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CAPITOLUL I - PROFILUL ORGANIZAŢIONAL 

 

1. Cuvânt înainte 

 
Conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public şi a Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, 

comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor 

de plante, prezentul raport conține un bilanţ al  activităţilor Institutului de Stat pentru Testarea şi 

Înregistrarea Soiurilor pe parcursul anului 2019, raport ce reprezintă nu doar o obligaţie, dar şi o 

necesitate, în ceea ce priveşte contextul preocupării pentru o deschidere reală şi transparentă a 

instituţiei noastre. 

 În cadrul tuturor serviciilor şi compartimentelor am căutat să luăm măsuri de 

eficientizare a activităţii. 

Institutul de Stat pentru Tesatrea şi Înregistrarea Soiurilor, prin activitatea desfăşurată, 

realizează atribuțiile în parametrii optimi, respectând legislaţia în domeniu, precum, şi politica de 

securitate naţională a României, având în vedere faptul că siguranţa alimentară a unui stat este 

dată, printre altele, de un sistem corect de testare, înregistrare şi multiplicare a soiurilor. 

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor se află într-o continuă 

dezvoltare având în vedere creşterea numarului de cereri de testare, dotarea cu utilaje noi 

destinate experinţelor şi culturilor de uniformizare, precum şi menţinerea şi îmbunătăţirea  unui 

sistem integrat de management calitate-mediu-securitate şi sănătate în muncă. 

Activitatea noastră are la bază dorinţa de a îmbunătăţi continuu serviciile oferite şi de a 

veni în sprijinul agriculturii românești printr-o testare riguroasă a noilor creații vegetale și a 

înregistrării în Catalogul Oficial numai a soiurilor valoroase, cu rezistență la condițiile climatice 

nefavorabile, la boli şi dăunători. 

Stabilirea însuşirilor referitoare la adaptabilitatea soiurilor testate la condiţiile 

pedoclimatice specifice diferitelor zone ale țării, dă posibilitatea cultivatorilor de a alege soiurile 

cele mai productive din cadrul grupelor de precocitate din arealele de cultură. 

Testarea soiurilor duce la apariția competitivităţii între soiurile autohtone şi străine și  

influențează cercetarea românească pentru crearea unor sooiuri productive şi de calitate. 

Se dezvoltă o piaţă funcţională, liberă şi concurenţială de seminţe din soiurile înregistrate 

oficial care să asigure nu numai nevoile, dar şi protecţia beneficiarilor la standardele Uniunii 

Europene. 

În final, țin să mulțumesc pentru buna colaborare pe care instituţia noastră a avut-o cu 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi cu celelalte instituţii, aspect ce a dus la o 

mai bună dezvoltare a instituţiilor colaboratoare. 

 

 

 

                                                                                           Director General, 

                                                                                          Mihai POPESCU 
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2. Misunea ISTIS 

 

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor este organ de specialitate 

în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu atribuţii în domeniul testării şi 

înregistrării soiurilor în Catalogul oficial în vederea cultivării şi comercializării, precum şi pentru 

acordarea protecţiei juridice a noilor soiuri. 

 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. 

 

3. Date de contact 

Bulevardul Mărăşti nr. 61, Sector 1, Bucureşti 

Telefon: 0213184380 

Fax: 0213184408 

Mail: secretariat@istis.ro 

Site: www.istis.ro 
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CAPITOLUL II - ACTIVITATEA TEHNICĂ 
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SERVICIUL TESTE DUS, VAU, COLECŢIE DE REFERINŢĂ  

ŞI PROTECŢIA SOIURILOR 

 

COMPARTIMENTUL TESTE DUS, VAU ŞI COLECŢIE DE REFERINŢĂ 
 

În anul 2019 au fost în examinate în reţeaua de testare a I.S.T.I.S. un număr de 2964 

soiuri, în cadrul diferitelor teste, după cum urmează: 

 

 

 testul de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate (DUS) – 1101 soiuri; 

 testul de valoare agronomică şi de utilizare (VAU) – 759 soiuri; 

 teste preliminare – 616 soiuri; 

 teste privind comportarea soiurilor în condiţii de producţii – 323 soiuri; 

 teste privind rezistenţa la boli şi dăunători – 58 soiuri; 

 teste privind rezistenţa la erbicide – 30 soiuri; 

 teste privind rezistenţa la Orobanche – 77 soiuri. 

În centrele de testare au fost realizate teste privind examinarea seminţei certificate 

produsă în ţară în pre şi postcontrol (5515 probe din speciile de culturi de câmp şi 72 probe de 

legume).  

În anul 2019 au fost aprobate pentru înscrierea în Catalogul oficial un număr de 

198 soiuri, din care: 

 142 soiuri din specii de culturi de câmp; 

  34 soiuri de legume; 

  2 soiuri plante ornamentale; 

 14 soiuri de pomi şi arbuşti fructiferi; 

 1 soi de viţă de vie; 

 1 plante medicinale și aromatice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CULTURA DUS VAU TPr CCp 
Boli şi 

dăunători 

Rezistenţa la 

Orobanche 
Erbicide Postcontrol 

PLANTE AGRICOLE 931 759 616 323  77 30 5515 

LEGUME 137    58   72 

PLANTE ORNAMENTALE 8        

POMI SI ARBUȘTI 

FRUCTIFERI 
12        

VITA DE VIE 13        
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LISTA SOIURILOR ÎNREGISTRATE ÎN  

CATALOGUL OFICIAL 2019 

 

Specia Soiul 

Grâu comun de toamnă LG Ascona 

 LG Armstrong 

 Salasar 

 Dumitra 

 Taisa 

 Dacic 

 Neven 

 Bul Aneta 

 Vyara 

 Cecilius 

 Apexus 

Orez Polizeşti 19 

Orz de toamnă Chapoclac 

 LG Zebra 

 LG Veronika 

Orzoaică de toamnă Diana 

Ovăz de primăvară Ovidiu 

 Overdrive 

Porumb Suceava M 

 LBS1503 

 LBS2924 

 Neosyl Magic 

 LBS1867 

 Sebasten 

 Svetlana 

 DMS Trend 

 Mv Magro 

 P8834 

 P9889 

 DKC3969 

 Dimana 

 Mv Romvina 

 KWS Bellavista 

 KWS Infinity 

 KWS Adalrico 

 KWS Donjuan 

 DS1811C 

 DKC4751 

 DKC4541 

 DKC4670 

 DMS3015 

 P9903 

 P9911 

 Spartan 

 RF Kleo 

 MAS 49P 

 DKC5068 

 Felix 

 Porumbeni 390A 

 Mv Maronetta 

 P0217 
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Specia Soiul 

Porumb ZP4007 

 DKC5542 

 DKC5830 

 Sashenka 

 A7701 

 LG31377 

 Mv Mardena 

Mazăre de câmp Evelina F 

 Flex 

 Pisagro 

Soia NS Kolos 

 Protio 

 NS Ventis 

 NS Hogar 

 NS Kraljica 

 NS Romansa 

 Neurona 

 Florina F 

 Raluca TD 

 Concorde 

 Anduta F 

 Frosty  

 Dakota 

Cânepă Teodora 

Lucernă Dobrogea 

 Augusta 

Ovăz negru Fregate 

Sorg pentru boabe Alimentar 1 

 ES Willy 

 Citrix 

Floarea-soarelui Saphir 

 NSH7749 

 MAS 91M 

 MAS 90K 

 Helesun SU 

 MAS 91G 

 Suzetta 

 SY Balisto 

 SY Contact 

 Pandora CL Plus 

 Lorette CL Plus 

 Tamina CL Plus 

 Goldy IR 

 Floriano IR 

 SURO 161 

 SURO 162 

 Davero SU 

 Alexa SU 

 NSH7638HO 

 Sunny IMI 

 Samuela 

 Merit CLP 
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Specia Soiul 

 Mandroid CL 

 NSH7594 IMI 

 NSH7590 IMI 

 KWS Apache CL 

 KWS Tirex 

 Inkasun IR 

 P64LP140 

 P64LL138 

 Hysun 238 IT 

 P64LE137 

 LBS3941XL 

 P64LE136 

 Sutton 

 KWS Achilles CLP 

 KWS Logos CL 

 FD16CL50 

 FD18CL58 

 FD18E41 

 NS Ronin 

 NS Sanol 

 KWS Nautilus CLP 

 SY Cooper CLP 

 ES Electric CLP 

 SY Neostar CLP 

 SY Katana CLP 

 SY Experto 

 Zephyr 

 MAS 88IR 

 ES Panama 

 FD15E27 

 FD15CL44 

Rapiţă de toamnă pentru ulei PT278 CL 

 INV1166 CL 

 Alec 

 INV1266 CL 

 PT285 

 PX131 

 Alicante 

 RGT Gazzetta 

Ardei gras Valahia 

 Cantemir 

Ardei lung Ora Long 

 Green Field 

 Apulum 

 Peleş 

Ardei gogoşar Minicor 

 Aurelius 

 Centenar 

Busuioc Macedon 

Castravete Florist 

 Colosseum 

Ceapă din sămânţă Ştirbei 

Dovlecel Cerna 
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Specia Soiul 

Pătlăgele vinete Minerva 

 Romaniţa 

Praz Tomis 

Ridichi de vară Fulga 

Tomate Miruna 

 Sorada 

 Banato 

 Tomtim 

 Hera 

 Emiliana 

 Roliana 

 Florelia 

 USAB 29 

 Zaira 

 Crina 

 Moldoveanu 

 Oltena 

 Dorca 

 Sandybelle 

Varză albă Mighty Boy 

Cais De Valu 

Gutui Cedonia 

Migdal Veronica 

 Mirela 

Nuc Ovata 

 Redval 

Păr Pandora 

Prun Celia 

Afin Pastel 

Cătină Cristina 

Căpşun Ireal 

Goji Kronstadt 

Măceş Moldova 

Corn Săuceşti 

 Şerbăneşti 

Soc Elrom 

Portaltoi vegetativ pentru cireş IP-C8 

Trandafir Catrina 

 Alex Dima 

Viţă de vie Băbească neagră 4 Mf 

Topinambur Dacic 

Mursalski Chai Domnesc 
   

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; 

3. Recepţia seminţelor destinate testării primite de la aplicanţi, trimiterea acestora către 

Centrele de Testare a Soiurilor din reţeaua I.S.T.I.S.; 

4. Încheierea contractelor  de testare  cu beneficiarii interni şi externi  

(168 contracte); 

            5. Înfiinţarea experienţelor în câmp pentru examinarea distinctivităţii, uniformităţii şi 

stabilităţii (testul DUS); 
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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. Acordarea de asistenţă la înfiinţarea experienţelor pentru evaluarea valorii agronomice 

a soiurilor, notarea observaţiilor şi efectuarea măsurătorilor şi determinărilor specifice fiecărei 

specii; 

8. Verificarea  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 C.T.S.-urilor din 

teritoriu, de către experţi; 

11. Elaborarea rezultatelor experimentale şi transmiterea lor către beneficiari, în timp, 

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 2019; 

Comisia de înregistrare pentru speciile de culturi de câmp şi horticole s-a întrunit în data 

de 28.03.2019. 

