 18.05.2017 Tribunalul Brăila a respins
apelul declarat de SC Casido SRL ca nefondat.
III. Dosar nr. 5659/86/2015 - Obiect: Înscriere la masa credală/faliment-pârât IURESCU
SERV EXIM= creanţă bugetară, contravaloarea mărfii livrate 4000kg

grâu de către

I.S.T.I.S./CTS Rădăuţi în cuantum de 2.000 lei/ Tribunalul Suceava. T= 20.02.2018;
IV. Dosar nr. 4349/87/2013 - Obiect: procedura insolvenţei-creanţă bugetară în cuantum
de 13.064 lei, debitor SC Aremys SRL-Tribunalul Teleorman; În data de 26.04.2017. Curtea de
apel Bucureşti respinge apelurile ca nefondate Definitivă. Hotărâre 780/2017.
V. Dosar nr. 59927/197/2017 - Obiect: pretenţii-SC Ferma Haller în calitate de pârât
pentru suma de 22000,56 lei, plus penalităţi calculate pentru 138 de zile - 607,20 lei, actualizată
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la zi. Soluţia: Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta INSTITUTUL DE STAT
PENTRU TESTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR în contradictoriu cu pârâta SC FERMA
HALLER SRL şi în consecinţă obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 607,20 lei cu titlu
de penalităţi de întârziere. Respinge pretenţiile pentru debitul principal. Respinge apelul
declarat de apelantul–reclamant Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor –
I.S.T.I.S. în contradictoriu cu intimata – pârâtă S.C. Ferma Haller S.R.L., împotriva sentinţei
civile nr. 10484/25.10.2017 a Judecătoriei Braşov, pe care o păstrează. Definitivă.
VI. Dosar nr. 4565/62/2017 Respinge cererea de revizuire formulată de revizuentul
INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA SI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR –
I.S.T.I.S. în contradictoriu cu intimata FERMA HALLER SRL, împotriva deciziei civile nr.
1259/A/09.06.2017, pronunţată de Tribunalul Braşov, în dosarul nr. 9927/197/2017. Definitivă.
Document: Hotarâre 2829/2017 22.12.2017.
VII. Dosar nr. 1387/1748/2015-obiect: ”Pretenţii” – Judecatoria Cornetu. Soluţia:
Respinge ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată a altor persoane, respectiv Statul
Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Admite excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a Primăriei Bragadiru. Anulează în parte cererea
principală, cât priveşte pe pârâta Primăria Bragadiru. Admite excepţia lipsei calităţii
procesuale pasive formulate de pârâţii Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov şi Comisia Locală de
Fond Funciar Bragadiru. Respinge apelul declarat de către I.S.T.I.S ca nefondat. Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 18.12.2017.
Document: Hotărâre 4678/2017.
VIII. Dosar nr. 42750/299/2017 - obiect: pretenţii - Judecătoria Sectorului 1 BucureştiI.S.T.I.S. în calitate de reclamant în contradictoriu cu SC REAL DESIGN TRUST SRL,
declină competenţa soluţionării cauzei privind pe reclamantul INSTITUTUL DE STAT
PENTRU TESTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR şi pe pârâta SC REAL DESIGN
TRUST SRL în favoarea Tribunalului Bucureşti, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal.
Fără cale de atac. Pronunţată în data de 15.03.2017.
Document: Hotărâre 1680/2017.
IX. Dosar nr. 10463/1748/2017 - obiect: fond funciar - Curtea de Apel Bucureşti în
calitate de reclamant în contradictoriu cu COMISIA JUDEŢEANĂ ILFOV PENTRU
STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR
COLECTIVULUI DE LUCRU PRIN PREFECT/COMISIA LOCALĂ BRAGADIRU/
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UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ PRIN PRIMAR (obligaţie de a face recurs
împotriva încheierii de suspendare din data de 12.09.2017 pronunţată de Tribunalul Ilfov) .
X. Dosar nr. 42252/299/2017 - obiect: pretenţii - Judecătoria Sector 2 Bucureşti-I.S.T.I.S.
în calitate de reclamant în contradictoriu cu Avocat NICOLESCU GEORGE EMIL, cu termen
de judecată la data de 29.01.2018.
Cerere de chemare în judecată formulată de I.S.T.I.S. în contradictoriu cu SC

XI.

REVIVA IMPORT-EXPORT, dosar pe rolul Judecătoriei Cluj, ce are ca obiect obligaţia de a
face. Fără termen, în procedură de regularizare.
Dosare în stadiul de executare silită:

1.

