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ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE 

             “GHEORGHE IONESCU ŞIŞEŞTI” 

INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

POMICULTURĂ PITEŞTI -MARACINENI 

STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE  

PENTRU POMICULTURA VOINEŞTI 

Com. Voinesti, Jud. Dambovita, cod postal: 137525 

Tel/Fax: 0245/679085; 0245/679123 

Email:  statiuneavoinesti@gmail.com 

              

  

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL de ORGANIZARE  şi  FUNCŢIONARE 

al 

STAŢIUNII  DE CERCETARE – DEZVOLTARE 

pentru POMICULTURĂ VOINEŞTI 

 

 

 

CAP. I. Dispozitii generale 
 

 

 Art.1. STATIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU 

POMICULTURĂ VOINEŞTI - DÂMBOVIŢA, denumita in continuare statiune, 

este  persoana  juridică romana, infiintata prin HCM 1307/31.12.1949,  care isi 

desfasoara activitatea in baza reglemetarilor cuprinse in Legea 45/2009 modificata si 

completata cu Legea 72/2011 cu privire la organizarea si functionarea ASAS 

Bucuresti si a unitatilor de cercetare – dezvoltare din agricultura si a celorlalte 

prevederi legale în vigoare si functionează în subordonarea Academiei de Stiinte 

Agricole si Silvice ,,Gheorghe Ionescu Sisesti”, reorganizata prin HG 

nr.892/22.11.2018 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.990. 

 

 Art.2.Sediul STATIUNII DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU 

POMICULTURĂ VOINEŞTI – DÂMBOVIŢA, este în localitatea Voineşti, str. 

Principala nr.387, Jud. Dâmboviţa. 

 

mailto:statiuneavoinesti@gmail.com
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CAP. II. Scopul si obiectul de activitate 
 

 

 Art.3 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti, de la 

înfiinţare are ca obiectiv prioritar stabilirea de soluţii tehnico-organizatorice pentru 

refacerea patrimoniului pomicol şi mai apoi de a pune bazele dezvoltării şi 

modernizării pomiculturii în Bazinul pomicol Dâmboviţa şi în zona sa de influenţă. 

   Participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a pomiculturii si realizarea cu 

prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului National de 

cercetare stiintifica si a altor programe de cercetare pe domeniul sau de activitate. 

 Art.4. Obiectul de activitate al SCDP Voineşti este: 

     Activitatea de cercetare-dezvoltare si microproductie cu caracter 

fundamental si aplicativ pentru: 

- Conservarea resurselor genetice şi utilizarea fondului de germoplasmă la 

măr. 

- Crearea de soiuri noi de măr şi păr cu rezistenţă genetică la boli cu 

potenţial de producţie ridicat şi fructe de calitate, cu epoci diferite de 

maturare.  

- Studiul şi zonarea sortimentului pomicol la măr, păr, prun, cireş, vişin şi 

arbuşti fructiferi prin introducerea în cultură de noi soiuri din sortimentul 

mondial şi autohton. 

- Elaborarea de noi sisteme de cultură,  tehnologii şi secvenţe tehnologice, în 

scopul creşterii competitivităţii tehnico-economice pentru cultura mărului 

şi arbuştilor fructiferi.  

- Strategia de prevenire şi combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor din 

plantaţiile de pomi şi arbuşti fructiferi.  

- Stabilirea mijloacelor tehnice si de optimizare economica  pentru 

introducerea in productie a noilor creatii destinate progresului genetic si 

tehnologic in pomicultura. 

 

Activitatea de dezvoltare cu scop de propagare si generalizare a 

rezultatelor cercetarii stiintifice consta in: 

 - multiplicarea materialului săditor pomicol cu înaltă valoare 

agrobiologică şi diversificarea obţinerii de material biologic de pomi şi arbuşti 

fructiferi, în vederea înfiinţării de plantaţii moderne; 

 - verificarea în fermele proprii a rezultatelor obţinute, promovarea şi 

diseminarea acestora în producţie. 

 

Acordarea de asistenta tehnica, consultanta si furnizarea de servicii 

agentilor economici sau oricaror beneficiari interesati  pentru dezvoltarea 

pomiculturii romanesti.  
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Elaborarea la cerere si contra cost a unor studii de fezabilitate, de 

marketing in domeniul de activitate pomicola. 

Formarea si specializarea  de cercetatori, specialisti si fermieri in domeniul 

culturii pomilor şi arbustilor fructiferi. 

Valorificarea bunurilor materiale disponibilizate. 

 

Art. 5. In realizarea obiectului de activitate, statiunea exercita urmatoarele 

atributii: 

a) executa pe baza de plan tematic activitatea de cercetare, dezvoltare 

experimentala; 

b) intretine relatii cu organisme nationale si internationale specializate si poate 

efectua direct operatiuni de comert si cooperare economica in domeniile 

specifice de activitate; 

c) stabileste relatii in domeniul sau de activitate cu regii autonome, cu societati 

comerciale, precum si cu terte persoane juridice si fizice romane sau straine, 

pentru realizarea in comun de programe de cercetare, activitati productive si 

comercializarea pe baze contractuale; 

d) organizeaza activitati de perfectionare profesionala de specialitate; 

e) organizeaza dezbateri, consfatuiri, expozitii si alte manifestari stiintifice la 

nivel zonal; 

f) asigura finantarea lucrarilor necesare pentru desfasurarea procesului de 

cercetare, productie si executarea investitiilor destinate dezvoltarii activitatii; 

g) organizeaza comercializarea produselor obtinute din activitatea de cercetare, 

microproductie si din prestari servicii (fructe si material saditor); 

