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AGENDA CONDUCERII 

- 2023 - 

 

1. Planificarea activităților pe anul 2023 (obiective generale și obiective specifice); 

2. Aprobarea Raportului de activitate pe anul 2022; 

3. Întocmirea Inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a 

corupţiei, precum şi indicatorii de evaluare pentru anul 2022; 

4. Participarea la ședințele Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă; 

5. Organizarea și participarea la ședința Comisiei de înregistrare a soiurilor din luna martie 

2023; 

6. Aprobarea Planului de integritate al instituției; 

7. Participarea la diverse evenimente de profil; 

8. Organizarea și participarea la grupurile de lucru tehnice; 

9. Participarea la videoconferințe cu centrele pentru testarea soiurilor; 

10. Participarea la ședințele lunare ale Consiliului de Administrație al Institutului de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra; 

11. Actualizarea documentelor pentru implementarea schemelor și măsurilor de sprijin 

pentru fermieri în vederea accesării de fonduri europene; 

12. Menținerea, actualizarea, îmbunătățirea și monitorizarea S.C.I.M. în cadrul I.S.T.I.S.; 

13. Organizarea concursurilor de recrutare în vederea ocupării posturilor vacante; 

14. Editarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România, Ediția 2023; 

15. Participarea la programe de perfecționare profesională; 

16. Participarea la diferite grupuri de lucru organizate în cadrul Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale; 

17. Convocare și participare la ședințele Comitetului Director; 

18. Întâlnire de lucru cu aplicanții din România și străinătate; 

19. Participarea la ședințele CPVO și la grupurile de lucru ale UPOV; 

20. Acordare audiențe; 

21. Deplasări și întâlniri de lucru la centrele pentru testarea soiurilor din țară; 

22. Derularea programului de achiziții/investiții la nivelul I.S.T.I.S. 

23. Vizite de lucru în centrele pentru testarea soiurilor în care se realizează investiții noi și 

în continuare; 
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24. Furnizarea informațiilor de interes public; 

25. Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a listelor de investiții; 

26. Asigură dezvoltarea permanentă a competențelor personalui, conform planului anual de 

perfecționare; 

27. Colaborează cu autoritățile locale, regionale, naționale și internaționale în vederea 

îndeplinirii obiectivelor; 

 