15. Întocmirea procesului verbal al şedinţei de înregistrare a soiurilor şi supunerea lui 

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: 

- notificarea denumirii soiurilor din speciile de culturi de câmp şi legume, propuse pentru 

înregistrare în 15.03.2019, 5.04.2019, 12.04.2019; 

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 pentru speciile de culturi de câmp înregistrate în Catalogul oficial 

naţional pentru înscriere în Catalogul comun al soiurilor din speciile de  plante agricole în 23.04.2019, 

1.07.2019, 16.07.2019, 31.07.2019, 28.08.2019, 1.10.2019, 22.11.2019; 

- notificarea soiurilor din speciile de legume înregistrate în Catalogul oficial naţional pentru 

înscriere în Catalogul comun al soiurilor din speciile de legume în 23.04.2019; 1.07.2019, 

2.07.2019, 1.10.2019, 7.11.2019; 

- notificarea soiurilor de viţă de vie înregistrate în Catalogul oficial naţional pentru 

înscriere în Lista comună al soiurilor de viţă de vie  în 03.07.2019; 

- notificarea soiurilor de pomi şi arbuşti fructiferi înregistrati în Catalogul oficial naţional 

pentru înscriere în Lista comună al soiurilor de pomi fructiferi  (FRUMATIS) în 10.07.2019; 

- notificarea soiurilor înregistrate în Catalogului Oficial al Soiurilor de Plante de Cultură 

din România pentru anul 2019 la OECD în data de 30.09.2019; 

18. Gestionarea evidenţei soiurilor retestate şi, după caz, radierea lor; 

19. Redactarea şi editarea Catalogului Oficial al Soiurilor de Plante de Cultură din 

România pentru anul 2019; 

20.  Completarea la zi a Registrului soiurilor; 

21. Gestionarea soiurilor pentru care se solicită menţinerea în Catalogul oficial ediţia 2019; 

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 I.N.C.S. in timp util, a 

neconformităţilor şi centralizarea rezultatelor; 

24. Eliberarea certificatului de înregistrare a soiului, la solicitarea proprietarului;  
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25. Solicitarea de probe pentru colecţia de referinţă cu soiurile protejate de către CPVO 

de la menţinători (564 de soiuri plante agricole); 

26. Completarea colecţiei cu mostre de seminţe aparţinând soiurilor nou înregistrate, 

soiurilor înscrise la testare şi soiurilor protejate, astfel încât colecţia de referinţă cuprinde un 

număr de 10019 soiuri din speciile de culturi de câmp, legume şi plante 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 SANTE; 

31. Asigurarea permanentă a legăturilor cu organismele similare din statele Uniunii Europene; 

32. Participarea la reuniunile Consiliului de Administraţie al CPVO, în calitate de membru; 

33. Informarea on-line a aplicanţilor I.S.T.I.S. privind testarea soiurilor. 

34. Coordonarea şi avizarea elaborarii Listei soiurilor autohtone de legume din care se 

produce sămânţă certificată pentru acordarea sprijinului cuplat pentru: 

- tomate destinate industrializării; 

- castraveţi destinaţi industrializării; 

- legume cultivate în spaţii protejate:  

 în sere (tomate pentru consum în stare proaspătă, castraveţi pentru consum în stare 

proaspătă /castraveţi pentru industrializare, ardei pentru consum în stare 

proaspătă, varză pentru consum în stare proaspătă)  

 în solarii (tomate pentru consum în stare proaspătă, castraveţi pentru consum în 

stare proaspătă /castraveţi pentru industrializare, ardei pentru consum în stare 

proaspătă, varză pentru consum în stare proaspătă, vinete pentru consum în stare 

proaspătă). 

35. Coordonarea şi avizarea elaborării Listei soiurilor autohtone din care se produce 

sămânţă certificată pentru acordarea sprijinului cuplat pentru: 

Specii de culturi de câmp: 

- cultura de soia; 

- cultura de lucernă; 

- cultura leguminoase pentru boabe pentru industrializare/procesare - mazăre boabe şi 

fasole boabe; 

- cultura de cânepă pentru ulei şi/sau fibră; 

- cultura de orez; 

- cultura de sămânţă de cartof; 

- cultura de cartof timpuriu pentru industrializare; 

- cultura de sfeclă de zahăr. 

Legume 

- cultura de tomate destinate industrializării; 

- cultura de castraveţi destinaţi industrializării; 

- legume cultivate în spaţii protejate: 

 în sere (tomate pentru consum în stare proaspătă, castraveţi pentru consum în stare 

proaspătă /castraveţi pentru industrializare, ardei pentru consum în stare 

proaspătă, varză pentru consum în stare proaspătă) şi  

 în solarii (tomate pentru consum în stare proaspătă,castraveţi pentru consum în 

stare proaspătă /castraveţi pentru industrializare, ardei pentru consum în stare 

proastătă, varză pentru consum în stare proaspătă, vinete pentru consum în stare 

proaspătă). 

 36. Coordonarea şi avizarea elaborării Listei hibrizilor noi de porumb, sorg, floarea-

soarelui şi a soiurilor de soia înregistrate în Catalogul Oficial în anul în curs. Această listă 

cuprinde grupa de precocitate în care sunt încadrate soiurile şi cantităţile minime de seminţe care 



 
 

12 

trebuie să fie utilizate pentru înfiinţarea acestor culturi, necesară pentru acordarea plăţilor 

compensatorii în cadrul Pachetului 5 - adaptarea la efectele schimbărilor climatice a Măsurii 10 - 

Agro-mediu şi climă din PNDR 2014-2020 

37. Coordonarea şi avizarea elaborării: 

    - listei soiurilor autohtone înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din 

România; 

    - listei menţinătorilor din România ai soiurilor autohtone; 

    - listei soiurilor noi, autohtone, introduse în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură 

din România, în anul în curs; 

    - listei soiurilor autohtone radiate din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din 

România, în anul în curs. 

38. Furnizarea, în format electronic, a listelor cu soiuri autohtone: 

- Lista soiurilor autohtone de legume din care se produce sămânţa certificată pentru 

acordarea sprijinului cuplat pentru: 

 tomate destinate industrializării; 

 castraveţi destinaţi industrializării; 

 legume cultivate în spaţii protejate:  

1. în sere (tomate pentru consum în stare proaspătă, castraveţi pentru consum în 

stare proaspătă/castraveţi pentru industrializare, ardei pentru consum în stare proaspătă, 

varză pentru consum în stare proaspătă); 

2. în solarii (tomate pentru consum în stare proaspătă, castraveţi pentru consum în 

stare proaspătă/castraveţi pentru industrializare, ardei pentru consum în stare proaspătă, 

varză pentru consum în stare proaspătă, vinete pentru consum în stare proaspătă). 

- Lista soiurilor din care se produce sămânţa certificată pentru acordarea sprijinului cuplat 

pentru: 

Specii de culturi de câmp 

 cultura de soia; 

 cultura de lucernă; 

 cultura leguminoase pentru boabe pentru industrializare/procesare - mazăre boabe 

şi fasole boabe; 

 cultura de cânepă pentru ulei şi/sau fibră; 

 cultura de orez; 

 cultura de sămânţă de cartof; 

 cultura de cartof timpuriu pentru industrializare; 

 cultura de sfeclă de zahăr. 

39. Furnizarea către A.P.I.A. a informaţiilor privind soiurile autohtone înscrise în 

Catalogul oficial referitoare la: denumirea soiului, specia, aplicantul, menţinătorul, adresa 

menţinătorului, etc. 

40. Asigurarea accesului pe platforma site-ului I.S.T.I.S. la următoarele:    

    - informaţii privind numele soiurilor protejate prin brevete pentru soi, aplicantul, autorii 

soiurilor, proprietarii şi adresele lor, precum şi locul de origine; 

    - informaţii privind soiurile pentru care se solicită protecţia: nume, aplicant, autori, proprietar; 

    - lista soiurilor autohtone înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din 

România; 

    - lista menţinătorilor din România ai soiurilor autohtone; 

    - lista soiurilor noi, autohtone, introduse în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură 

din România, în anul în curs; 

    - lista soiurilor autohtone radiate din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din 

România, în anul în curs. 
 

 

 



 
 

13 

 

COMPARTIMENTUL PROTECŢIA SOIURILOR - 2019 
 

 În anul 2019 au fost înregistrate şi publicate un număr de 30 de cereri pentru acordarea 

brevetului de soi, au fost acordate 25 de brevete pentru soi. Activitatea a fost completată cu 

menţinerea a 414 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 Oficiului 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 situaţiei soiurilor nou protejate şi a soiuri 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, 

după cum urmează: 

            - BOPS nr. 1 din 29.03.2019; 

  - BOPS nr. 2 din 28.06.2019; 

  - BOPS nr. 3 din 30.09.2019; 

  - BOPS nr. 4 din 27.12.2019; 

16. Completarea la zi a bazei de date a compartimentului. 

 

 

 

 

       Situaţia brevetelor pentru anul 2019 

 

 

 Specificare Cereri de 

brevet 

pentru soi 

Brevete 

acordate 

Brevete în 

vigoare 

Culturi de câmp 7 8  

Legume 21 14  

Pomi 2 1  

Ornamentale - -  

Viţă de vie - 2  

  Total 30 25 414 
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BIROUL DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE, FITOPATOLOGIE ŞI BIOCHIMIE 

 

LABORATORUL DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE 
 

 

 

 

 

 
În cadrul Laboratorului de analize fizico-chimice, pe parcursul anului 2019 au fost 

efectuate determinări VAU pentru următoarele specii : grâu de toamnă – 7929, triticale -108 , 

grâu durum – 24, orz de toamnă –90, orzoaică de toamnă –49 ovaz de primavara – 20, ovaz de 

toamna- 12,  rapiţă – 399, floarea soarelui – 1690,  mazăre de camp – 70, soia – 1448, canepa -8, 

in – 30, cartof – 63,  furaje – 114, lupin alb – 12, sorg pentru boabe - 18 si naut -10.  