h) realizeaza toata gama de operatiuni de comert in vederea valorificarii cat mai 

avantajoasa a produselor; 

i) stabileste norme de consum pentru subunitati privind forta de munca, 

materialele pe tipuri de produse, utilaje si reparatii; 

j) poate inchiria, poate intra in asociere cu respectarea prevederilor legale in 

vigoare; 

k) elaboreaza norme locale de lucru, cataloage de preturi si tarife pentru 

categoriile de lucrari si produse din profilul de activitate; 

l) asigura respectarea disciplinei muncii in desfasurarea proceselor de cercetare 

si dezvoltare, respectarea atributiilor de serviciu si a prevederilor legale de 

catre intregul personal; 

m) realizeaza politica de credite si a altor surse de finantare, programarea si 

executia activitatii economico-financiare, intocmirea bugetelor de venituri si 

cheltuieli, analiza executiei acestora si stabileste destinatia profitului potrivit 

legii; 

n) urmareste rentabilizarea maxima si obtinerea de profit, putand beneficia de 

credite si de subventii de la Bugetul de Stat, poate constitui fonduri proprii 

potrivit legii; 

o) determina, in conditiile legii, prin negociere, salariile personalului din cadrul 

institutiei; 
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p) pentru rentabilizarea activitatii, in functie de posibilitati, poate organiza 

activitati anexe profitabile in prestari de servicii, inchirieri, asocieri etc; 

r) asigurarea resurselor financiare necesare valorificarii obtinute din 

produsele realizate  atat din activitatea proprie cat si cele provenite din 

asistenta, consultanta, prestari servicii si altele. 

 

CAP. III. Patrimoniul 

 

 

 Art. 6. Patrimoniul S.C.D.P. VOINESTI este constituit conform anexei nr.1 a)  

şi  nr.1 b) la Hotărârea Guvernului nr.892/09.11.2018 din terenuri agricole şi 

neagricole din domeniul public al statului cu suprafaţa de 172,75 ha,  astfel cum sunt 

identificate in anexa nr.3.31 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" şi a sistemului 

de cercetare - dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 

alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum si din bunuri imobile 

de natura construcţiilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea 

Staţiunii. 

 Art. 7. In exercitarea drepturilor sale, Statiunea foloseste si dispune, iar dupa 

caz poseda, in conditiile legii, bunuri aflate in patrimoniu in scopul realizarii 

obiectului sau de activitate si poate  beneficia de rezultatele utilizarii acestora. 

 Statiunea administreaza bunurile domeniului public si privat ale statului, 

precum si bunurile proprii dobandite in conditiile legii. 

 

 

CAP. IV.  Structura organizatorică si functională 

 

 

Art.8 Statiunea are in cadrul structurii sale colective de cercetare, baze 

experimentale – dezvoltare (ferme, sectoare, unitati de prezentare si desfacere) si alte 

structuri organizatorice necesare realizarii obiectului sau de activitate. 

Art.9 Stuctura organizatorica este urmatoarea: 

- Compartiment administrativ, achizitii publice si patrimoniu 

- Compartiment financiar – contabil  

- Laborator cercetare 

- Compartiment juridic, resurse umane, salarizare si arhiva 

- Compartiment audit intern  

- Baze experimentale. 

 

a. Activitatea de cercetare ştiinţifică – se desfăşoară în cadrul urmatoarelor: 

- Laborator cercetare organizat pe colective astfel: 

- Laborator ameliorare pomicolă; 

- Laborator tehnologie pomicolă şi de fitoprotecţie sanitară;  

- Laborator de tehnologie şi înmulţire a afinului de cultură.   
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b. Activitatea de dezvoltare se desfăşoară în următoarele subunităţi: 

- Baza experimentală nr.1 Voineşti, judeţul Dâmboviţa; 

- Baza experimentală nr.2 Izvoare, specializată pe producerea materialului 

săditor pomicol, judeţul Dâmboviţa; 

- Baza experimentală nr.3 Bilceşti, specializată pe înmulţirea arbuştilor 

fructiferi, judeţul Argeş. 

 

c. Aparatul funcţional, care cuprinde: 

- Compartiment administrativ, achizitii publice si patrimoniu 

- Compartiment financiar – contabil  

- Laborator cercetare 

- Compartiment juridic, resurse umane, salarizare si arhiva 

- Compartiment audit intern  

- Baze experimentale. 

Organigrama unităţii este anexă la prezentul regulament. 

 

 

CAP. V. Organele de conducere 
 

 

 Art.10. Conducerea statiunii este asigurată de: 

- Consiliul de administratie 

- Director 

 

Consiliul de administraţie 

 

 Art. 11. Consiliul de administratie se numeste prin decizia Presedintelui 

ASAS la propunerea directorului statiunii si este format din 5 membri numiti 

provizoriu sau pentru un mandat  de 4 ani, care poate fi reanoit.  

Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza prezentului 

Regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de ASAS. 

 Art.12.Structura Consiliului de administraţie este următoarea : 

- 1 preşedinte ; 

- 4  membri ; 

Art.13. Din Consiliul de administratie fac parte in mod obligatoriu: 

- directorul statiunii  – presedinte; 

- preşedintele Consiliului ştiinţific (secretarul ştiinţific)- membru; 

- contabilul sef al statiunii – membru; 

- un reprezentant al MADR - membru ; 

- un reprezentant al ASAS –membru. 

