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Anexa 1

RAPORT
asupra activităţii Consiliului de Administraţie al INCDCSZ
desfăşurate în anul 2014
-sinteză –
Activitatea Consiliului de Administraţie al INCDCSZ Braşov în anul 2014 s-a desfăşurat în
conformitate cu atribuţiile stabilite prin H.G. 1882/2005 privind Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr
Braşov – INCDCSZ
La şedinţele Consiliului de Administraţie în care au fost dezbătute soluţii de eficientizare a
activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare pe anumite direcţii de abordare au fost invitaţi
conducătorii departamentelor de cercetare şi Directorul Ştiinţific.
În baza hotărârii Consiliului de Administraţie, reprezentantul salariaţilor din institut a
participat la toate şedinţele.
În cadrul dezbaterilor din şedinţele Consiliului de Administraţie, din cei 8 membri numiţi
prin Decizie ASAS (în H.G. nr. 1882/2005 sunt prevăzuţi 9 membri), au avut o participare
activă, din care au rezultat propuneri şi soluţii concrete de realizare a obiectivelor curente şi de
perspectivă privind:
a) Aprobarea, la propunerea consiliului ştiinţific, a strategiei şi programelor concrete
de dezvoltare, de introducere a unor tehnologii de vârf în modernizare a celor
existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate
al INCDCSZ Braşov.
-

Analiza şi aprobarea tematicilor de cercetare propuse pentru programul sectorial al
MADR pentru perioada 2015 - 2020.
Analiza şi aprobarea tematicilor pentru sesiunea de comunicări ştiinţifice şi a
simpozionului naţional „Ziua verde a cartofului”.
Analiza privind organizarea celei de-a XXXII-a Conferinţe a Societăţii de Protecţie a
plantelor din Transilvania.
Direcţii noi de cercetare stabilite la cea de-a XIX-a Conferinţe Trienale EAPR, Belgia
2014.

b) Analiza şi avizarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli care se depune la
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, respectiv analiza şi avizarea situaţiilor
financiare anuale pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator şi
aprobarea raportului de gestiune asupra activităţii economico-fianciare
desfăşurată de INCDCSZ Braşov în anul 2014.
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-

Analiza şi avizarea bilanţului contabil încheiat la data de 31.12.2013 şi transmiterea spre
aprobare la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
Analiza şi avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, precum şi cel
rectificat şi transmiterea spre aprobare la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
Analiza situaţiei economico-fianaiare a INCDCSZ Braşov pentru anul 2014;
Analiza stadiului realizării investiţiilor pe anul 2014.

c) Propunerea modificării structurii organizatorice şi a statului de funcţii a
INCDCSZ şi transmiterea spre aprobare instituţiei coordonatoare:
-

Analiza şi aprobarea solicitării privind promovarea în grade ştiinţifice.
Analiza şi aprobarea rezultatului concursului.

d) Aprobarea criteriilor şi comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante
din cadrul INCDCSZ :
-

Avizarea comisiilor de concurs.

Implicarea Comitetului de Direcţie, a Consiliului Ştiinţific şi a Consiliului de
Administraţie, a condus la realizarea obiectivelor planificate în anul 2014, iar din punct de
vedere financiar, activitatea s-a încheiat cu un profit brut de: 49.948 lei.
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU
*) Se anexează Raportul Directorului general
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