Dosar nr. 695/251/2012 - Luduş/SCDL Iernut (debit 153,68) în procedură de

încuviinţare a executării. Admite cererea formulată de petentul Biroul executorului judecătoresc
Vlas Maria Cristina. Încuviinţează începerea executării silite în dosarul execuţional
nr. 1042/2017, la cererea creditoarei Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor,
împotriva debitoarei Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare Legumicultură Iernut, pentru suma de
1.538,68 lei (creanţă compusă din 1.499,38 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente
contractelor nr. 39/2009, 14/2010 şi 49/2011 şi 39,30 lei reprezentând taxa de timbru), sumă la
care se vor adăuga cheltuielile ocazionate de punerea în executare a titlului executoriu.
Autorizează creditorul să treacă la executarea silită a obligaţiilor cuprinse în titlul executoriu,
constând în Sentinţa civilă nr. 617/25.06.2012 pronunţată de Judecătoria Luduş în dosarul nr.
695/251/2012, prin toate formele de executare prevăzute de lege.
2. Dosar nr. 9334/301/2017 - teren Bragadiru – în procedură de executare - Soluţia:
respins fond.
3. Dosar

nr. 30/30/1999 Tribunalul Timiş, Debitor: SC COMTIM SA,

Creditor:

I.S.T.I.S., Respinge recursul declarat de creditoarea Autoritatea pentru Administrarea Activelor
Statului - AAAS (fosta Autoritate pentru Valorificarea Activelor Statului) împotriva sentinţei
civile nr. 1142 din 29 septembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 30/30/1999,
în contradictoriu cu debitoarea SC Comtim SA reprezentată de lichidator judiciar
Pricewaterhousecoopers Business Recovery Services IPURL, precum şi cu filialele debitoarei
SC Comtimalimenta SA, SC Comnutrin SA Beregsau, SC Comnutrin SA Padureni, SC
Comnutrin SA Carani, SC Comnutrin SA Jimbolia, SC Comnutrin SA Sânnicolaul Mare, SC
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Comproteine SA Timişoara, SC Comtrans Timişoara SA Utvin, SC Comtransport SA Beregsau,
SC Mecanotransport SA Hodoni, SC Autotransport SA Birda, SC Combild SA Timişoara, SC
Comtim Agroservice SA Hodoni, SC Mecanica Comtim SA Beregsau, SC Zooforturi Biobaza
SA Padureni, SC Frigorifer Comtim SA, SC Comtim En Gross SA, SC ADT S.A. Beregsau, SC
Comsuin SA Beregsau, SC Comsuin SA Birda, SC Comsuin SA Periam, SC Comseltest SA
Padureni şi SC Comcereal SA Lugoj, reprezentate de lichidator judiciar Pricewaterhousecoopers
Business Recovery Services IPURL, având ca obiect închiderea procedurii insolvenţei.
Irevocabilă.
Document: Hotărâre 23/2017.
4. Dosar nr. 49337/299/2017 Tribunalul Bucureşti

Contestator: I.S.T.I.S., Intimat:

CNAIR în data de 23.10.2017. Respinge apelul ca nefondat. Definitivă.
5. Dosar nr. 42222/299/2017* ce are ca obiect contestaţie la executare, I.S.T.I.S. în
contradictoriu cu apelant intimat SC CASIDO SRL, cu termen de judecată la data de 09.01.2018.
6. Dosar nr. 22856/299/2017 ce are ca obiect contestaţie la executare, admite cererea,
respinge excepţia inadmisibilităţii invocată de intimată, ca neîntemeiată. Admite contestaţía la
executare formulată de contestatoarea INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA ŞI
ÎNREGISTRAREA SOIURILOR - I.S.T.I.S., în contradictoriu cu intimata SC COMPANIA
NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA - DRPD
BUCUREŞTI. Dispune anularea adresei de înfiinţare a popririi din data de 26.06.2017 şi a
tuturor actelor de executare silită subsecvente emise în dosarul de executare silită nr. 600/2015 al
BEJA Ailiesei şi Guţă în baza titlului executoriu reprezentat de procesul verbal de constatare a
contravenţiei seria R12 nr. 0163328/21.03.2012. Dispune întoarcerea executării silite şi obligă
intimata la plata către contestatoare a sumei de 397,99 lei, reprezentând debit executat nelegal.
Prezenta hotărâre se va comunica către BEJA Ailiesei şi Guţă, la data rămânerii definitive. Cu
apel în termen de 10 zile de la comunicare. Document: Hotarâre 9107/2017.
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SITUAŢIA PRIVIND DOSARELE I.S.T.I.S. AFLATE PE ROLUL
INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI LA DATA DE 31.12.2017
Nr.
Dosar
Instanţa
crt.
1 6610/55/2006/a1 Tribunalul
Arad

2
3
4

30/30/1999

Tribunalul
Timiş
48223/299/2014 Tribunalul
Brăila
5659/86/2015 Tribunalul
Suceava