 Art.14. Revocarea membrilor Consiliului de administraţie se face de către 

Preşedintele ASAS, la propunerea directorului statiunii, pentru abateri sau pentru 

neîndeplinirea îndatoririlor ce le revin. 
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Membrii Consiliului de administraţie, sunt cetateni romani, îşi păstrează 

calitatea de salariaţi la institutia  de la care sunt angajati, precum şi toate drepturile şi 

obligaţiile care derivă din această calitate. 

Persoanele numite ca membri ai Consiliului de administraţie nu pot face parte 

din mai mult de două Consilii de administraţie  şi nu pot participa în aceeaşi calitate 

la alte unităţi cu care statiunea are relaţii contractuale sau interese concurente. 

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administraţie cei 

care, personal ori soţul (soţia), copii ori rudele până la gradul al II-lea inclusiv, sunt 

în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelasi profil sau cu care 

statiunea se află în relaţii comerciale directe. 

 

La şedinţele Consiliului de administraţie pot fi invitate şi alte persoane din 

unitate sau din afară, care au tangenţă cu problemele puse în discuţie, fără a avea 

drept de vot. 

 Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea in baza legislatiei in 

vigoare. Acesta hotaraste in problemele privind activitatea Statiunii, cu exceptia 

celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe. 

Consiliul de Administratie se intruneste o data pe luna, sau ori de cate ori 

interesele Statiunii o cer, convocarea acesteia facandu-se de catre presedinte sau la 

solicitarea a cel putin o treime din membrii consiliului. 

Dezbaterile Consiliului de Administratie sunt conduse de presedinte, iar in 

lipsa acestuia de catre presedintele  consiliului stiintific. 

Consiliul de Administratie poate hotari in prezenta a 2/3 din numarul 

membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, pentru adoptarea 

hotararilor, sedinta Consiliului se poate reprograma intr-un interval de cel mult 15 

zile, avand aceeasi ordine de zi. 

Hotaririle Consiliul de Administratie si Consiliului Stiintific se iau cu 

majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unu din 

numarul total al membrilor. 

 Membrii Consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, 

pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru gestionarea 

patrimoniului statiunii. 

 Membrii Consiliului de Administraţie care s-au împotrivit luării unor decizii 

ce s-au dovedit păgubitoare pentru staţiune nu răspund, dacă au consemnat expres 

punctul lor de vedere în registrul de Procese verbale ale Consiliului de administraţie. 

Membrii Consiliului de administraţie care nu respectă prevederile de mai sus 

răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate statiunii ca urmare acestui fapt. 

 

Art.15. Atribuţiile Consiliului de administraţie, în principal, sunt: 

1. avizeaza modificarea structurii organizatorice si functionale a Statiunii, 

infiintarea, desfiintarea si comasarea de subunitati, le trimite pentru 

confirmare si aprobare de catre A.S.A.S.; 

2. aproba  la propunerea presedintelui Consiliului stiintific strategia programelor 

concrete de dezvoltare a Statiunii, de introducere a unor tehnologii de varf si 
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de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala a 

domeniului cercetarii pomicole; 

3. analizeaza si aproba obiectivele stiintifice si tehnologice din programul de 

cercetare stiintifica rezultat din tematica contractata, prezentate  de 

secretatarul stiintific; 

4. analizează şi aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi rectificarea 

de buget care se depune la ASAS în vederea avizării, conform reglementărilor 

legale 

5. analizeaza si aproba programul anual de cercetare-dezvoltare al Statiunii la 

propunerea consililui stiintific; 

6. analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi prezentat 

de contabilul sef, si le inainteaza la A.S.A.S; 

7. aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate in Statiune in anul 

precedent si semestrial prezentat de contabilul sef şi il inainteza la A.S.A.S. si 

Administratia Financiara a judeţului Dâmboviţa ; 

8. analizeaza raportarea trimestriala privind activitatea realizata de Statiune 

prezentata de contabilul sef, elaboreaza masuri pentru desfasurarea acesteia in 

conditiile de echilibru ale bugetului de venituri si cheltuieli si le inainteaza 

A.S.A.S.; 

9. analizeaza, aproba sau dupa caz, propune spre aprobare  potrivit prevederilor 

legale, investitiile care urmeaza a fi realizate de Statiune prezentate de 

contabilul sef; 

10. propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum si 

asocierea in participatiune sau inchirierea unor bunuri in conditiile legii cu 

avizul ASAS in urma solicitarilor inregistrate,prezentate de contabilul sef; 

11. aproba valorificarea bunurilor dobandite, cu respectarea prevederilor legale la 

propunerea contabilului sef; 

12. aproba volumul creditelor bancare, in limitele prevederilor legale si stabileste 

modul de rambursare la propunerea contabilului sef; 

13. aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta daca este cazul la propunerea 

contabilului sef; 

14. analizeaza si propune spre aprobare A.S.A.S. organigrama, Regulamentul de 

Organizare si Functionare, Statul de functii si Statul de functiuni la 

propunerea responsabilului Resurse umane; 

15. propune masuri pentru perfectionarea profesionala la propunerea 

responsabilului Resurse umane; 

16. aproba incadrarea pe grupe de munca a personalului Statiunii, conform 

legislatiei la propunerea responsabilului Resurse umane 

17. aproba sporurile legale  la propunerea responsabilului Resurse umane, 

conform Contractului Colectiv de Munca si legislatiei in vigoare; 

18. propune actiunile de cooperare interna si internationala ale Statiunii la 

propunerea secretarului stiintific; 

19. avizeaza  deplasarile in strainatate,le supune avizarii unitatii si le inainteaza 

spre aprobare Academiei la propunerea secretarului stiintific; 
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20. negociaza Contractul Colectiv de Munca la propunerea reprezentantului 

salariatilor; 

21. propune si avizeaza  scoaterea la concurs a posturilor vacante în domeniul 

cercetării – dezvoltării ale staţiunii pentru promovare în grade profesionale de 

CS I, CS II, CS III si CS pe care le supune aprobarii ASAS, la propunerea 

responsabilului Resurse umane; 

22. analizeaza si propune la A.S.A.S. modificarile in destinatia fondului funciar, 

pentru validare si aprobare de catre A.S.A.S.; 

23. analizeaza si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator, sanatatea 

si securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare; 

24. executa orice alte atributii stabilite potrivit reglementarilor legale. 