Pentru grâul de toamnă au fost efectuate următoarele tipuri de determinări:  

 cenuşă totală; 

 umiditate; 

 conţinut proteină totală;  

 gluten umed şi gluten uscat;  

 indice glutenic;  

 test Zelleny;  

 test Falling number;  

 baking test; 

 volum pâine;  

 porozitate pâine;  

 elasticitatea miezului. 

Pentru triticale şi grâu durum:  

 umiditate;  

 conţinut proteină totală;  

 test Falling number;  

 gluten umed şi uscat;  

Pentru orz de toamnă, orzoaică de toamnă, orzoaică de primăvară, ovăz de primavără 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; 
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 test de prăjire cipsuri;  

 test de oxidare. 

Pe parcursul anului 2019 au fost analizate un număr de 12 de probe de porumb si  108 

probe de floarea-soarelui provenite de la clienti externi. 

În anul 2019 s-a întrunit, în cadrul Laboratorului de analize fizico-chimice, odată comisia 

de bonitare pentru cartof. 

Totalul determinărilor efectuate în cadrul laboratorului nostru, pe parcursul anului 2019 a 

fost de 12094.  

 

 

LABORATORUL  DE  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; 

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 

C.T.S. Cogealac (77 hibrizi). 

7. Observaţii privind testarea rezistenţei la erbicide din grupa imidazolinone (erbicidul  

Pulsar) a 15 hibrizi de floarea-soarelui la C.T.S. Negreşti. 

8. Observaţii privind testarea rezistenţei la erbicide din grupa sulfonilureice (erbicidul 

Express 50SG- substanţa activă tribenuron metil) a 12 hibrizi de floarea-soarelui la                       

C.T.S. Negreşti. 

9. Observaţii şi determinări privind infecţiile artificiale la 8 soiuri de lucernă din testare 

produse de ciuperca fitopatogenă Colletotrichum trifolii şi infecțiile artificiale la 8 soiuri de 

lucernă din testare produse de ciuperca fitopatogenă Verticillium albo- atrum, la  C.T.S. 

Târgovişte. 

10. Observaţii privind rezistenţa soiurilor din testare la infecţiile artificiale cu virusul 

VMT la  tomate – 4 soiuri, virusul VMT P 1-2, la ardei gras -2 soiuri, virusul VMT P 1-2-3 la 

ardei gras    - 2 soiuri, virusul BCMNV la fasole - 3 soiuri, la  C.T.S. Târgovişte. 

11. Observaţii privind rezistenţa soiurilor din testare la infecţiile artificiale cu ciupercile 

fitopatogene: Fusarium oxysporum forma specială melonis rasa 1 la pepene galben -3 soiuri, 

Fusarium oxysporum forma specială melonis rasa 2, la pepene galben - 3 soiuri, Fusarium 

oxysporum forma specială lycopersici rasa 0, la tomate – 4 soiuri, Fusarium oxysporum forma 

specială lycopersici rasa1, la tomate – 4 soiuri, Verticillium dahliae – 4 soiuri, Colletotrichum  

lindemuthianum rasa 6 la fasole – 3 soiuri la  C.T.S. Târgovişte. 

12. Observaţii privind rezistența soiurilor de tomate la virusul BCMNV, la fasole – 3 

soiuri, la virusul VMT, la tomate– 2 soiuri, Fusarium oxysporum forma specială melonis, la 

pepene galben – 3 soiuri, Peronospora farinosa ssp. Spinaciae, – la spanac – 1 soi, 

Pseudoperonospora cubensis - la castravete-1 soi, la C.T.S. Turda. 

13. Observaţii privind testarea rezistenţei la erbicidul pe baza de metazaclor 375g/l şi 

175g/l imazamox la 3 soiuri de rapiţa de toamnă,  la C.T.S. Negreşti. 
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LABORATORUL DE BIOCHIMIE 
 

Laboratorul de 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 clienti 

producători particulari, SRL-uri, 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. 

În cadrul laboratorului de analize biochimice au fost analizaţi prin electroforeză, pe 

parcursul anului 2019,  un număr de 24 hibrizi din care: hibrizi de porumb (14 hibrizi) şi 

floarea-soarelui.(10 hibrizi si linii). 

Tot în cadrul laboratorului de biochimie au fost efectuate analize ale capacităţii 

germinative pentru 70 de soiuri din cadrul Colecţiei de referinţă a I.S.T.I.S. 
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CAPITOLUL III - ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABILĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SERVICIUL FINANCIAR – CONTABILITATE, CFP ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR – CONTABILITATE 
 

 
 

Planul de activităţi aferent anului 2019 în cadrul compartimentului financiar - 

contabilitate a fost concretizat prin următoarele activităţi: 

 

Bugetul:  

- 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 sediu şi pe cele 24 de C.T.S.-uri 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 2019 în programul SIBIAC, 

FOREXEBUG; 

- a urmărit executarea bugetului de cheltuieli şi a propus măsurile ce au trebuit să fie 

luate în domeniul disciplinei financiare. 

 

Evidenţa 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 centrele teritoriale; 

- s-a asigurat punctarea deconturilor cu C.T.S.-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 propriu asupra operaţiunilor şi obligaţiilor patrimoniale 

şi financiare şi respectarea cerinţelor de legalitate, regularitate şi încadrarea în limitele creditelor 

bugetare şi de angajament aprobate. 
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Calculul şi plata drepturilor salariale:  

- s-a efectuat calcularea lunară a drepturilor băneşti ale personalului; 

- s-au întocmit un număr de 1672 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 un număr de 15 adeverinţe solicitate de salariaţi privind drepturile băneşti; 

- s-au intocmit un numar de 12 situaţii statistice solicitate, declaraţii CAS, CASS, șomaj, 

fişe fiscale, 2 situaţii semestriale pentru Administraţia Financiară, care au fost depuse la 

instituţiile abilitate (declaratia 112); 

- s-a asigurat monitorizarea lunară a cheltuielilor de personal și a fost transmisă la 

MADR.; 

- s-a întocmit lunar declarația 100 (12 situaţii) ; 

- s-a întocmit costul forței de muncă, respectiv declaraţia 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 persoane ocupate şi 

sumele brute plătite lună de lună). 

 

Verificarea şi plata/încasarea deconturilor primite:  

- s-au întocmit un număr de 213 dispoziţii de plată şi încasare, pe baza referatelor şi 

deconturilor salariaţilor; 

- s-au întocmit un număr de 1926 ordonanţări de plată pentru utilităţi, achiziţii de 

materiale, de inventar mijloce fixe; 

- s-au întocmit 188 de note de intrare şi recepţie a materialelor, obiectelor de inventar; 

- s-au întocmit 294 note de transfer, bonuri de consum; 

- s-au întocmit 5 ordine de plată privind transferul din banca comerciala BCR în 

trezoreria statului; 

- s-au întocmit un număr de 3369 de ordine de plată privind plăţile catre furnizori, etc. 

derulate prin Trezoreria Statului. 

 

Evidența clienţilor:  

- s-au întocmit un număr de 580 facturi pentru clienţii I.S.T.I.S.; 

- s-a asigurat evidenţa unui număr de 170 de contracte încheiate cu clienţi români şi 

străini; 

- s-au întocmit 61 chitanţe privind încasare prin caserie a clienţilor, respectiv 46 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); 

- s-au transmis confimări de sold la finalul exercitiului financiar pentru debitori interni și 

externi; 

- 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, dupa caz, şi înregistrat lunar, garanţiile materiale stabilite 

pentru personalul ISTIS care are calitatea de gestionar. 

 

Gestiunea valorilor materiale:  

- s-au 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-au asigurat înregistrarea contabilă a bonurilor de consum şi note de transfer; 
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- s-a verificat şi înregistrat consumurile cu carburant a maşinilor din dotarea sediului 

ISTIS. 

- s-au introdus în ALOP 991 de contracte, referate, comenzi;  

- s-au int.rodus 1638 facturi;  

- s-au întocmit 24 declaraţii de TVA (300, 394);  

- s-au întocmit 12 cereri (dosare) pentru recuperare sume din concedii medicale. 

 

Inventarierea si reevaluare 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 patrimoniului la cele 24 

C.T.S.-uri şi sediul central; 

- s-a efectuat inventarierea activelor fixe şi a mijloacelor circulante la cele 24 C.T.S.-uri; 

- s-a asigurat gestionarea inventarelor primite de la C.T.S.-uri; 

- s-a efectuat reevaluarea tuturor bunurilor din domeniu public si privat al statului ; 

- s-a efectuat reevaluarea tuturor bunurilor din domeniul privat al institutiei. 

 

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, ettc. 