5

9927/197/2017 Tribunalul
Brasov

6

4565/62/2017

7

Tribunalul
Braşov

1387/1748/2015 Tribunalul
Ilfov

Obiect
Îndreptare
eroare
materială

Părţi

Reclamant: KOMUVES
SANDOR, KATONA
ELISABETA ECATERINA
Pârât:MADR,ANCA,CL Arad,CJ
Arad și I.S.T.I.S.
Procedura
Debitor: SC COMTIM SA
insolvenţei
Creditor: I.S.T.I.S.
Obligația de a Intimat: I.S.T.I.S.
face
Apelant: SC CASIDO SRL
Procedura
Debitor: SC IURESCU SERV
insolvenţei
EXIM SRL
Creditor: I.S.T.I.S.
Pretenţii
Apelant: I.S.T.I.S.
Intimat: SC FERMA HALLER
SRL
Revizuire
Revizuentul INSTITUTUL DE
STAT PENTRU TESTAREA SI
ÎNREGISTRAREA SOIURILOR
–intimata FERMA HALLER
SRL, împotriva deciziei civile nr.
1259/A/09.06.2017
Pretenţii
Reclamant: I.S.T.I.S.
Pârât: Primăria
Bragadiru/Prefectura Ilfov şi CL
Bragadiru

Observații
Respinge îndreptarea
erorii

Închide procedura
Respinge apelul
T= 20.02.2018

Respinge apelul

Respinge cererea de
revizuire

Respinge ca inadmisibilă
cererea de chemare în
judecată a altor persoane,
respectiv Statul Roman
prin Ministerul
Finanţelor Publice şi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Admite excepția lipsei
capacităţii de folosinţă a
Primăriei Bragadiru.
Anulează în parte cererea
principală, cât priveşte pe
Pârâta Primăria
Bragadiru. Admite
excepţia lipsei calităţii
procesuale pasive
formulate de Pârâţii
Instituţia Prefectului
Judetului Ilfov şi
Comisia Locală de Fond
Funciar Bragadiru.
Respinge apelul declarat
de către I.S.T.I.S. ca
nefondat. Definitivă.
Pronunţată în şedinţa
publică, 18.12.2017.
Document: Hotărâre
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Nr.
Dosar
Instanţa
crt.
8 42750/299/2017 Tribunalul
Bucureşti

9

10463/1748/2017 Tribunalul
Ilfov

10

26972/300/2017 Judecatoria
Sector 2
49337/299/2017 Tribunalul
Bucureşti

11

12
13

14

Obiect
Pretenţii

Părţi
Reclamant: I.S.T.I.S.
Pârât: SC REAL DESIGN
TRUST SRL

Fond funciar

Reclamant: I.S.T.I.S.
Pârât: Primaria
Bragadiru/Prefectura Ilfov și CL
Bragadiru
Pretenţii
Reclamant: I.S.T.I.S.
Pârât: Av. Nicolescu
Contestaţie la Contestator: I.S.T.I.S.
executare
Intimat: CNAIR

42222/299/2017 Tribunalul
Bucureşti
4349/87/2013 Curtea de
Apel
Bucureşti

Contestatie la
executare
Procedura
insolvenţei

Contestator: I.S.T.I.S.
Intimat: SC CASIDO SRL
Debitor: SC AREMYS SRL
Creditor: I.S.T.I.S.

22856/299/2017 Judecatoria
Sector 1

Contestaţie la Contestator: I.S.T.I.S.
executare
Intimat: CNAIR

4678/2017.
Observatii
Declină competenţa
soluţionării cauzei
privind pe reclamantul
INSTITUTUL DE STAT
PENTRU TESTAREA
ŞI ÎNREGISTRAREA
SOIURILOR şi pe pârâta
SC REAL DESIGN
TRUST SRL în favoarea
Tribunalului Bucureşti,
Secţia de Contencios
Administrativ şi Fiscal.
Document: Hotărâre
1680/2017 Fără termen.
Recurat. Fără termen.

Termen 29.01.2018
Respinge Apelul ca
nefondat. Hotărâre
3511/2017
Termen 09.01.2018
Curtea de apel București
respinge apelurile ca
nefondate
Definitivă.
Hotărâre 780/2017.
Admite contestaţía la
executare cu apel în
termen de 10 zile de la
comunicare. Document:
Hotărâre 9107/2017.