  

 Art.16. Secretariatul Consiliului de administraţie este asigurat de un secretar 

numit prin decizia directorului, dintre salariaţii statiunii. 

 

 Art.17. Atribuţiile secretarului sunt următoarele: 

 - primeşte materialele prezentate de presedintele Consiliului de Administratie 

ce urmează să fie supuse discutării şi aprobării în şedinţe; 

 - împreună cu preşedintele  întocmeşte ordinea de zi a şedinţelor; 

 - pune la dispoziţia membrilor Consiliului de administraţie ordinea de zi şi 

materialele supuse dezbaterii cu cel puţin trei  zile lucrătoare înainte de sedinta; 

 - anunţă membrii Consiliului de administraţie orice schimbare a datei 

şedinţelor ordinare, din motive obiective şi şedinţele extraordinare; 

 - întocmeşte procesul verbal de şedinţă pe care îl semnează; 

 - prezintă procesul verbal membrilor Consiliului de administraţie pentru a fi 

însuşit şi semnat; 

 - redactează si inregistreaza hotărârile şedinţelor Consiliului de administraţie, 

le prezintă preşedintelui pentru semnare şi le comunică compartimentelor sau 

salariaţilor care răspund de aducerea la îndeplinire; 

 - menţionează pe fiecare material discutat hotărârea Consiliului de 

administraţie şi şedinţa în care a fost luată; 

 - îndosariază şi păstrează materialele supuse discuţiei şi aprobării Consiliului 

de administraţie; 

 - redactează copii extras din Procesul verbal de şedinţă ori de câte ori este 

nevoie, precum şi alte documente asemenea; 

 - păstrează secretul şedinţelor Consiliului de administraţie; 

 - prezintă numai cu aprobarea preşedintelui Consiliului de administraţie 

procesele verbale de şedinţa ale Consiliului de administraţie persoanelor din 

instituţiile care solicită acest lucru. 

 

Consiliul ştiinţific 

 

Art.18. Orienteaza, coordoneaza şi evalueaza activitatea de cercetare-

dezvoltare a Statunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultura Voineşti 
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asigurata de Consiliul ştiinţific care este format din 5 membri, cercetători 

reprezentând domeniile ştiinţifice din cadrul acestuia. 

Sunt membri de drept al Consiliului ştiinţific, directorul statiunii şi un 

reprezentant ASAS. 

Consiliul ştiinţific se alege prin vot secret si este format din 4 membri si un 

presedinte. 

Preşedintele Consiliului ştiinţific de drept  este Secretarul ştiinţific al statunii. 

Membrii Consiliului ştiinţific se aleg pe o perioadă de 4 ani. 

Art.26. Atribuţiile Consiliului ştiinţific sunt următoarele: 

a) Stabileşte potrivit Planului Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare şi 

Inovare planurile proprii de cercetare-dezvoltare si le propune spre 

aprobare Consiliului de Administratie; 

b) Contribuie si raspunde de realizarea directivelor ştiinţifice şi tehnologice 

ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică 

în domeniul pomicol al programelor europene de cercetare, la propunerea 

secretarului stiintific in Consiliul de Administratie; 

c) Examinează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică din domeniul 

pomiculturii, precum şi realizarea acestora; 

d) Îndruma, controlează si raspunde de  execuţia programului anual al 

activităţilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică al unităţii 

aprobat de Consiliul de Administratie la propunerea secretarului stiintific; 

e) Propune Consiliului de Administraţie spre aprobare numărul de posturi, pe 

funcţii şi grade profesionale, ce se scot la concurs; 

f) Propune şi organizează acţiuni cu caracter ştiinţific; 

g) Avizează acţiunile de cooperare, interne şi internationale cu scop ştiinţific; 

h) Raspunde de asigurarea proiectelor de cercetare specifice activitatii 

institutiei in conditiile legii, mijloace de asigurare a finantarii personalului 

si activitatii de cercetare 
 

 

Directorul   

 

 Art.19.Activitatea curentă a Statiunii este condusă de director numit  prin 

decizie a Presedintelui ASAS, cu delegatie sau pentru un mandat de 4 ani. 

         Art.20. Directorul are în principal, următoarele atributii si responsabilităti:  

1) Este preşedintele Consiliului de administraţie;  

2) reprezinta personal, sau prin delegat, interesele Statiunii in relatiile cu celelalte 

organe, organizatii si agenti economici din tara si strainatate; 

3) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate 

nivelurile organizatorice ale Statiunii, precum si relatiile acestora cu tertii, cu 

aprobarea Consiliului de Administratie; 

4) coordoneaza ansamblul activitatilor menite sa duca la atingerea obiectivelor de 

activitate ale Statiunii si realizarea indicatorilor de performanta stabiliti prin 

compartimentele de specialitate si Consiliul de Administratie; 
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5) aproba contractarea lucrarilor de cercetare-dezvoltare si a altor lucrari din 

profilul si competenta Statiunii propuse de consiliul stiintific si aprobate in 

Consiliul de Administratie; 