 

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 

număr de 3.007 acte supuse controlului financiar preventiv care vizează, în principal, 

operaţiunile cu efect financiar asupra fondurilor publice şi/sau a patrimoniului public, astfel sunt 

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. 
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Executia bugetară la  31.12.2019 lei 

Capitol 
Subca- Para- Grupă 

Art. Alin. DENUMIRE INDICATOR 
  Executie     

pitol graf Titlu Buget 2019 la Ramas de   % 

                31.12.2019 executat realizat 

            VENITURI TOTAL 25,372,000 24,637,212 734,788 97% 

2 10         I. VENITURI CURENTE 6,679,000 6,314,875 364,125 95% 

2900           C. VENITURI NEFISCALE 5,669,000 5,304,967 364,033 94% 

3300           C2. VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII 5,669,000 5,304,967 364,033 94% 

3310           
VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE 
ACTIV. 282,000 39,755 242,245 14% 

3310 04         Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de 3,887,000 3,551,526 335,474 91% 

3310 08         Venituri din prestari servicii 1,500,000 1,713,686 -213,686 114% 

3310 16         
Venituri din valorificarea produselor din activitate 
proprie 1,010,000 1,009,908 92 100% 

3610           DIVERSE VENITURI 1,010,000 1,009,908 92 100% 

  50         Alte venituri 18,693,000 18,322,337 370,663 98% 

4300 10         IV. SUBVENŢII 18,693,000 18,322,337 370,663 98% 

4310           SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII 18,693,000 18,322,337 370,663 98% 

4310 09         Subvenţii pentru instituţii publice 25,372,000 24,637,212 734,788 97% 

  50         Alte subventii         

            VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI - 34,989 34,989   

      01     CHELTUIELI CURENTE 17,294,000 16,757,195 536,805 97% 

      10     TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 9,257,000 9,146,885 110,115 99% 

      20     TITLUL II. BUNURI ŞI SERVICII 8,037,000 7,610,310 426,690 95% 

      70     CHELTUIELI DE CAPITAL 8,078,000 7,845,028 232,972 97% 

      71     TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE         

8310           
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA 
ŞI VANATOARE 25,372,000 24,602,223 769,777 97% 

8310     01     CHELTUIELI CURENTE         

      10     TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 9,257,000 9,146,885 110,115 99% 

      10 01   Cheltuieli salariale în bani 8,850,000 8,748,524 101,476 99% 

8310     10 01 01 Salarii de bază 7,931,000 7,882,023 48,977 99% 

      10 01 02 Salarii de merit         

      10 01 03 Indemnizaţie de conducere         

      10 01 04 Spor de vechime         

      10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca 269,000 250,025 18,975 93% 

      10 01 06 Alte sporuri 5,000 3,313 1,687 66% 

      10 01 07 Ore suplimentare         

      10 01 08 Fond de premii         

      10 01 09 Prime de vacanta          

      10 01 12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 4,000 1,456 2,544 36% 

      10 01 13 Indemnizaţie de delegare 10,000 3,660 6,340 37% 

      10 01 14 Indemnizatie de detasare 7,000 4,803 2,197 69% 

   10 01 17 Indemnizatie de hrană 518,000 504,383 13,617 97% 

      10 01 30 Alte drepturi salariale in bani 106,000 98,861 7,139 93% 

      10 02   Cheltuieli salariale in natura 205,000 203,100 1,900 99% 

      10 02 06 Vouchere de vacanta 205,000 203,100 1,900 99% 

      10 03   Contribuţii 202,000 195,261 6,739 97% 

      10 03 07 Contribuţie asiguratorie pentru  muncă 202,000 195,261 6,739 97% 
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Capitol 
Subca- Para- Grupă 

Art. Alin. DENUMIRE INDICATOR 
 Executie Rămas  

pitol graf Titlu Buget 2019 la de % 

               31.12.2019 executat realizat 

20 TITLUL II. BUNURI ŞI SERVICII 8,037,000 7,610,310 426,690 95% 

      20 01   Bunuri şi servicii 6,359,000 6,068,390 290,610 95% 

      20 01 01 Furnituri de birou 105,000 102,591 2,409 98% 

      20 01 02 Materiale de curăţenie 80,000 79,374 626 99% 

      20 01 03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 350,000 321,073 28,927 92% 

      20 01 04 Apă, canal şi salubritate 38,000 37,980 20 100% 

      20 01 05 Carburanţi şi lubrifianţi 808,000 700,991 107,009 87% 

      20 01 06 Piese de schimb 258,000 209,879 48,121 81% 

      20 01 07 Transport 10,000 7,031 2,969 70% 

      20 01 08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 324,000 299,998 24,002 93% 

      20 01 09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 2,960,000 2,911,555 48,445 98% 

      20 01 30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1,426,000 1,397,918 28,082 98% 

      20 02   Reparaţii curente 535,000 534,899 101 100% 

      20 04   Medicamente si materiale sanitare                  -           

      20 04 03 Reactivi                  -           

      20 04 04 Dezinfectanti                  -           

      20 05   Bunuri de natura obiectelor de inventar 383,000 376,152 6,848 98% 

      20 05 30 Alte obiecte de inventar 383,000 376,152 6,848 98% 

      20 06   Deplasări, detaşări, transferări 127,000 97,787 29,213 77% 

      20 06 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 87,000 79,111 7,889 91% 

      20 06 02 Deplasări în străinătate 40,000 18,676 21,324 47% 

      20 09   Materiale de laborator                  -           

      20 11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 20,000 2,730 17,270 14% 

      20 12   Consultanta si expertiza 80,000 60,298 19,702 75% 

      20 13   Pregatire profesională 200,000 198,415 1,585 99% 

      20 14   Protectia muncii 10,000 0 10,000 0% 

      20 30   Alte cheltuieli 323,000 271,639 51,361 84% 

      20 30 04 Chirii 48,000 40,396 7,604 84% 

      20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 275,000 231,243 43,757 84% 

      70     CHELTUIELI DE CAPITAL 8,078,000 7,845,028 232,972 97% 

      71     TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE 8,078,000 7,845,028 232,972 97% 

      71 01   Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 8,078,000 7,845,028 232,972 97% 

      71 01 01 Constructii ( inclusiv reparatii capitale ) 2,007,000 1,786,592 220,408 89% 

      71 01 02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 5,951,000 5,940,756 10,244 100% 

      71 01 03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale        

      71 01 30 Alte active fixe (inclusiv repara\ii capitale) 120,000 117,680 2,320 98% 

  03         Agricultura         

    30       Alte cheltuieli in domeniul agriculturii         
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Structura bugetului pe anul  2019 

pe capitole bugetare 

 

 

 
Buget 2019 

Execuţie la 

31.12.2019 

Cheltuieli de personal 9,257,000 9,146,885 

Bunuri si servicii 8,037,000 7,610,310 

Cheltuieli capital 8,078,000 7,845,028 

Total cheltuieli 25,372,000 24,602,223 

 

 

  

Buget 2019

8.078.000; 

32%

8.037.000; 

32%

9.257.000; 

36% Cheltuiel i  de

personal
Bunuri  s i  servici i

Cheltuiel i  capita l

Execuție 2019

7.845.028; 

32%

7.610.310; 

31%

9.146.885; 

37%
Cheltuiel i  de
personal
Bunuri  s i  servici i

Cheltuiel i  capita l
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Execuția bugetară la 31.12.2019 pe surse de venituri 

 

 

Indicatori  

 

Buget 2019 Buget realizat  

Venituri proprii  6,679,000 6,314,875 

Subventii  18,693,000 18,322,337 

Total venituri  25,372,000 24,637,212 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE 

 

În cursul anului 2019, Compartimentul achiziţii publice a desfăşurat următoarele 

activităţi prin intermediul societății specilizate în prestarea serviciilor de achiziții publice: 

- Centralizarea referatelor de necesitate şi elaborarea programului anual al achiziţiilor 

publice și a anexelor sale, conform codurilor CPV şi a legislaţiei în vigoare respectiv 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Hotărârea nr. 395/2016 privind normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 98/2016 precum şi alte dispoziţii legale 

în materia achiziţiilor publice; 

- Implementarea şi coordonarea procedurilor de achiziţii publice conform dispoziţiilor 

legale în vigoare prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P.); 

- Implementarea programului de investiţii și efectuarea achizițiilor din lista de investiții 

aprobată; 

- Întocmirea documentaţiilor de atribuire pentru procedurile de achiziţii publice; 

- Publicarea în S.E.A.P. a invitaţiilor de participare simplificate, a anunțurilor de 

participare, a anunțurilor de atribuire la procedurile iniţiate cât şi utilizarea catalogului 

electronic pentru efectuarea cumpărărilor directe; 
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- Întocmirea contractelor/acordurilor-cadru; 

- Analizarea încadrării cheltuielilor în limitele creditelor bugetare aprobate; 

- Arhivarea corespunzătoare a dosarelor de achiziție publică aferente contractelor 

încheiate. 

În cursul anului 2019 Compartimetul achiziţii publice a derulat prin intermediul S.E.A.P.: 

- 2 Licitaţii deschise;  

- 1 Procedură simplificată; 

- 56 cumpărări directe utilizând catalogul electronic; 

- 1 cumpărare directă offline utilizând selecţia de oferte prin intermediul site-ului oficial 

www.istis.ro.  

Durata medie a unei licitaţii deschise este de 45 de zile calendaristice, a unei proceduri 

simplificate este de 25 de zile calendaristice, iar a unei cumpărări directe este de 3 zile 

lucrătoare. 

În cursul anului 2019 nu au fost formulate contestaţii la Consiliul Naţional de Soluţionare 

a Contestaţiilor şi nu a fost anulată nici o procedură de achiziţie publică. 

 

Lista cu contractele încheiate în anul 2019 prin intermediul aplicării procedurilor de 

achiziţie publică 

 

Nr. 

crt. 

Obiectul 

contractului 

Valoarea 

(lei fără 

TVA) 

Procedura 

de achiziții 

publice 

aplicată 

Numele 

câștigătorului 
Legislație Observații 

1 Furnizare utilaje 

agricole specializate 
26.178,000 Licitaţie 

deschisă 

ACTIV 

INDUSTRY 

S.R.L. 

Legea nr. 

98/2016 

privind 

achizițiile 

Acord-

cadru pe 3 

ani 

2 Furnizare 

îngrăşăminte 

chimice, pesticide şi 

semințe 

7.640.870,50 Licitaţie 

deschisă 

GREEN 

MASTER 

S.R.L. 

publice Acord-

cadru pe 3 

ani 

3 Lucrări de extindere 

a depozitului 

frigorific Tâncăbeşti-

Ilfov 

1.255.444,63 Procedură 

simplificată 
REAL 

DESIGN 

TRUST 

 Contract  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istis.ro/


 
 

25 

CAPITOLUL IV - ACTIVITATEA DE CONTROL 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 
 

În cadrul I.S.T.I.S. auditul intern este organizat la nivel de compartiment. 