V.2. COMPARTIMENT PATRIMONIU

1. Actualizarea bazei documentare cu actele normative originale care reglementează
activitatea patrimonială I.S.T.I.S., selectate din arhiva instituţiei;
2. Încheierea contractelor de prestări de servicii cadastrale şi asigurarea documentaţiei
necesare pentru finalizarea încrierii în Cartea Funciară a terenurilor agricole şi curţi/construcţii
din domeniul public al statului aflate în administrarea I.S.T.I.S., aflate în folosinţa unităţilor la
CTS Tg. Secuiesc-Judeţ Covasna, CTS Hărman-Judeţ Brasov, CTS Cogealac-Judeţ Constanţa,
CTS Radăuţi-Judeţ Suceava, CTS Luduş-Judeţ Mureş, şi CTS Sibiu-Judeţ Sibiu;
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3. S-au pregătit şi s-au efectuat înscrierile în P4000- inventarul centralizat proprietate
privată a statului;
4. Urmărirea şi efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea actualizării
patrimoniului I.S.T.I.S.;
5. Asigurarea legăturii permanente cu direcţia de specialitate din cadrul M.A.D.R. privind
bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea I.S.T.I.S.;
6. Întocmirea şi transmiterea situaţiilor solicitate de către M.A.D.R. sau orice altă
instituţie referitoare la bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea I.S.T.I.S.;
7. Urmărirea, în colaborare, cu Compartimentul juridic, a notificărilor privind imobilele
înscrise în domeniul public al statului transmise către I.S.T.I.S., în conformitate cu prevederile
Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 – 22 decembrie 1989;
8. Centralizarea documentelor în vederea fundamentării proiectelor de acte normative
privind reglementarea situaţiei terenurilor şi construcţiilor retrocedate la CTS Tâncăbeşti şi CTS
Bacău şi acele hotărâri privind modificarea anexei nr. 3 din H.G. nr. 1705/2006, pentru
actualizarea valorii inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
9. Întocmirea şi promovarea, spre adoptare, de proiecte de hotărâri privind modificarea
anexei nr. 3 din H.G. nr. 1705/2006, pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului:
a. Hotărârea nr. 424/2017 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor
de identificare ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului
de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor – Centrul pentru Testarea Soiurilor Tâncăbeşti,
Judeţul Ilfov şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a
unor terenuri retrocedate, în condiţiile legii.
10. Continuarea reglementării situaţiei juridice a situaţiei terenului intravilan aflat în
folosinţa CTS Hărman-Judeţ Brașov, CTS Târgu Secuiesc-Judeţ Covasna, CTS Luduş-Judeţ
Mureş, CTS Dej-Judeţ Cluj, CTS Cogealac-Judeţ Constanţa, CTS Tâncăbeşti-Judeţ Ilfov, CTS
Bragadiru-Judeţ Ilfov și CTS Rădăuţi-Judeţ Suceava;
11. Participarea la stabilirea metodologiei de calcul a valorii de inventar a terenurilor, în
vederea înscrierii acesteia în evidenţa cantitativ valorică a I.S.T.I.S..
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SITUAŢIA TERENURILOR AFLATE ÎN ADMINISTRAREA I.S.T.I.S.
LA DATA DE 31.12.2017
Nr.

Judeţul/Centrul
pentru Testarea
Soiurilor

CF

Suprafaţa
totală-mp

Supraf.
Supraf.
curți
arabil construcții mp
mp
32700
365137
550000
629100

3874
157
15200 neprod.

402751
400000
420192
246148
154400
400000
150000
300000
498168
493476
356196

1997

500000
398500
505022
390800
400018
558603
404200
685297

1
2
3
4

AR- ARAD
BC-BACĂU
BH-INAND
BV-HĂRMAN

FINALIZAT
FINALIZAT
FINALIZAT
PARTIAL

50139
371542
584230
633900

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BR-M.VODĂ
BZ-RM.SĂRAT
CL-DÂLGA
CJ-DEJ
CJ-TURDA
CT-COGEALAC
CT-OVIDIU
CV-TG. SECUIESC
DB-TÂRGOVISTE
DJ-PORTĂREŞTI
MS-LUDUŞ

FINALIZAT
FINALIZAT
FINALIZAT
FINALIZAT
FINALIZAT
FINALIZAT
FINALIZAT
PARTIAL
FINALIZAT
FINALIZAT
PARTIAL

407748
420000
440000
269300
160100
405000
152400
303000
506711
496155
382857

13565
4104
4130
4800cc +
6600
intravilan
agricol
3000
20000
19808
20725
5700
5000
2400
3000
5733
2679
10861

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

GL-TECUCI
SJ-S.SILVANIEI
SM-ODOREU
SV-RĂDĂUŢI
SB-SIBIU
TM-PECIU NOU
TR-TROIAN
VS-NEGREŞTI
IF-TÂNCĂBEŞTI
IF-BRAGADIRU

FINALIZAT
FINALIZAT
FINALIZAT
PARTIAL
FINALIZAT
FINALIZAT
FINALIZAT
FINALIZAT
FINALIZAT
Situație
neclară-litigiu

501986
403993
519504
394500
408819
563600
408500
700040
12100

1986
5493
3582
3700
5700
4997
4300
9887
12100

TOTAL

9510424

177250+
6600
intrav.
agricol

9256508

Drumuri - mp

Observații

2144
14900 fâneaţă

2427

2810
6400

9400 (7900
fâneaţă+1500 vie)

3900

7000

3101 neprod.