6) coordoneaza activitatile privind gestionarea bunurilor si utilizarea resurselor 

materiale ale Statiunii si administrarea legala si eficienta a intregului 

patrimoniu prin Consiliul de Administratie si compartimentele de specialitate; 

7) asigura negocierea Contractului Colectiv de Munca la nivelul Statiunii propus 

de reprezentantul salariatilor; 

8) angajeaza si concediaza personal in cadrul Statiunii pe baza de concurs 

potrivit  actelor normative in vigoare la propunerea responsabilului Resurse 

umane si aprobarea Consiliului de Administratie, conform Contract Colectiv 

de Munca si prevederi legale; 

9) aproba numirile cu delegatie in functie de secretar stiintific, inginer sef si 

contabil sef la propunerea Consiliului de Administratie care sunt valabile pana 

la organizarea concursului cu respectarea actelor normative in vigoare; 

10) propune  la A.S.A.S., componenta Consiliului de Administratie, in vederea 

aprobarii prin decizie; 

11) propune la A.S.A.S., pentru aprobare, revocarea membrilor consilului de 

administratie cu motivatie corespunzatoare; 

12) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert prin 

compartimentele proprii de specialitate; 

13) prezinta la solicitarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Pomicultura Pitesti - Maracineni rapoarte privind activitatea de cercetare-

dezvoltare, situatia economica si financiara a unitatii, studii, proiecte si 

prognoze de restructurare, retehnologizare si alte documente privind 

activitatea Statiunii dupa aprobarea Consiliului de Administratie; 

14) ia măsuri în concordanţă cu codul muncii pentru recuperarea pagubelor 

produse de salariaţii unităţii şi aplică sancţiunile disciplinare în condiţiile legii 

şi Regulamentului de Ordine internă la propunerea Comisiei de disciplina si 

aprobarea Consiliului de Administratie; 

15) poate delega in conditiile legii competentele altor persoane din conducerea 

statiunii si exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de Consiliul de 

administraţie; 

16) are în subordonare directă: secretarul ştiinţific, inginerul sef, contabilul şef şi 

compartimentele unitatii, conform Organigramei. 

 

 

Secretarul ştiinţific 

 

Secretarul ştiinţific al staţiunii este numit de directorul SCDP Voineşti, în 

urma concursului de promovare sau cu delegatie şi este direct subordonat acestuia. 

 Răspunde de întreaga activitate de cercetare ştiinţifică a unităţii organizata in 

laboratorul de cercetare pe colective. 
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 Are următoarele atribuţii şi răspunderi : 

 1. Asigură conducerea întregii activităţi de cercetare ştiinţifică din institutie si 

raspunde de  crearea condiţiilor materiale şi organizatorice pentru îndeplinirea 

tuturor programelor, proiectelor, temelor de cercetare; 

 2. raspunde de realizarea tematicii de cercetare a institutiei, organizeaza si 

participa impreuna cu cercetatorii din colectivele de cercetare la competitiile 

organizate in cadrul programelor din planul national pentru cercetare-dezvoltare si 

inovare si a programelor europene in scopul asigurarii resurselor financiare necesare 

desfasurarii activitatii de cercetare din unitate; 

 3. răspunde de participarea personalului din cercetare în cadrul manifestărilor 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 

 4. coordonează activitatea de perfecţionare, documentare şi specializare a 

cercetătorilor în ţară şi străinătate; 

 5. răspunde de activitatea publicistică a institutiei; 

 6. coordonează activitatea de dotare a laboratoarelor cu reactivi, aparatură etc., 

precum şi dotarea fondului de cărţi şi reviste al bibliotecii din resursele financiare 

obtinute ca urmare a derularii proiectelor de cercetare; 

 7. verifică şi aproba referatele ştiinţifice întocmite de către cercetători 

analizate si aprobate in Consiliul stiintific si Consiliul de Administratie; 

 8. coordonează centralizarea activităţii ştiinţifice a laboratorului SCDP 

Voineşti; 

 9. răspunde  de realizarea lucrărilor de cercetare contractate pe care le supune 

spre aprobare Consiliului stiintific si Consiliului Administrativ;  

 10. se preocupă, împreună cu inginerul şef si sefii de ferme ale staţiunii pentru 

implementarea şi aplicarea în producţie a rezultatelor ştiinţifice ale sectorului de 

cercetare aprobate in Consiliul stiintific si Consiliul Administrativ; 

 11. propune Consiliului Administrativ al unitatii angajarea, promovarea, 

stimularea şi sancţionarea personalului din sectorul de cercetare; propune 

componenta comisiile pentru examinarea candidaţilor la concursurile de promovare a 

cercetătorilor în grade ştiinţifice ; 

 12. Propune Consiliului stiintific si Consiliului Administrativ  măsuri 

concrete şi eficiente pe linie de protecţia muncii, protecţia mediului şi PSI în sectorul 

de cercetare; 

 13. Raspunde de gestionarea corecta a bunurilor destinate desfasurarii 

activitatii de cercetare din compartimentul pe care il coordoneaza;  

14.Respectă prevederile ROF, ROI, CCMU şi dispoziţiile cuprinse în legi, 

hotărâri de guvern, ordonanţe, ordine privind activitatea sectorului pe care îl 

conduce; 
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 15. Execută şi alte sarcini în legătură cu activitatea de cercetare ce ii sunt 

delegate de catre Consiliul stiintific si Consiliul Administrativ cu respectarea actelor 

normative in vigoare; 

Secretarul ştiinţific al SCDP Voineşti are în subordine directă laboratorul de 

cercetare format din următoarele colective : 

- Laborator ameliorare pomicolă; 

- Laborator tehnologie pomicolă şi de fitoprotecţie sanitară;  

- Laborator de tehnologie şi înmulţire a afinului de cultură.   