Compartimentul de audit public intern este subordonat directorului asigurându-se accesul direct 

la raportarea activităţii la  acest nivel.   

Raportul are scopul de a prezenta activitatea de audit intern din cadrul I.S.T.I.S., a 

progreselor înregistrate prin implementarea recomandărilor formulate. 

Scopul raportării anuale este de a informa directorul Institutului despre funcţionalitatea  

sistemului de conducere bazat pe identificarea riscurilor; 

- asigurarea că angajarea cheltuielilor de personal, materiale şi de servicii, inclusiv a 

cheltuelilor de capital  pentru anul 2019 s-au făcut în limita creditelor bugetare aprobate; 

- asigurarea că activitatea de achiziţii publice a fost organizată corespunzător şi că au fost 

respectate prevederile legale priviind 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; 

- raportul este destinat conducerii ISTIS cât şi serviciului de audit public intern din cadrul 

MADR. 

Elaborarea  raportului anual privind activitatea de audit intern desfăşurată în cadrul 

I.S.T.I.S.   are la baza misiunile de audit intern efectuate în cursul anului 2019. 

Activitatea de audit s-a desfăşurat pe baza unui plan anual. 

În anul 2019, auditul intern din cadrul I.S.T.I.S., nu a fost evaluat.  

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. 

La nivel de institut planificarea activităţii de audit intern se execută anual. 

      Activităţi planificate conform planului de audit public intern pe anul 2019: 

      -11 misiuni de asigurare privind execuţia bugetară la C.T.S.-uri; 

      - pregătire profesoională, studiu individual; 

      - consilierea ordonatorului de credite; 

      - misiuni ad-hoc efectuate la solicitarea ordonatorului de credite. 

În decursul anului, nu au fost modificări ale planului de audit. 

Misiunile de audit realizate =12. 

Nu am întâmpinat dificultăţi în realizarea misiunilor. 

Obiectivele urmărite în realizarea misiunilor: 

      -Respectarea legilor, regulamentelor şi dispoziţiilor interne: 

      -Asigurarea ca angajarea cheltuielilor şi decontarea lor s-a făcut în limita creditelor 

bugetare aprobate; 

      -Execuţia bugetară; 
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      -Realizarea veniturilor; 

      -Auditarea utilizării fondurilor şi gospodăririi patrimoniului; 

      -Realitatea posturilor de debitori şi clienţi;      

      -Respectarea disciplinei de casă. 

În desfăşurarea activităţii de audit public intern au fost respectate prevederile HG 

1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea acivităţii de audit public 

intern.  

Activitatea de audit desfăşurată de auditorul intern  din cadrul I.S.T.I.S. este reglementată  

de statutul auditorului menţionat  în  ,,Carta auditului intern“. 

Activităţile procedurabile  din cadrul I.S.T.I.S. sunt cuantificate în sesiunile de audit  

realizate, celelalte activităţi realizate nu au la bază proceduri. 
Elaborarea şi actualizarea Programului de Asigurare şi Îmbunătăţire  a calităţii (PAIC) 

Pentru anul 2019 programul de înbunătăţire a activităţii de audit intern a cuprins:  

     -Revizii periodice; 

     -Revizuiri permanente privind activitatea de audit; 

Auditul intern prin metodele şi tehnicile folosite, consiliază managementul  cu privire la 

funcţionalitatea sistemelor de control pentru eliminarea/diminuarea riscurilor potenţiale care pot afecta 

realizarea obiectivelor institutului. 

În cadrul I.S.T.I.S. -  PAIC  nu s-a emis. 
Conform prevederilor din Legea 672/2002 auditul intern cuprinde toate activităţile desfăşurate în 

cadrul Institutului pentru îndeplinirea obiectivelor acestuia. 

La nivel de institut gradul de acoperire al sferei auditabile în decurs de 3 ani este de 100%. 

Întocmirea planului de audit public intern a avut la baza  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 2019 a respectat structura prevazută de norme. 

La fundamentarea planului pe anul 2019 ca urmare a analizei  riscurilor şi referatului de 

justificare,  domeniile auditate au cuprins  teme ca : 

- auditul general  asupra activităţilor desfăşurate de C.T.S.-uri; 

- inventarierea patrimoniului. 

Misiunile de audit planificate au vizat auditul de conformitate al operaţiunilor şi 

proceselor desfăşurate.  

În cursul anului 2019, au fost realizate un număr de 12 misiuni de audit şi alte  activităţi 

dispuse de ordonatorul de credite.  
La nivel de I.S.T.I.S., în anul 2019, au fost realizate un număr de 12 misiuni de asigurare ce au 

vizat domeniul bugetar. 

Activitatea de audit intern din cadrul I.S.T.I.S., în anul 2019, s-a desfăşurat respectându-

se prevederile Legii 672/2002 şi a codului de conduită etică a auditorului intern. 

 

 

 Audit extern 2019 
 
 În cursul anului 2019 I.S.T.I.S. a fost auditat de către Curtea de Conturi a României, 

Serviciul de Audit Public Intern al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și de către 

Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice - Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice. 
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CAPITOLUL V - ACTIVITATEA JURIDICĂ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SERVICIUL  JURIDIC, ADMINISTRATIV ŞI PATRIMONIU 

 

COMPARTIMENTUL  JURIDIC 
 

 

1. Asigurarea consultanţei juridice conducerii instituției şi tuturor compartimentelor şi  

asigurarea aplicării corecte a legislației comunitare și naționale în cadrul I.S.T.I.S.; 

2. Elaborarea, redactarea, analizarea, modificarea, avizarea, semnarea actelor cu caracter 

juridic (contracte, decizii), elaborarea şi redactarea adreselor incidente activităţii 

compartimentului (cereri de chemare în judecată, de apel, de recurs, întâmpinări, notificări și 

somaţii) şi  rezolvarea oricăror alte lucrări cu caracter juridic sau solicitate de conducerea 

instituţiei sau de alte compartimente; 

3. Analizarea şi soluţionarea în termenul legal a lucrărilor repartizate şi asigurarea 

transmiterii răspunsurilor către emitenţii acestora; 

4. Întocmirea şi transmiterea situaţiilor şi a  rapoartelor solicitate de către M.A.D.R. sau 

altă 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 la întocmirea unor proiecte de acte normative de către M.A.D.R. prin 

transmiterea de puncte de vedere sau situaţii privind regimul juridic sau date tehnice privind 

bunurile aflate în domeniul public sau privat al statului aflate în administrarea I.S.T.I.S., analiza 

unor proiecte de acte normative emise de M.A.D.R. sau alte instituții,  întocmirea și transmiterea 

de puncte de vedere pentru cele care vizează atribuţiile sau activitatea  I.S.T.I.S.; 

7. Consultarea continuă a Monitorului Oficial al României pentru identificarea noilor acte 

şi dispoziţii cu caracter normativ incidente I.S.T.I.S. şi transmiterea acestora către conducerea 

instituţiei şi structurilor vizate;  

8. Reprezentarea intereselor I.S.T.I.S. în fața 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 general/directorul general tehnic/şeful serviciului teste DUS, VAU, 

Colecție de referință şi Protecția soiurilor/experții; 
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10. Reprezentarea I.S.T.I.S. prin participarea la unele grupuri de lucru in cadrul 

instituției, la M.A.D.R. sau alte instituții, participarea la conferințe, seminarii naționale şi 

internaționale de profil; 

11. Participarea la şedinţele Comitetului Director al I.S.T.I.S. 

12. Înregistrarea şi analiza solicitărilor privind informaţiile de interes public în 

conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, furnizarea acestora telefonic, online sau prin transmiterea de răspunsuri sau acte solicitate 

şi gestionarea corectă a procesului de acces la informațiile de interes public, conform cadrului 

legal incident; 

13. Identificarea, analiza şi prelucrarea prevederilor normative naționale şi externe 

privind protecția datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora pentru aplicarea corectă și 

completă în baza Regulamentului U.E. nr. 679/2016 în cadrul I.S.T.I.S. prin completarea 

clauzelor contractuale la contractele emise de către I.S.T.I.S., întocmirea de acte adiţionale sau 

acorduri şi analiza existenţei acestor clauze în actele emise de către alte instituţii. Instruirea 

personalului I.S.T.I.S. privind protecția datelor cu caracter personal, prin distribuirea de 

materiale informative şi colaborarea cu toate structurile din cadrul instituţiei privind asigurarea 

solicitării, gestionării şi prelucrării corecte a acestora.  

14. Furnizarea verbală şi în format letric, membrilor Comisiei de Control a Curţii de 

Conturi a României, prin furnizarea informaţiilor solicitate şi întocmirea de situaţii tabelare 

privind bunurile aflate în patrimoniul instituţiei, centralizare şi apoi prin compararea datelor de 

identificare a acestora din Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 privind inventarul centralizat al 

bunurilor aflate în domeniul public al statului, cărţile funciare aferente acestora, rapoartele de 

reevaluare şi inventarul realizat de către instituţie la nivelul anului 2019 și evidenţierea unor 

eventuale neconcordanţe.  

15. Urmărire termene de finalizare a contractelor de achiziţie şi de furnizare a unor 

servicii necesare desfăşurării activităţii I.S.T.I.S. (apă, canalizare, colectare deşeuri şi gunoi), 

reînnoirea unor contracte sau prelungirea termenelor de finalizare a unora şi întocmire de 

contracte pentru realizarea unei lucrări de investiţie la nivelul Centrului pentru Testarea Soiurilor 

Tâncăbeşti sau de realizare a unor reparaţii şi modernizări la Centrele pentru Testarea Soiurilor 

Turda şi Târgovişte şi la unele birouri aflate în folosința I.S.T.I.S., proprietate a A.S.A.S., în baza 

unui contract de comodat. 