4856

41912

34754
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V.3. COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
1. Continuarea reorganizării arhivei şi magaziei I.S.T.I.S.;
2. Asigurarea administrării spaţiilor ocupate de I.S.T.I.S. (birouri, arhivă şi grupuri
sanitare), prin asigurarea stării de curăţenie, igienizare, reparaţii şi intervenţii operative;
3. Primirea, înregistrarea şi predarea corespondenţei repartizate, precum şi expedierea
acesteia la destinatar;
4. Repartizarea şi folosirea economică a echipamentelor de lucru date în folosinţă
personalului şi a materialelor consumabile utilizate;
5. Asigurarea derulării contractelor de utilităţi şi prestări servicii;
6. Întocmirea şi supunerea spre aprobare a referatele de necesitate privind achiziţia de
materii, materiale, accesorii şi piese de schimb, urmărirea achiziţionării şi repartizarea acestora
pe compartimente conform solicitărilor;
7. Administrarea şi gestionarea, pentru buna funcţionare, a aparatelor fax, copiatoare, PC,
imprimante, reţele intra şi internet;
8. Întocmirea şi gestionarea documentelor specifice: note de intrare recepţie a bunurilor
achiziţionate (materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe), fişe de magazie, procese-verbale de
predare-primire;
9. Gestionarea şi administrarea parcului auto al I.S.T.I.S. în vederea satisfacerii cerinţelor
de transport pentru activitatea instituției, eliberarea şi calcularea foilor de parcurs pentru fiecare
autoturism din dotare;
10. Urmărirea, gestionarea, păstrarea în deplină integritate a obiectelor de inventar şi a
mijloacelor fixe necesare desfăşurării activităţii I.S.T.I.S.;
11. Aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi evidenţta
ştampilelor I.S.T.I.S.;
12. Propuneri privind scoaterea din folosinţă/casare a bunurilor din dotare la nivelul
sediului central;
13. Asigurarea păstrării documentelor deținute în arhivă;
14. Urmărirea modului de folosire economică şi în securitate a echipamentelor de lucru
aflate în folosinţa personalului şi a materialelor consumabile utilizate, propuneri în cazul
constatării consumurilor nejustificate.
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VI. COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE
În cursul anului 2017, Compartimentul achiziţii publice a desfăşurat următoarele
activităţi:
-

Centralizarea referatelor de necesitate şi elaborarea programului anual al achiziţiilor
publice inițial și final conform codurilor CPV şi a legislaţiei în vigoare, respectiv Legea
nr. 98/2016 privind achizițiile publice și Hotărârea nr. 395/2016 privind normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 98/2016 precum şi a altor dispoziţii
legale în materia achiziţiilor publice și transmiterea acestora, spre avizare și aprobare,
conducerii instituției;

-

Analiza încadrării cheltuielilor în limitele creditelor bugetare aprobate;

-

Analiza şi monitorizarea programului de investiţii aprobat;

-

Întocmirea documentaţiilor de atribuire pentru procedurile de achiziţii publice și pentru
cumpărările directe și prezentarea acestora, spre aprobare, conducerii instituției;

-

Implementarea şi coordonarea procedurilor de achiziţii publice conform dispoziţiilor
legale în vigoare prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP):
proceduri simplificate, licitații deschise;

-

Participarea la procesul de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de licitație
publică în calitate de membru expert cooptat;

-

Întocmirea contractelor de achiziţii publice şi prezentarea acestora spre semnare
conducerii instituţiei;

-

Publicarea în S.E.A.P. a anunţurilor de atribuire la procedurile încheiate;

-

Întocmirea documentelor constatatoare privind finalizarea contractelor de achiziție
publică;

-

Transmiterea de rapoarte către A.N.A.P. privind contractele de achiziţie publică atribuite,
în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

-

Arhivarea documentelor în mod corespunzător.
În cursul anului 2017, Compartimentul achiziţii publice a derulat 3 proceduri

simplificate, 1 Licitaţie deschisă lansate prin SEAP; 230 achiziţii directe prin Catalogul
electronic din SEAP ,i 2 achiziţii directe off-line.
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VII.

SERVICIUL RESURSE UMANE, IT, PSI, SĂNĂTATE ŞI
SECURITATE ÎN MUNCĂ

VII.1. COMPARTIMENT RESURSE UMANE

1. Activitatea de recrutare de personal
1.1. Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante din statul de funcţii,
I.S.T.I.S. a colaborat permanent cu A.N.F.P. pentru următoarele posturi:
- director adjunct (economic);
- director adjunct (tehnic).
În acest context, la inițiativa I.S.T.I.S., A.N.F.P. a organizat 3 concursuri de recrutare
pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante. În urma finalizării concursurilor, posturile de
conducere vacante nu au fost ocupate.
Pentru asigurarea continuităţii procesului de management s-au aplicat prevederile legale,
astfel:


exercitarea atribuţiilor funcţiei publice de conducere de director adjunct tehnic prin
promovarea temporară a unui salariat din cadrul I.S.T.I.S.;



exercitarea atribuţiilor funcţiei publice de director adjunct economic prin detaşare
temporară din cadrul unei instituţii publice din subordinea M.A.D.R.;
1.2. Pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din statul de funcţii, au fost