 

 

Inginerul sef 

 

 

 Inginerul sef al SCDP Voineşti este angajat de către Diectorul unitatii în urma 

susţinerii concursului  sau este numit cu delegatie conform reglementarilor in 

vigoare şi este direct subordonat acestuia. 

 

 Are următoarele atribuţii şi răspunderi generale: 

1. Răspunde şi coordonează activitatea pe linie de dezvoltare în fermele şi 

sectoarele unitatii; 

2. Analizeaza si aproba fisele tehnologice pe culturi si le supune aprobarii 

Consiliului de Administratie; 

3. Analizeaza si aproba pontajele intocmite de catre sefii de ferma (baze) si 

sectoare de activitate;  

4. Informează conducerea institutiei şi Consiliul de administraţie de 

îndeplinirea planurilor programate, lunar şi anual; 

5. Informează conducerea unitatii, Consiliul de administraţie  despre 

îndeplinirea planurilor programate pe linie de dezvoltare din SCDP 

Voineşti; 

6. Urmareste si raspunde de realizarea productiilor prevazute in fisele 

tehnologice alaturi de sefii de ferma si sectoare de activitate; 

7. Raspunde de aplicarea in teren a lucrarilor prevazute in fisele tehnologice; 

8. Raspunde de folosirea judicioasa a resurselor financiare  pentru aplicarea 

tehnologiilor in plantatii; 

9. Coordonează, controlează si raspunde de folosirea judicioasă a 

patrimoniului pomicol al institutiei; 

10. Promovează permanent şi urmăreşte aplicarea celor mai noi rezultate din 

cercetare după cum urmează : 

- înfiintarea de plantaţii mamă portaltoi şi altoi din categoriile bază; 

- producerea de material săditor pomicol certificat; 

- tehnologii noi de cultură a pomilor şi arbuşti fructiferi; 

11. Verifică si raspunde în ferme si sectoare de PSI, protecţia muncii şi 

protecţia mediului pentru personalul contractual cat si pentru cel sezonier; 

12. Propune Consiliului de Administratie al unitatii angajarea, promovarea, 

stimularea şi sancţionarea personalului din subordine. 
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13.Raspunde de gestionarea corecta a bunurilor destinate desfasurarii 

activitatii de microproductie;  

14. Indeplineşte orice alte dispoziţii ale conducerii institutiei. 

 

Inginerul sef  al SCDP Voineşti are în subordine directă următoarele 

compartimente : 

- Baza experimentală nr.1 Voineşti, judeţul Dâmboviţa; 

- Baza experimentală nr.2 Izvoare, specializată pe producerea materialului 

săditor pomicol, judeţul Dâmboviţa; 

- Baza experimentală nr.3 Bilceşti, specializată pe înmulţirea arbuştilor 

fructiferi, judeţul Argeş. 

- Compartimentul administrativ, achizitii publice si patrimoniu; 

Colaboreaza cu cercetatorii institutiei, secretarul stiintific si celelalte 

compartimente de activitate in vederea introducerii in productie a rezultatelor 

stiintifice. 

 

Contabilul şef 
 

 

Contabilul şef al unitati este angajat  de directorul SCDP Voineşti, în urma 

concursului de promovare sau numit cu delegatie şi este subordonat direct acestuia.  

Răspunde de întreaga activitate financiar contabilă a unităţii. 

 

Are următoarele atribuţii şi răspunderi : 

1. Conduce contabilitatea unitati, având  toate atribuţiile prevăzute pentru 

funcţia de contabil şef potrivit legii contabilităţii si a actelor normative in vigoare 

specifice sectoului de activitate; 

2. Asigură respectarea riguroasă a disciplinei financiar-bancare şi răspunde de 

gospodărirea judicioasă a bunurilor materiale din unitate;  

3. Urmareste realizarea unor venituri maxime cu cheltuieli materiale şi de 

personal minime si aduce la cunostiinta Consiliului de Administratie situatiile 

negative cu privire la aceasta; 

4. Organizează şi urmăreşte aplicarea unui regim strict al economiei care să 

contribuie la creşterea eficienţei economice; 

5. Împreună cu Directorul SCDP Voineşti angajează unitatea în relaţiile 

contractuale şi economico-financiare, cu banca şi alţi agenţi economici; 

6. Răspunde de finanţarea activităţii de cercetare, producţie, investiţii, de 

rambursarea creditelor şi de îndeplinirea celorlalte obligaţii financiare la termenele 

stabilite, pe care le prezinta Consiliului de Administratie al unitatii; 

7. Răspunde de întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul în curs şi îl supune aprobării Consiliului de administraţie; 

9. Îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea de evidenţă economică a 

fermelor si sectoarelor precum şi de activitatea personalului economic şi a 

gestionarilor; 
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10. Organizează şi conduce contabilitatea, întocmeşte bilanţul contabil şi 

situaţia principalilor indicatori economico-financiari, respectand actele normative in 

vigoare; 

11. Supune aprobării Consiliului de administraţie bugetul de venituri şi 

cheltuieli pe anul în curs şi informeaza asupra situatiilor  financiare lunare ,  anuale 

si bilantul contabil; 

12. Propune Consiliului de Administratie  comisiile şi termenele privind 

inventarierea bunurilor patrimoniale, se ocupă de inventariere şi ia măsuri 

corespunzătoare, potrivit legii; 