16. Elaborarea Ordinului nr. 212/28.03.2019 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; 
 

17. Elaborarea Ordinului nr. 383/08.07.2019 privind aprobarea Catalogului oficial al 

soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://istis.ro/image/data/download/legislatie/Ordin_569.pdf
http://istis.ro/image/data/download/legislatie/ordinul%20nr%201220%20din%202018%20privind%20aprobarea%20catalogului%20oficial%20al%20soiurilor%20de%20plante%20de%20cultura%20din%20romania%20pentru%20anul%202018.pdf
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SITUAŢIA LITIGIILOR I.S.T.I.S. LA DATA DE 31.12.2019 

  

 

Nr. 

crt. NR. DOSAR 

PĂRŢI/Obiect/rol 

I.S.T.I.S. şi ................. 

 

TERMEN OBSERVAŢII 

1 16691/180/2018 Roşu Mariela, reclamant, 

reconstituirea dreptului de proprietate 

I.S.T.I.S. solicită anulare act 

administrativ 

09.12.2019 citarea 

părţilor 

Instanţa stabileşte 

Repunerea pe rol. 

2 24499/201/2017 SC REVIVA IMPORT EXPORT 

SRL, în calitate de pârât, obiectul 

dosarului "pretenţii", caşuza s-a 

judecat pe rolul Judecătoriei Cluj 

Napoca 

Sentinţă civilă 

3612/2018, instanţa 

a admis în parte 

acţiunea, în sensul 

obligării la plată a 

pârâtului, a 

debitului principal 

şi a dobânzii legale 

aferente de la data 

de 15.03.2017-

până la data 

06.03.2018 

S-a achitat o parte 

din debitul 

existent. 

Pentru suma 

rămasă a fi 

achitată s-a 

întocmit şi 

expediat somaţie 

de plată 

3 10463/1748/2016 Comisia Judeţeană Ilfov pentru 

stabilirea dreptului de proprietate, 

UAT Bragadiru, a avut ca obiect 

"obligaţia de a face ". 

Decizia Civilă nr. 

203/2018pronunţată 

de Curtea de apel 

Bucureşti. 

Definitivă 

Urmează ca 

MADR şi MFP să 

identifice o 

soluţie legală 

pentru 

reglementarea 

situaţiei juridice a 

terenului 

4 18223/3/2017 SC Real Design Trust SRL, în 

calitate de pârât, dosarul a fost 

declinat de la JS1 la TB, are ca 

"obligaţia de a face", s-a judecat pe 

rolul Tribunalului Bucureşti, a fost 

respinsă acţiunea şi ISTIS a 

formulat recurs. 

Respinge recursul 

ca nefondat. 

Finalizat 

5 23417/299/2017 NICOLESCU EMIL, în calitate de 

pârât, obiectul dosarului acţiune în 

constatare, acţiunea a fost respinsă 

la fond, cauza s-a judecat pe rolul 

Tribunalului Bucureşti. 

ISTIS a declarat Apel, aşteptăm 

citaţie cu termen. 

Fără termen, 

aşteptăm citaţie de 

la Curtea de apel 

Bucureşti. 

Apel declarat de 

ISTIS în data de 

06.08.2018. 

Respins apel ISTIS 

Finalizat 

6 5527/197/2019 SC Ferma Haler, în calitate de 

pârât, obiectul dosarului "pretenţii" 

se judecă pe rolul Judecătoriei 

Braşov. 

 În data de 

20.12.2019 a fost 

depusă cererea de 

Recurs la 

Tribunalul Braşov 

7 3892/285/2019 Georgescu Octavian, în calitate de 

pârât, obiectul dosarului "plângere 

împotriva încheierii de carte 

funciară", cauza se judecă pe rolul 

judecătoriei Rădăuţi. 

22 ianuarie 2019 S-a depus de către 

ISTIS 

Întâmpinare 

pentru excepţii. 
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Nr. 

crt. NR. DOSAR 

PĂRŢI/Obiect/rol 

ISTIS şi ................. 

 

TERMEN OBSERVAŢII 

8 5659/86/2015 SC IURESCU SERV EXIM SRL 

FRATAUTII VECHI – Obiectul 

dosarului "Cerere înscriere la masa 

credală" s-a judecat pe rolul 

tribunalului Suceava. 

Procedura 

insolvenţei 

 

S-a respins apelul 

ca nefondat. 

Firmă faliment 

Finalizat 

9 1973/116/2017 SC Procera Genetics " înscriere la 

masa credală". 

Pe rol. Firmă faliment 

Finalizat 

 

 

COMPARTIMENTUL PATRIMONIU 

 

1. Actualizarea bazei de date privind bunurile aflate în administrarea sau proprietatea 

I.S.T.I.S., prin indentificarea actelor normative incidente sau a ultimelor modificări ale acestora 

și identificarea unor acte doveditoare ale dreptului de proprietate sau de administrare, care 

reglementează regimul juridic al bunurilor aflate în patrimoniul I.S.T.I.S., selectate din arhiva 

instituției sau prin solicitarea acestora de la deținători; 

2. Încheierea contractelor de prestări de servicii cadastrale și asigurarea documentaţiei 

necesare pentru înscrierea în Cartea Funciară a unui bun imobil domeniul public al statului aflat 

în administrarea I.S.T.I.S., și folosința Centrului pentru Testarea Soiurilor Hărman, Județul 

Brașov; 

3. Reanalizarea situaţiei juridice a bunurilor aflate în domeniul privat al statului şi în 

administrarea I.S.T.I.S. pentru realizarea înscrierii corecte şi complete a acestora în formularul 

P4000- inventarul centralizat proprietate privată a statului gestionat de către Ministerul 

Finanţelor Publice; 

4. Urmărirea intrărilor sau ieşirilor unor bunuri în patrimoniul instituţiei şi efectuarea 

tuturor demersurilor necesare în vederea actualizării patrimoniului I.S.T.I.S.; 

5. Asigurarea legăturii permanente cu direcția 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 situațiilor solicitate de către M.A.D.R. sau orice altă 

instituție referitoare la bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea I.S.T.I.S.; 

7. Urmărirea în colaborarea cu Compartimentul juridic, a notificărilor privind imobilele 

înscrise în domeniul public al statului transmise către ISTIS 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. Angajarea prin contract a unui evaluator extern și finalizarea reevaluării bunurilor 

imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea I.S.T.I.S., conform obligației 

rezultate în sarcina instituției noastre din cadrul legal incident şi a recomandării Curţii de 

Conturi; 

9. Analizarea situaţiei juridice a bunurilor aflate în patrimoniul I.S.T.I.S., prin 

identificarea sau solicitarea unor documente prin care se certifică dreptul de administrare al 

instituţiei sau   proprietate al statului;    

10. Continuarea reglementării situaţiei juridice a situaţiei terenurilor intravilane aflate în 

domeniul public al statului şi în administrarea I.S.T.I.S., în folosinţa Centrului pentru Testarea 

Soiurilor Satu Mare – Odoreu şi pe teritoriul Oraşului Bragadiru-Judeţ Ilfov, prin stabilirea de 

întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţii executive a Orașului Bragadiru şi prin deplasarea 

reprezentanţilor I.S.T.I.S. la Satu Mare     

11. Participarea la stabilirea metodologiei de calcul a valorii de inventar a terenurilor din 

patrimoniul instituţiei, în vederea înscrierii acestora în evidențele financiar-contabile. 

 12. Solicitarea şi transmitere indexurilor privind consumul de energie electrică de la 
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centrele de testare a soiurilor din ţară şi transmiterea acestora furnizorului de energie electrică 

Enel; 

13. Întocmirea caietului sarcini şi referate de necesitate pentru realizarea unor lucrări de 

investiție şi a unor lucrări de reparaţii şi modernizări; 

 

 

SITUAŢIA TERENURILOR AFLATE ÎN ADMINISTRAREA ISTIS 

 LA DATA DE 31.12.2019 
 

Nr. 
crt. 

Centrul pentru  
Testarea Soiurilor 

CF Suprafaţa 
totală-mp 
conform  

HG nr.1705/ 
2006 

Suprafaţa 
totală-mp 
Conform  

CF-uri 

Suprafaţă 
curţi 

constructii -
mp 

Supraf. 
arabil -mp 

Drumuri  
-mp 

Observatii 

1 ARAD FINALIZAT 65900 50139 13565 32700 3874  

2 BACĂU FINALIZAT 116103 371542 4104 365137 157 2144-livadă 

3 BRAGADIRU LITIGIU       

4 COGEALAC FINALIZAT 410000 5000 5000 - -  

5 DEJ FINALIZAT 281800 269300 20725 246148 2427  

6 DÂLGA FINALIZAT 480000 440000 19808 420192 -  

7 HĂRMAN PARȚIAL 638700 390500 1020 388062 216 1202-livadă 

8 INAND FINALIZAT 595300 1038391 4130 990300 - 15200-neproductiv 
14900-faneață 
13861-ape 
curgătoare 

9 LUDUȘ PARȚIAL 380600 376300 4304 356196 6400 7900-fâneață 
1500-vie 

10 MIRCEA VODĂ FINALIZAT 410800 407748 3000 402751 1997  

11 NEGREȘTI FINALIZAT 708000 680040 9887 665297 4856  

12 OVIDIU FINALIZAT 154800 152400 2400 150000 -  

13 PECIU NOU FINALIZAT 573300 563600 4997 558.603 -  

14 PORTĂREȘTI FINALIZAT 502500 496155 2679 493476 -  

15 RADĂUȚI PARȚIAL 398200 8700 3700 5000 -  

16 RÂMNICU SĂRAT FINALIZAT 440000 420000 20000 400000 -  

17 SATU MARE FINALIZAT 524182 519504 6816 501788 3900 7000-livadă 

18 SIBIU FINALIZAT 414500 408818 5700 400018 - 3101-neproductiv 

19 ȘIMLEU SILVANIEI FINALIZAT 405100 403993 5493 398500 -  

20 TECUCI FINALIZAT 504000 501986 1986 500000 -  

21 TG.SECUIESC PARȚIAL 306000 303000 3000 300000 -  

22 TÂRGOVIȘTE FINALIZAT 509711 506711 5733 498168 - 2810-livadă 

23 TROIAN FINALIZAT 404200 408500 4300 404200 -  

24 TURDA FINALIZAT 165800 160100 5700 154400 -  

25 TÂNCĂBEȘTI FINALIZAT 388500 12100 12100    

 TOTAL  9777996 8894527 170147 8630936 23827 69618 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 