organizate un număr de 8 concursuri de recrutare, în urma cărora au fost numite în funcţii
publice de execuţie un număr de 3 persoane.
Din analiza concursurilor de recrutare organizate, rezultă următoarele:
- funcţia publică de consilier, gradul profesional superior în cadrul Compartimentului
achiziţii, a fost inclusă în 4 concursuri organizate, în urma cărora postul nu a fost ocupat;
- funcţia publică de consilier, gradul profesional superior în cadrul Compartimentului
patrimoniu a fost inclusă în 1 concurs organizat, în urma căruia postul nu a fost ocupat;
- funcţia publică de consilier, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului
juridic, a fost inclusă în 4 concursuri organizate, în urma cărora postul nu a fost ocupat;
- funcţia publică de consilier, gradul profesional superior în cadrul CTS Portăreşti, a fost
inclusă în 1 concurs organizat, în urma căruia postul nu a fost ocupat;
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- funcţia publică de consilier, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului
financiar-contabilitate, a fost inclusă în 2 concursuri organizate; în urma celui de-al doilea
concurs, postul a fost ocupat;
- funcţia publică de consilier, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului
patrimoniu a fost inclusă în 4 concursuri organizate; în urma ultimul concurs, postul a fost
ocupat;
- funcţia publică de consilier, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului
patrimoniu a fost inclusă în 1 concurs organizat, în urma căruia postul a fost ocupat;
- funcţia publică de consilier, gradul profesional debutant în cadrul CTS Portăreşti a fost
inclusă în 1 concurs organizat, în urma căruia postul nu a fost ocupat.
1.3. Ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic, neocupată prin
concursurile de recrutare, s-a realizat prin transferul în interesul serviciului.
1.4. Pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, au fost organizate un număr de 3
concursuri de recrutare, în urma cărora au fost angajate cu contract individual de muncă pe
perioadă nedeterminată un număr de 3 persoane în cadrul Centrelor pentru Testarea Soiurilor.

2. Stabilirea/ modificarea drepturilor salariale ale personalului
În cursul anului 2017 au fost emise decizii pentru aplicarea următoarelor acte normative
în domeniul salarizării personalului bugetar:
- cu data de 01.02.2017, prin aplicarea H.G. nr. 1/2017 privind stabilirea salariului de
bază minim brut pe țară garantat în plată de 1450 lei, de care au beneficiat 83 de salariaţi;
- cu data de 30.06.2017, prin aplicarea O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele
măsuri fiscal-bugetare, au beneficiat toţi salariaţii de majorarea salariilor de bază cu 20%;
- cu data de 01.07.2017, prin aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, au fost reîncadraţi pe funcţii publice/contractuale toți
salariații; 10 salariaţi au beneficiat de indemnizaţie pentru titlul științific de doctor, în cuantum
de 725 lei/lună;
- cu data de 08.12.2017, prin aplicarea O.U.G. nr. 91/2017 pentru modificarea și
completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
prin asimilarea salariului de bază cu nivelul salariului maxim în plată pentru aceeași funcţie, au
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beneficiat 17 salariaţi, din care 3 funcţionari publici de conducere, 2 funcţionari publici de
execuţie și 12 salariaţi contractuali;
- acordarea tranşelor de vechime în muncă corespunzătoare vechimii în muncă pentru un
număr de 10 salariaţi, din care 5 salariaţi funcţionari publici și 5 salariaţi contractuali.

3. Fluctuaţia de personal
În anul 2017 s-a redus numărul efectiv al personalului din cadrul I.S.T.I.S., întrucât un
număr de 11 salariaţi au încetat raporturile de muncă/contractele individuale de muncă prin:
► transfer interesul serviciului: 4 funcţionari publici de execuţie;
► acordul părţilor: 1 funcţionar public de execuţie şi 2 salariaţi contractuali;
► încetare de drept prin pensionare limită de vârstă: 2 funcţionari publici;
► încetare de drept prin pensionare anticipată parţial: 1 salariat contractual;
► încetare de drept prin pensionare grad de invaliditate II: 1 salariat contractual.
4. Evoluţia carierei personalului
Conform H.G. nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare, au fost realizate
următoarele activităţi:
- definitivarea perioadei de stagiu pentru 2 consilieri debutanţi, numiţi definitiv în funcţie
publică de consilier, gradul profesional asistent;
- concurs pentru promovarea în grad profesional, prin care au fost promovaţi
3 funcţionari publici - consilieri, gradul profesional principal în gradul profesional superior şi
1 funcţionar public - consilier, gradul profesional asistent în gradul profesional principal.
5. Activitatea curentă
- au fost actualizate fişele de post pentru personalul existent şi personalul nou angajat;
- evaluarea nevoilor de formare profesională la nivelul I.S.T.I.S. și elaborarea Planului de
formare profesională pentru anul 2017 - instruirea a 20 salariaţi la cursurile de perfecţionare
profesională;
- întocmirea diverselor situații solicitate de către M.AD.R., I.N.S., etc.;
- eliberarea adeverințelor la solicitarea salariaților.
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VII.2. COMPARTIMENT IT
În anul 2017, în cadrul Compartimentului IT s-au desfăşurat următoarele activităţi
specifice:
1. Actualizarea datelor şi întreţinerea aplicaţiei "COLECŢIE SOIURI ";
2. Întreţinerea datelor şi întreţinerea aplicaţiei "CONTRACTE DE TESTARE";
3. Actualizarea datelor şi întreţinerea aplicaţiei "TESTARE SOIURI";
4. Editarea situaţiei soiurilor de pomi fructiferi existenţi în Catalogul naţional –
FRUMATIS (genul, specia, codul speciei UPOV, denumirea actuală, denumirea din testare, anul
înregistrării, metoda de înmulţire, felul descrierii cu care a fost înregistrat, protejat/neprotejat,
menţinătorii speciilor pomicole) şi transmiterea acesteia către M.A.D.R.;
5. Editarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură în România, ediţie anuală;
6. Editarea şi listarea Cerificatelor de înregistrare a soiurilor;
7. Lucrări privind Notificarea soiurilor noi înregistrate şi a soiurilor radiate către CPVO,
ţările membre UE şi către OECD;
8. Verificarea denumirii soiurilor propuse la înregistrare în Catalog comun al soiurilor de
legume şi suplimentele acestuia;
9. Editarea de cereri pentru autorizarea plasării pe piaţă a seminţelor (Comisia
Europeană - Decizia nr. 842/2004 privind modalităţile de aplicare conform cărora statele
membre pot autoriza comercializarea seminţelor aparţinând unor soiuri pentru care s-a depus o
cerere de înscriere în catalogul naţional al soiurilor de plante agricole și de specii de legume);
10. Întocmirea şi transmiterea Notificării soiurilor propuse la înregistrare pentru
verificarea denumirilor de către statele UE;
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Notificare Catalogul CE (partial)