13. Stabileşte şi propune justificat Consiliului de administraţie, după caz, 

trecerea pe cheltuieli a lipsurilor de valori materiale constatate la inventariere peste 

normele legale în cazul în care nu se datoresc culpei salariaţilor precum şi scăderea 

din gestiune a altor pagube, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale; 

14.  Respectă termenele şi condiţiile de excutare  a BVC-ului aprobat in 

Consiliul de Administratie si avizat de catre ASAS; 

15. Asigură crearea resurselor financiare pentru acoperirea costurilor de 

producţie, desfăşurarea normală a activităţii economice, constituirea fondurilor 

proprii, rambursarea creditelor bancare precum şi menţinerea echilibrului între 

venituri şi cheltuieli; 

16. Răspunde de respectarea normelor legale cu privire la controlul financiar-

preventiv, controlul intern şi controlul gestionar de fond asupra gospodăririi 

mijloacelor materiale şi băneşti din unitate; 

17. Sesizeaza in scris Comisia de disciplina cu privire la proasta gestionare sau 

lipsa de bunuri sau valori din gestiuni si ia masuri impreuna cu consilierul juridic in 

vederea recuperarii pagubelor respectand actele normative in vigoare; 

18. Raspunde impreuna cu consilierul juridic de recuperarea debitelor si 

evitarea prescrierii acestora; 

19. Analizează bilanţul contabil şi raportul de gestiune al bazelor de cercetare-

dezvoltare coordonate, îl centralizează şi îl trimite în termen util, spre aprobare 

Consiliului de Administratie al unitatii si  ASAS;   

20. Respectă prevederile ROI, ROF, CCM şi dispoziţiile cuprinse în legi, 

hotărâri de guvern, ordonanţe, ordine, instrucţiuni privind activitatea economico-

financiară pe care o conduce;  

21. Avizează BVC-ul anual şi rectificative ale staţiunii , în condiţiile legii; 

22.Raspunde de gestionarea corecta a activelor si pasivelor institutiei.  

23. Îndeplineşte orice alte dispoziţii ale Directorului SCDP Voineşti si 

Consiliului de Administratie. 

Contabilul Şef al SCDP Voineşti are în subordine directă biroul financiar contabil. 
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CAP. VI. Atribuţiile şi raspunderile compartimentelor de muncă 

 

 

Sectorul de cercetare 

 

 

Este format din : 

- Laborator cercetare: 

- Laborator ameliorare pomicolă; 

- Laborator tehnologie pomicolă şi de fitoprotecţie sanitară;  

- Laborator de tehnologie şi înmulţire a afinului de cultură.   

 

Colectivele de cercetare: 

 

 Au in principal urmatoarele atributii: 

 

- raspund de elaborarea strategiilor de dezvoltare a cercetării în domeniul 

pomicol, precum şi strategia de dezvoltare a sectorului pomicol si pun in aplicare 

aceste strategii; 

-obţinerea de fonduri pentru activitatea de cercetare prin participarea la 

competiţiile organizate în cadrul programelor din Planul Naţional  pentru Cercetare-

Dezvoltare şi Inovare şi a Programelor Europene pentru asigurarea resurselor 

financiare necesare desfasurarii activitatii de cercetare din unitate; 

-execută planurile tematice de cercetare ştiinţifică şi proiectele câştigate prin 

licitaţie; 

-raspund de realizarea planului tematic anual si decontarea fazelor de cercetare 

prevazute, la termenul stabilit; 

-organizeaza culturi de concurs, câmpuri de selectie, colectii si loturi 

demonstrative, coordoneaza lucrarile tehnologice ce se aplica conform specificului 

culturilor in baza fiselor tehnologice; 

-elaborează tehnologii noi privind cultura intensivă şi superintensivă a pomilor 

fructiferi, producerea materialului săditor pomicol, modernizarea plantaţiilor 

pomicole, înfiinţarea de plantaţii noi; 

-coordonează şi îndrumă activitatea pomicolă din zonă privind producerea 

materialului săditor pomicol, întreţinerea plantaţiilor pomicole, protecţia fitosanitară, 

recoltarea fructelor; 

-obţinerea de soiuri noi şi selecţii clonale valoroase de pomi şi arbuşti 

fructiferi de calitate superioară celor existente; 

-cercetează, experimentează şi aplică metodele de valorificare superioară a 

terenurilor slab productive, şi de combatere a eroziunii solului; 

-execută studii privind zonarea soiurilor de pomi fructiferi în arealele 

pomicole din zonele de influenţă ale unitatii; 

-stabileşte soluţii economice de întreţinere a solului şi de irigare a plantaţiilor 

pomicole; 
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-elaborează sistemele de combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor pomilor 

fructiferi; 

-elaborează tehnologii noi sau modernizate de producere a materialului săditor 

pomicol certificat liber de virusuri şi fitoplasme; 

-stabileşte momentul optim de recoltare a fructelor si calitatea lor prin 

folosirea metodelor moderne de analiza; 

-îndrumă cadrele tehnice din zona de influenţă în vederea aplicării 

tehnologiilor recomandate şi acordă asistenţă tehnică producătorilor particulari; 

-participă şi contribuie efectiv la perfecţionarea pregătirii profesionale a 

pomicultorilor prin demonstraţii, consultaţii, conferinţe de specialitate, workshop-uri 

etc.; 

-raspund de gestionarea corecta a  bunurilor cercetarii; 

-indeplinesc orice alte dispozitii date de Consiliul stiintific si Administrativ cu 

respectarea actelor normative in vigoare. 