 

COMPARTIMENTUL 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) privind 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 referatelor 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 o bună 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 institutiei,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 evidenţa 

ştampilelor I.S.T.I.S.; 

12. Propuneri privind scoaterea din folosinţă sau casare a bunurilor din dotare la nivelul 

sediului central; 

13. Asigură păstrarea 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; 

15. Întocmire referate de necesitate pentru achiziţionarea poliţe de asigurare pentru 

vehiculele din dotare, pentru achiziţionarea de rovinete şi piese de schimb necesare acestora şi 

pentru necesitatea efectuării unor reparaţii prin servicii externe.     
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CAPITOLUL VI - ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE ŞI  IT 

 

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

 

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentului resurse umane, în 

anul 2019, sunt următoarele: 

1. Efectuarea demersurilor în vederea scoaterii la concurs a funcţiilor publice vacante şi a 

funcţiilor contractuale vacante, conform prevederilor legale în domeniu;  

2. Elaborarea documentelor necesare pentru numirea/încadrarea, promovarea, 

modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu/contractului individual de muncă pentru 

personalul din cadrul I.S.T.I.S.; 

3. Gestionarea Registrului funcţionarilor publici din cadrul I.S.T.I.S., prin actualizarea 

permanentă a informațiilor prevăzute în acesta;  

4. Gestionarea registrului de evidenţă a personalului contractual, Revisal, prin 

transmiterea în format electronic pe portalul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucurețti a 

modificărilor intervenite în contractele individuale de muncă ale personalului contractual, 

precum și înscrierea contractelor individuale de muncă pentru personalul nou angajat;  

5. Elaborarea și transmiterea trimestrială a situațiilor “LV Ancheta locurilor de muncă”, 

către Institutul Național de Statistică, conform formularului şi specificaţiilor prevăzute de 

legislația în vigoare; 

6. Monitorizarea întocmirii şi actualizării de către conducătorii compartimentelor din 

cadrul I.S.T.I.S. a fişelor de post pentru posturile din structura organizatorică a I.S.T.I.S. şi 

asigurarea gestionării acestora, conform prevederilor legale; 

7. Activități de raportare de către consilierul de etică desemnat din cadrul 

compartimentului, a anexei privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici 

din cadrul I.S.T.I.S. și a anexei privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul 

I.S.T.I.S. și transmiterea acestora către Agenţia Națională a Funcționarilor Publici; 

8. Asigurarea evidenței și depunerea la Agenția Naţională de Integritate a declaraţiilor de 

avere şi a declaraţiilor de interese a funcţionarilor publici din cadrul I.S.T.I.S.; 

9. Întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici 

şi a dosarelor personalului contractual din cadrul I.S.T.I.S.;  

10. Elaborarea Planului anual de formare profesională pentru salariaţii din cadrul 

I.S.T.I.S. pe anul 2019, în baza rapoartelor privind necesarul de formare transmis de către 
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structurile aferente instituţiei şi transmiterea acestuia la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale; 

11. Întocmirea fişelor colective de prezenţă pentru salariaţii de la sediul I.S.T.I.S., 

verificarea fişelor colective de prezenţă întocmite de CTS-uri şi înaintarea acestora către 

Compartimentul salarizare;  

12. Elaborarea notelor de actualizare a Statelor de funcţii ale I.S.T.I.S., cu modificările 

intervenite lunar sau ori de câte ori este necesar (promovări, tranşe de vechime în muncă, 

angajări, plecări de personal, etc.);  

13. Asigurarea evidenţei tuturor tipurilor de concedii pentru personalul din cadrul 

I.S.T.I.S. și centralizarea programărilor anuale ale concediilor de odihnă;  

14. Gestionarea registrului general de evidenţă a deciziilor emise de către directorul 

general al I.S.T.I.S.;  

15. Îndrumarea personalului de conducere implicat în procesul de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale personalului de execuție pentru anul 2019; 

16. Elaborarea diverselor adrese/solicitări/răspunsuri către Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale cu privire la situația posturilor vacante din cadrul I.S.T.I.S., la aprobarea 

transformării şi mutării unor posturi vacante din cadrul I.S.T.I.S., etc.;  

17. Elaborarea documentației cu privire la modificarea structurii organizatorice, conform 

prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, referitoare la redenumirea funcției publice de execuție de 

consilier din cadrul Compartimentului achiziții publice în consilier achiziții publice, precum  și 

la transformarea funcțiilor contractuale care îndeplinesc prerogative de putere publică, în funcții 

publice; 

18. Asigurarea evidenţei privind modificările tranşelor de vechime în muncă pentru 

acordarea gradaţiei imediat superioare celei deținute pentru personalul I.S.T.I.S.; 

19. Gestionarea Registrului zilierilor de la sediul I.S.T.I.S., centralizarea și verificarea 

copiilor Registrelor zilierilor transmise de către CTS-uri și transmiterea acestora la Inspectoratul 

Teritorial de Muncă Bucureşti; 

20. Asigurarea evidenței personalului care îndeplinește condițiile de vârstă standard și 

stagiul minim de cotizare pentru pensionare șii întocmirea documentației necesare pentru dosarul 

de pensionare;  

21. Participarea la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al I.S.T.I.S. 

și a Regulamentului Intern; 

22. Întocmirea adeverinţelor privind vechimea în muncă şi vechimea în specialitate 

pentru salariaţii care au încetat raporturile de serviciu/de muncă cu I.S.T.I.S., precum și a 

adeverinţelor medicale sau a altor adeverințe pentru salariaţii I.S.T.I.S., la cererea acestora;  

23. Asigurarea evidenței emiterii legitimaţiilor de serviciu pentru personalul I.S.T.I.S. şi 

recuperarea acestora de la salariaţi la încetarea raporturilor de serviciu/de muncă;  

24. Întocmirea diverselor adrese/răspunsuri la solicitările salariaților/foștilor salariați din 

cadrul I.S.T.I.S., precum și la solicitările a diferite instituții publice (I.T.M., A.N.F.P., M.M.J.S., 

etc.);  

25. Centralizarea lunară a modificărilor de personal şi transmiterea acestora 

Compartimentului salarizare;  

26. Îndeplinirea şi altor activităţi specifice aflate în legătură directă cu atribuţiile de 

serviciu, rezultate din acte normative sau încredinţate de către conducerea instituţiei.  

 

Informaţii privind fluctuaţia de personal în anul 2019:  
1. Au fost angajate, prin concurs de recrutare, 23 persoane, astfel:  

- 13 funcţionari publici (2 funcționari publici de conducere și 11 funcționari publici de 

execuție);   

- 10 salariaţi contractuali. 



 
 

35 

2. Au încetat raportul de serviciu/de muncă un număr de 10 salariaţi (5 funcţionari publici 

şi 5 salariaţi contractuali), prin încetare prin acordul părţilor/încetare de drept.  

Concursuri organizate în anul 2019:  
1. Au fost organizate 7 concursuri de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de 

execuție vacante din cadrul I.S.T.I.S., în data de 23.01.2019, 01.03.2019, 26.03.2019, 

29.03.2019, 15.04.2019, 06.06.2019 și 16.07.2019, în urma cărora au fost angajate 11 persoane.  

2. Au fost organizate 2 concursuri de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de 

conducere vacante din cadrul I.S.T.I.S., în data de 29.03.2019 și 18.06.2019, în urma cărora au 

fost angajate 2 persoane. 

3. Au fost organizate 4 concursuri de recrutare în vederea ocupării unor funcții 

contractuale de execuție vacante, în data de 05.03.2019, 23.05.2019, 05.09.2019 și 11.11.2019, 

în urma cărora au fost angajate 10 persoane. 

4. În data de 09.05.2019 a fost organizat concursul de promovare în grad profesional 

imediat superior celui deținut, în urma căruia au promovat 2 funcționari publici de execuție. 

 

Fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere în anul 2019:  
1. La data de 17.09.2019 s-a vacantat funcţia publică de stat de conducere de şef serviciu 

la Serviciul juridic, administrativ şi patrimoniu, urmare a încetării raportului de serviciu al 

funcţionarului public, prin acordul părţilor. 

 

Numărul de funcţii de conducere ocupate prin detaşare/exercitate temporar în anul 2019:  
1. Funcţia publică de stat de conducere vacantă de director general adjunct în domeniul 

economic a fost ocupată prin detaşare.  

2. Funcţia publică de stat de conducere vacantă de director general adjunct în domeniul 

tehnic a fost ocupată prin exercitare cu caracter temporar de către un funcționar public de 

execuție din cadrul I.S.T.I.S. 

 

Venitul mediu în anul 2019 
1. Venitul mediu brut/salariat/an este de 4170 lei;  

2. Venitul mediu net/salariat/an este de 2730 lei. 
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Structura organizatorică a Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor 
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COMPARTIMENT SALARIZARE 

 

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentului salarizare, în anul 2019, 

sunt următoarele: 

1. Elaborarea documentelor privind stabilirea drepturilor salariale ale personalului din 

cadrul I.S.T.I.S., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 

completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și ale Legii nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Asigurarea aplicării legislaţiei privind drepturile salariale şi de altă natură, prevăzute 

de actele normative în vigoare, corespunzătoare funcţiilor publice şi a celor contractuale pentru 

întreg personalul din cadrul I.S.T.I.S.;  

3. Întocmirea statelor de plată a salariilor, efectuând operarea în acestea a concediilor 

personalului I.S.T.I.S., precum și a altor drepturi salariale acordate personalului potrivit legii; 

4. Întocmirea lunară şi transmiterea la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a 

necesarului de salarii pentru personalul I.S.T.I.S., în vederea aprobării acestuia; 

5. Întocmirea lunară și transmiterea, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a 

monitorizării cheltuielilor de personal; 

6. Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind drepturile de personal, potrivit legislaţiei 

în vigoare;  

7. Întocmirea, semnarea electronică şi depunerea formularului L153, ce cuprinde datele 

privind veniturile salariale ale personalului din cadrul I.S.T.I.S., conform Ordinului Ministerului 

Muncii și Justiției Sociale nr. 2169/2018; 

8. Întocmirea adeverinţelor privind drepturile salariale și stagiile de cotizare pentru 

salariații/foștii salariați I.S.T.I.S., la solicitarea acestora; 

9. Actualizarea permanentă a datelor prevăzute în programul informatic de salarizare; 

10. Îndeplinirea şi altor activităţi specifice aflate în legătură directă cu atribuţiile de 

serviciu, rezultate din acte normative sau încredinţate de către conducerea instituţiei. 

