Anexa 1
RAPORT
asupra activităŃii Consiliului de AdministraŃie al INCDCSZ
desfăşurate în anul 2015
-sinteză –
Activitatea Consiliului de AdministraŃie al INCDCSZ Braşov în anul 2015 s-a desfăşurat în
conformitate cu atribuŃiile stabilite prin H.G. 1882/2005 privind Regulamentul de Organizare şi
FuncŃionare al Institutului NaŃional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr
Braşov – INCDCSZ
La şedinŃele Consiliului de AdministraŃie în care au fost dezbătute soluŃii de eficientizare a
activităŃilor de cercetare-dezvoltare-inovare pe anumite direcŃii de abordare, la care au fost invitaŃi
conducătorii departamentelor de cercetare şi Directorul ŞtiinŃific.
În baza hotărârii Consiliului de AdministraŃie, reprezentantul salariaŃilor din institut a
participat la majoritatea şedinŃelor.
În cadrul dezbaterilor din şedinŃele Consiliului de AdministraŃie, 8 din cei 9 membrii numiŃi
prin Ordin MENCS, au avut o participare activă, din care au rezultat propuneri şi soluŃii concrete de
realizare a obiectivelor curente şi de perspectivă privind:
a) Aprobarea, la propunerea consiliului ştiinŃific, a strategiei şi programelor concrete de
dezvoltare, de introducere a unor tehnologii de vârf în modernizare a celor existente, în
concordanŃă 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 ştiinŃifice şi a simpozionului
naŃional „Ziua verde a cartofului”.
- Analiza aspectelor privind creşterea vizibilităŃii ştiinŃifice interne şi internaŃionale ale INCDCSZ
Braşov. ConvenŃia NaŃională a cartofului în perioada 3-4 martie 2015 şi Euro Blight în perioada 1013 mai 2015.
- Analiza stadiului de pregătire a institutului în vederea certificării/recertificării.
- Prezentarea colecŃiei de cartof, sfeclă de zahăr şi plante medicinale, pe care le are institutul în
cultură.
b) Analiza activităŃii de dezvoltare a bazei experimentale vegetale şi a celei de ameliorare şi
selecŃie animală, activităŃi agricole profitabile care măresc fluxul de lichidităŃi al institutului
şi furnizează fonduri care sprijină efortul de cercetare al institutului.
− Analiza campaniei de primăvară la INCDCSZ Braşov
− Prezentarea rasei de taurine şi cea de curci existente în cadrul Bazei de ameliorare şi selecŃie
animală
− Analiza campaniei de vară şi toamnă. Prezentarea situaŃiei comparative pe anul 2015 cu anii
anteriori.
− Prezentarea culturilor de muştar şi rapiŃă, nou introduse, care s-au dovedit a fi foarte rentabile.
- Prezentarea pregătirii campaniei de toamnă pentru anul 2016.
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c)Analiza şi avizarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli care se depune la
Ministerul EducaŃiei NaŃionale şi Cercetării ŞtiinŃifice, respectiv analiza şi avizarea situaŃiilor
financiare anuale pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator şi aprobarea
raportului de gestiune asupra activităŃii economico-fianciare desfăşurată de INCDCSZ
Braşov în anul 2015.
- Analiza şi avizarea bilanŃului contabil încheiat la data de 31.12.2014 şi transmiterea spre aprobare
la Ministerul EducaŃiei NaŃionale şi Cercetării ŞtiinŃifice;
- Analiza şi avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, precum şi cel rectificat şi
transmiterea spre aprobare la Ministerul EducaŃiei NaŃionale şi Cercetării ŞtiinŃifice;
- Analiza situaŃiei economico-fianaiare a INCDCSZ Braşov pentru anul 2015;
- Analiza stadiului realizării investiŃiilor pe anul 2015.
- Estimarea principalilor indicatori economico – financiari pe anul 2015.
- Analiza şi aprobarea prelungirii liniei de credit deschisă la BCR şi împuternicirea persoanelor
responsabile cu negocierea şi semnarea documentelor ce stau la baza prelungirii liniei de credit.

d) Diverse
− Analiza documentelor şi formularea răspunsului cu privire la faptul că terenurile aflate în
administrarea institutului ca domeniu public sunt indispensabile activităŃii de cercetare a
institutului.
− Prezentarea şi analizarea terenurilor predate la Consiliul Local Braşov.
− Aprobarea participării d-lui director general – dr.ing. Sorin Claudian Chiru la al XVIII – lea
simpozion al secŃiei EAPR + Eucarpia, în perioada 15-18 noiembrie 2015 în Italia.
− Aprobarea deplasării d-nei dr.chim Bădărău Carmen şi d-rei drd.ing. Damşa Florentina la
ConferinŃa Anuală de Biologie din Atena, Grecia, în perioada 22-26 iunie 2015.
− Analiza situaŃiei juridice a terenurilor aflate în litigii.
− Prezentarea şi aprobarea Proiectului de modificare a Regulamentului de Organizare şi
FuncŃionare a Consiliului de AdministraŃie.
− Aprobarea mandatului pentru dl.dr.ing. Chiru Sorin Claudian – director general al INCDCSZ
Braşov în negocierea CCM pentru anii 2015 – 2017.
Implicarea Comitetului de DirecŃie, a Consiliului ŞtiinŃific şi a Consiliului de AdministraŃie,
a condus la realizarea obiectivelor planificate în anul 2015, iar din punct de vedere financiar,
activitatea s-a încheiat cu un profit brut de: 23.930 lei.

Preşedintele Consiliului de AdministraŃie,
Dr.ing. Sorin Claudian CHIRU
*) Se anexează Raportul Directorului general
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