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NOTĂ 
privind semnarea documentelor la nivelul Institutului de Stat pentru Testarea și 

Înregistrarea Soiurilor, pe perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României 
 

 Având în vedere necesitatea adaptării activității Institutului de Stat pentru Testarea și 

Înregistrarea Soiurilor în contextul pandemiei de COVID-19 și având în vedere Decizia directorului 

general al I.S.T.I.S. nr. 176/18.03.2020 de aprobare a Planului propriu de măsuri în vederea 

prevenirii și limitării la nivelul Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor a 

efectelor epidemiei determinate de infectarea cu coronavirus (COVID-19), se impune aplicarea 

temporară a unor măsuri în ceea ce privește semnarea documentelor și ajustarea fluxului de 

transmitere a corespondenței.  

 De asemenea, având în vedere existența unor precizări clare privind obligativitatea 

aplicării semnăturii olografe, precum și imposibilitatea aplicării de semnături electronice de 

către toți semnatarii unui document, semnarea documentelor în format electronic și olograf se 

va realiza la nivelul I.S.T.I.S., cu respectarea următoarelor prevederi:  

1. Se va aplica semnătura olografă pe documentele de uz extern care se transmit în format 

tipărit sau scanate pe e-mail sau pe documentele de uz intern care necesită arhivare în 

format tipărit cu semnătură olografă. 

2. Se va utiliza semnătura electronică a conducătorului instituției pe documentele de uz 

extern care se pot transmite pe e-mail; 

3. Documentele semnate olograf se transmit scanate prin intermediul poștei electronice 

și/sau prin servicii de curierat. 

4. Documentele primite și semnate electronic se transmit prin intermediul poștei 

electronice, cu excepția situației în care există o cerere contrară. 

5. Primirea corespondenței se va face prin intermediul adresei de e-mail secretariat@istis.ro 

sau prin servicii de curierat la adresa Bulevardul Mărăști nr. 61, sector 1, București/adresa 

destinatarului. 

 

 Prezenta Notă se aplică începând din data de 16 aprilie 2020 și are un caracter temporar 

valabil până la încheierea stării de urgență instituită pe teritoriul României sau până la 

comunicarea altor dispoziții în acest sens.  
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