 

 

 

COMPARTIMENT  IT 

 

 Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentului IT, în anul 2019, 

sunt următoarele: 

1. Lucrări efectuate cu softul aplicaţiilor din dotarea Compartimentului IT, necesare 

compartimentelor tehnice de specialitate în activitatea de testare a soiurilor: 

- Analiza în vederea alegerii soiurilor de referinţă pentru întocmirea planurilor tematice;  

- Preluarea fişelor de observaţii de la CTS-uri şi prelucrarea datelor tehnice 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. 

2. Editarea pentru publicarea pe site-ul I.S.T.I.S. a bazei de date - descrierile soiurilor de 

cereale păioase, existente în Catalogul oficial, cu perioada de comercializare valabilă, în vederea 

utilizării acestora de către inspectorii oficiali ai inspectoratelor teritoriale pentru calitatea 
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seminţelor şi materialului săditor şi ai Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi 

Materialului Săditor. 

3. Actualizarea datelor şi întreţinerea aplicaţiei "COLECŢIE SOIURI"; 

4. Întreţinerea datelor şi întreţinerea aplicaţiei "CONTRACTE DE TESTARE"; 

5. Actualizarea datelor şi întreţinerea aplicaţiei "TESTARE SOIURI"; 

6. Editarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură în România, ediţie anuală; 

7. Editarea şi listarea Cerificatelor de Înregistrare a soiurilor; 

8. Lucrări privind Notificarea soiurilor noi înregistrate şi a soiurilor radiate către CPVO, 

ţările membre UE şi către OECD; 

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 şi de specii de legume); 

10. Întocmirea şi transmiterea Notificării soiurilor propuse la înregistrare pentru 

verificarea denumirilor de către statele UE; 

 

Notificare Catalogul CE (partial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Lucrări pentru înregistrare în cataloagele comunitare europene: întocmirea şi 

transmiterea notificării soiurilor noi înregistate către statele UE, întocmirea şi transmiterea 

notificării soiurilor radiatare din Catalogul naţional, întocmirea şi transmiterea notificării 

schimbării denumirii soiurilor şi a menţinătorilor din Catalogul naţional; 

12. 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; 

13. Lucrări curente specifice portofoliului de editare: 

-  Editarea şi listarea planurilor tematice; 

- Editarea şi listarea contractelor de testare şi anexelor, actualizarea modificarilor apărute 

în contractele de testare (adăugare sau ştergere soiuri); 
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- 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; 

- Redactarea buletinelor de vot, centralizatorului denumirilor finale ale soiurilor   propuse 

la înregistrare; 

- Redactarea centralizatorului de voturi şi redactarea procesului verbal al şedinţei 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); 

14. Desfăşurarea activităţilor în colaborare cu Serviciul teste DUS, VAU, Colecţie de 

referinţă şi protecţia soiurilor în vederea elaborării Listei soiurilor autohtone din care se produce 

sămânţa certificată pentru acordarea sprijinului cuplat pentru legume şi specii de culturi de câmp; 

15. Desfăşurarea activităţilor în colaborare cu Serviciul teste DUS, VAU, Colecţie de 

referinţă şi protecţia soiurilor în vederea elaborării Listei hibrizilor noi de porumb, sorg, floarea-

soarelui şi a soiurilor de soia înregistrate în Catalogul oficial în anul în curs. Această listă 

cuprinde grupa de precocitate în care sunt încadrate soiurile şi cantităţile minime de seminţe care 

trebuie să fie utilizate pentru înfiinţarea acestor culturi, necesară pentru acordarea plăţilor 

compensatorii în cadrul Pachetului 5 - adaptarea la efectele schimbărilor climatice al Măsurii 10 

- Agro-mediu şi climă din PNDR 2014-2020; 

16. Desfăşurarea activităţilor în vederea întocmirii:  

- Listei soiurilor autohtone înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de 

cultură din România; 

- Listei menţinătorilor din România ai soiurilor autohtone; 

- Listei soiurilor noi, autohtone, introduse în Catalogul oficial al soiurilor de plante de 

cultură din România, în anul în curs; 

- Listei soiurilor autohtone radiate din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură 

din România, în anul în curs; 

17. Furnizarea, în format electronic, a listelor cu soiuri autohtone de legume şi specii de 

culturi de câmp din care se produce sămânţa certificată pentru acordarea sprijinului cuplat; 

18. Furnizarea către A.P.I.A. a informaţiilor privind soiurile autohtone înscrise în 

Catalogul oficial referitoare la: denumirea soiului, specia, aplicantul, menţinătorul, adresa 

menţinătorului. 

19. Asigurarea accesului pe platforma site-ului I.S.T.I.S., la următoarele:    

- Informaţii privind numele soiurilor protejate prin brevete pentru soi, aplicantul, autorii 

soiurilor, proprietarii şi adresele lor, precum şi locul de origine; 

- Informaţii privind soiurile pentru care se solicită protecţia: nume, aplicant, autori, 

proprietar; 

- Lista soiurilor autohtone înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură 

din România; 

- Lista menţinătorilor din România ai soiurilor autohtone; 

- Lista soiurilor noi, autohtone, introduse în Catalogul oficial al soiurilor de plante de 

cultură din România, în anul în curs; 

- Lista soiurilor autohtone radiate din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură 

din România, în anul în curs. 

20. Îndeplinirea şi altor activităţi specifice aflate în legătură directă cu atribuţiile de 

serviciu, rezultate din acte normative sau încredinţate de către conducerea instituţiei. 
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CAPITOLUL VII – ACTIVITATEA DE SĂNĂTATE ŞI 

SECURITATE ÎN MUNCĂ 
 

 

COMPARTIMENTUL PSI,  SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ 

 

Nivelul de apărare împotriva incendiilor pe anul 2019. 

Având în vedere prevederile legale s-au redactat  actele de autoritate care stabilesc modul 

de organizare şi răspunderile în domeniul apărării împotriva incendiilor, astfel: 

- Dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind 

apărarea împotriva incendiilor; 

- Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locul de muncă; 

- Dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului (proceduri şi 

măsuri specifice); 

- Dispoziţie privind organizarea instruirii personalului ( proceduri, tematici, şi grafice de 

instruire); 

- Convenţie cuprinzând răspunderile ce revin chiriaşului pe linia apărării împotriva 

incendiilor; 

- Dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în 

domeniul apărări împotriva incendiilor, conform legii; 

- Măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau 

secetoase; 

-  În cursul anului 2019 s-au verificat toate stingătoarele portabile din dotatrea C.T.S.-urilor 

şi sediului central care acoperă necesarul de dotare cu mijloace tehnice de apărare 

împotriva incendiilor conform normelor în vigoare. 

-  Achiziţionarea de stigătoare portabile, unde a fost cazul şi emiterea de adrese pentru 

asigurarea pazei şi luarea de măsuri PSI, la sediile C.T.S., în perioadele zilelor libere 

pentru anul 2019 

- Tot în decursul anului 2019, la nivelul tuturor C.T.S. şi sediul central s-a efectuat minim 

o simulare de evacuare în caz de incendiu/cutremur; 

-  S-au stabilit măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii şi implementarea noilor prevederi 

legale în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

 

Situaţia sănătăţii şi securităţii în muncă pe anul 2019 

-  Au fost actualizate documentaţiile cu caracter tehnic şi de informare şi instruire a 

lucrătorilor, la sediul central cât şi la toate C.T.S.-urile. 

-  A fost întocmit  planul de semnalizare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în 

conformitate cu prevederile HG 971/2006. 

-  A fost actualizat Planul de prevenire şi protecţie precum şi fişele de instruire individuală 

privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

-  În urma evaluării riscurilor pentru fiecare loc de muncă, au fost stabilite măsuri de 

prevenire şi protecţie de natură tehnică, organizatorică, igienico-sanitară şi de altă natură, 

necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. 

-  În ceea ce priveşte amenajarea locului de muncă şi atmosfera de lucru, au fost evaluate 

riscurile la toate locurile de muncă. 

-  Lucrătorii au primit echipament individual de protecţie, conform cu activitatea 

desfăşurată la locul de muncă. 

-  S-au achiziţionat kit-uri de înlocuire componente truse sanitare. 

-  Asigurarea activităţilor de muncă pentru lucrători în perioadele caniculare sau secetoase. 

-  Instruirea corespunzătoare a personalului, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,  

conform cu Planul de prevenire şi protecţie pe anul 2019. 
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-  Verificarea trimestrială privind instruirea periodică şi consemnarea instruirilor în fişele 

individuale de instruire, executarea instructajului introductiv general la noii angajaţi. 

-  Desfăşurare şedinţe, Comitet de securitate şi sănătate în muncă. 

-  Verificarea stării de sănătate a angajaţilor prin control medical periodic şi la angajare de 

către prestatorul de servicii medicale MedLife. 
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CAPITOLUL VIII  

ACTIVITATEA INTERNAŢIONALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Participarea reprezentantului I.S.T.I.S. la reuniunea Grupei tehnice de lucru pentru pomi 

fructiferi (TWF) a Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante 

(UPOV)  - 24-28 iunie 2019, Budapesta, Ungaria. 

 

2. Participarea reprezentantului I.S.T.I.S. la reuniunea Consiliului de Administraţie al 

Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO)  - 19 septembrie 2019, Brussels, 

Belgia. 

 

3. Participarea reprezentanţilor I.S.T.I.S. la reuniunile comitetelor şi Consiliului UPOV  

            - 28 octombrie – 1 noiembrie 2019, Geneva, Elveţia. 

 

4. Participarea reprezentantului I.S.T.I.S. la reuniunea Grupei de lucru pentru legume a CPVO şi  

    întâlnirea anuală cu reprezentanţii statelor membre UE -  2-4 decembrie 2019, Angers, Franţa. 

 

 