11. Lucrări pentru înregistrare în cataloagele comunitare europene: întocmirea şi
transmiterea notificării soiurilor noi înregistrate către statele UE, întocmirea şi transmiterea
notificării soiurilor radiate din Catalogul naţional, întocmirea şi transmiterea notificării
schimbării denumirii soiurilor şi a menţinătorilor din Catalogul naţional;
12. Întocmirea listelor cu soiurile din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură în
România, pentru plata taxelor de menţinere;
13. Servicii de redactare documente la solicitarea beneficiarilor: rapoarte examinare
tehnică la soiuri din toate speciile, solicitate de diverse ţări pentru înregistrare în ţările respective,
Certificate de înregistrare soiuri pentru menţinătorii solicitanţi, adrese de înaintare a rezultatelor
de producţii la cereale, rapoarte tehnice pentru soiurile înregistrate la speciile agricole;
14. Redactare situaţie soiuri înregistrate în martie - porumb, floarea-soarelui şi soia pe
grupe de precocitate pentru M.A.D.R.;
15. Lucrări efectuate cu soft-ul aplicaţiilor din dotarea Compartimentului IT, necesare
compartimentelor tehnice de specialitate în activitatea de testare a soiurilor:
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- Analiza în vederea alegerii soiurilor de referinţă pentru întocmirea planurilor tematice;
- Preluarea fişelor de observaţii de la CTS-uri şi prelucrarea datelor tehnice ale acestora;
calcularea şi listarea producţiilor pe zone, tabelelor student, a indicatorilor şi a bolilor;
- Calculul diferenţelor limită la speciile de culturi de câmp;
- Calcul statistic pentru speciile de legume;
- Determinarea statistică a uniformităţii pentru speciile de plante furajere;
- Compararea soiurilor candidat la înregistrare cu soiurile din baza de date pentru stabilirea
distinctivităţii;
- Analiza în vederea stabilirii soiurilor similare cu soiurile propuse pentru înregistrare;
- Centralizarea probelor de hibrizi şi forme parentale de porumb de la inspectoratele de
seminţe şi redactarea situaţiei pentru postcontrol.
16. Lucrări curente specifice portofoliului de editare:
- Editarea şi listarea planurilor tematice;
- Editarea şi listarea contractelor de testare şi anexelor, actualizarea modificărilor apărute
în contractele de testare (adăugare sau ştergere soiuri);
- Întocmirea, editarea şi listarea/trimiterea rezultatelor către beneficiari;
- Editarea de cereri pentru rapoarte DUS din ţările membre ale UE, în vederea înregistrării
în Catalogul naţional;
- Editarea şi listarea documentaţiilor de înregistrare;
- Întocmirea, editarea şi listarea proceselor-verbale de înregistrare;
- Editarea şi listarea rapoartelor DUS pentru soiurile care şi-au terminat ciclul de testare;
- Editarea rapoartelor DUS pentru soiuri testate de către I.S.T.I.S., solicitate de terţe ţări;
-

Redactare Buletine de vot, centralizator denumiri finale ale soiurilor propuse la

înregistrare, Centralizator voturi şi Redactare Proces-verbal şedintă de înregistrare;
- Actualizarea formularelor pentru site-ul I.S.T.I.S. (cu noul antet);
- Elaborarea şi întocmirea unor materiale de prezentare a I.S.T.I.S. (slide-uri, manuale,
pliante, cărţi de vizită).
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Notificare FRUMATIS (partial)
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VII.3. COMPARTIMENT PSI ŞI SSM

1.

În domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

Principalele activităţi au avut ca scop:
a.

Asigurarea și creșterea nivelului de siguranţă a personalului în cadrul I.S.T.I.S.,
prin:

-

Stabilirea necesarului de echipament individual de protecţie;

-

Stabilirea necesarului de truse sanitare de prim ajutor pentru CTS-uri şi sediul
I.S.T.I.S.;

-

Completarea/verificarea Fişelor individuale de instruire privind Securitatea şi
Sănătatea în Muncă pentru personalul nou angajat/personalul existent;

-

Întocmirea şi distribuirea la locurile de muncă a documentelor SSM şi PSI pentru
personalul care prestează activitatea sezonieră- zilieri.

b.

Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor prin:

-

Asigurarea efectuării controlului medical la angajare şi periodic al salariaţilor de
către medicul specialist de medicina muncii, care prezintă anual conducerii
I.S.T.I.S. un raport asupra stării de sănătate a personalului;

-

Centralizarea Fişelor de aptitudine pentru personalul din cadrul I.S.T.I.S., după
efectuarea examenului medical de Medicina Muncii.

c.

Măsuri necesare în vederea eliminării şi/sau diminuării riscurilor la locurile de
muncă:

-

Stabilirea riscurilor în vederea selecţionării echipamentelor individuale de
protecţie pentru personalul din cadrul I.S.T.I.S.;

-

Completarea Fişelor de identificare a factorilor de risc profesional pentru
personalul din cadrul I.S.T.I.S..

2.

În domeniul Prevenirii şi Stingerii Incendiilor

-

Verificarea şi eliberarea căilor de acces şi de evacuare de eventuale deşeuri în caz
de incendiu sau situaţie de urgenţă la sediul I.S.T.I.S.;

-

Distribuirea stingătoarelor şi accesoriilor PSI noi pentru CTS-uri şi sediul
I.S.T.I.S.;

-

Verificare/reîncărcare şi reparare (după caz) a stingătoarelor aferente I.S.T.I.S.
sediu şi CTS Tâncăbeşti;
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-

Instruirea salariaţilor şi afişarea documentaţiilor (norme proprii ale I.S.T.I.S.) care
se folosesc în domeniul Prevenirii şi Stingerii Incendiilor.

VIII. RAPORT DE REPREZENTARE A I.S.T.I.S.

1. Participarea delegaţiei I.S.T.I.S. la:
- reuniunea Consiliului de Administraţie al Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante
(CPVO), 14 - 15 martie 2017, Angers, Franţa;
- reuniunea Comitetului tehnic, Comitetului consultativ şi a Consiliului Uniunii
Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiurilor (UPOV), 03-06 aprilie 2017, Geneva, Elveţia;
- reuniunea Grupei de lucru cu privire la denumirile soiurilor a UPOV, 07 aprilie 2017,
Geneva, Elveţia;
- reuniunea Grupei tehnice de lucru pentru plante agricole a Uniunii Internaţionale pentru
Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV), 18-23 iunie 2017, Hanovra, Germania;
- reuniunea Comitetului administrativ și juridic, Comitetului consultativ și a Consiliului
Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri (UPOV), 23-27 octombrie 2017.
2. Vizita delegaţiei franceze de la GEVES şi INRA - 19 iulie 2017 – I.S.T.I.S. Bucureşti,
CTS Dâlga.
3. Încheierea unui contract bilateral cu autoritatea de testare din Ucraina - Ukrainian
Institute for Plant Variety Examination, privind colaborarea în domeniul testării soiurilor, iniţiat
de autoritatea ucrainiană, august – septembrie 2017.
4. 25 Rapoarte de examinare tehnică a soiurilor au fost vândute către autorităţile similare
din statele membre UE şi non UE, în vederea înregistrării în cataloagele oficiale naţionale
(Bulgaria, Croaţia, Serbia, Ucraina, Turcia).
5. Participarea la sesiunea anuală de referate ştiinţifice organizată la INCDA Fundulea;
6. Participarea la sesiunea de referate ştiinţifice a ICDP Piteşti Mărăcineni;
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7. Participarea la sesiunea de referate ştiinţifice a USAMV Bucureşti - Facultatea de
Horticultură;
8. Participarea la sesiunea de referate ştiinţifice a Institutului de Cercetare-Dezvoltare
pentru Protecţia Plantelor;
9. Participări la şedinţele de lucru la AMSEM.

DIRECTOR,
Mihai POPESCU

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
Bulevardul Mărăști nr. 61, cod poştal 011464, Sector 1, Bucureşti
Telefon: (004)021 3184380, Fax: (004)021 3184408
E-mail: secretariat@istis.ro
www.istis.
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