 

Principalele relaţii ale sectorului de cercetare: 

 

1. Participă la competiţii privind obţinerea de proiecte de cercetare sau 

sectoriale. 

2. Transmite sectorului de dezvoltare din cadrul institutului, spre verificare în 

producţie, rezultatele experienţelor, în vederea generalizării lor în sectoarele de 

producţie din zona de influenţă. Primeşte observaţii asupra comportării în producţie 

a tehnologiilor recomandate. 

3. Pentru implementarea rezultatelor cercetării în producţie organizează loturi 

demonstrative, instructaje, mese rotunde, workshop-uri, activităţi de consultanţă cu 

producătorii pomicoli din zona de influenţă. 

4. Participă prin specialiştii din cadrul statiunii la elaborarea unor acte 

normative ce privesc alinierea sectorului pomicol din tara noastră la cerinţele U.E.  

5. Işi desfăşoară activitatea pe bază de plan tematic şi proiecte independente 

de cercetare, fiecare temă sau proiect prezentând deviz de cheltuieli pe elemente; 

6. Işi completează veniturile prin contracte suplimentare de venituri proprii şi 

prin alocarea unei părţi din profitul rezultat din activitatea de dezvoltare a 

institutului; 

7. Fondurile necesare activităţii de cercetare se centralizează într-un buget de 

venituri şi cheltuieli intocmit de secretarul stiintific, aprobat in Consiliul stiintific si  

Consiliul de Administraţie; 

8. Urmăresc realizarea temelor, proiectelor, programelor de cercetare şi 

bugetul de cheltuieli aprobat pentru realizarea acestora; 

9. Folosesc integral, raţional şi eficient laboratoarele din dotare cu aparatura şi 

utilajele aferente, câmpurile experimentale, plantaţiile pomicole etc.; 

10. Organizează şi raspunde pentru aplicarea legislaţiei PSI, protecţia muncii 

şi protecţia mediului; 

Laboratorul de cercetare ştiinţifică este direct subordonat secretarului ştiinţific 

si Consiliului stiintific. 
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Sectorul de dezvoltare 

 

 

 Este format din : 

- Baza experimentală nr.1 Voineşti, judeţul Dâmboviţa; 

- Baza experimentală nr.2 Izvoare, specializată pe producerea materialului 

săditor pomicol, judeţul Dâmboviţa; 

- Baza experimentală nr.3 Bilceşti, specializată pe înmulţirea arbuştilor 

fructiferi, judeţul Argeş. 

 

 

Atribuţii şi răspunderi: 

 

- asigură îndeplinirea sarcinilor stabilite de conducerea unităţii si Consiliul 

de Administratie în domeniul aplicării noilor tehnologii pomicole; 

- aplică rezultatele cercetării în producţie în sensul urmăririi noilor soiuri, 

selecţii clonale, care se compară cu cele existente; se aplică noile 

tehnologii care corespund cel mai bine condiţiilor pedoclimatice ale zonei; 

- stabileşte si se incadreaza in termenele de elaborare a documentaţiilor 

tehnice de asigurare cu materiale, materii prime, precum şi utilajele şi 

uneltele necesare, corelate cu tehnologiile de dezvoltare; 

- stabileşte programele de dezvoltare pe fiecare fermă, programele de 

reparaţii şi întreţineri curente la sectorul mecanic; 

- raspunde de realizarea producţiilor de fructe la hectar şi costul pe 

kilogramul de fructe conform cheltuielilor din tehnologii şi devize; 

- raspunde de aplicarea programului de tratamente fitosanitare; 

- stabileşte si raspunde de necesarul de forţă de muncă sezonieră în vederea 

efectuării lucrărilor prevăzute în tehnologie; 

- stabileşte si raspunde  de planul culturilor anuale ce urmeaza a se înfiinta 

pe terenurile aflate în pregătire; 

- stabileşte si raspunde de planul de plantări de pomi anuale, planul de 

producere de material săditor şi alte investiţii şi le propune spre aprobare 

Consiliului de administraţie; 

- analizează stadiul realizării lucrărilor din tehnologii decadal, lunar, 

trimestrial şi anual prin inginerul sef şi informează directorul şi Consiliul 

de Administraţie privind stadiul de indeplinire al acestora. 

- indeplinesc orice alte atributii date de conducerea unitatii cu respectarea 

actelor normative in vigoare. 
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Bazele  experimentale 

 

Sunt baze de cercetare – dezvoltare ale SCDP Voineşti care aplică în 

tehnologii rezultatele obtinute de cercetare, si îsi desfasoară activitatea pe bază de 

planuri de dezvoltare, venituri si cheltuieli pentru toate activitătile, aprobate de 

conducerea unitătii. Planurile fermelor se centralizează într-un plan de dezvoltare, 

venituri, cheltuieli si rezultate financiare de catre inginerul sef, si se supune 

aprobării  Consiliului de Administratie.  

 Conducerea fermelor raspunde de folosirea rationala si eficienta a fondului 

funciar, a plantatiilor de pomi fructiferi si celelalte bunuri aflate în administratie, 

folosind rational si eficient mijloacele fixe si circulante cu care sunt dotate. 

 Raspunde de calcularea si asigurarea salariilor la microproductie care se va 

face conform normelor de muncă şi tarifelor de plată cuprinse în devize si 

aprobate de conducerea unitătii prin fisele tehnologice dupa verificarea de catre 

inginerul sef si aprobarea acestora in Consiliul de Administratie. 

 Sefii de baze experimentale si sectoare urmaresc si raspund de incadrarea in 

consumurile  specifice de materiale si carburanti, organizează si iau toate 

măsurile pentru aplicarea legislatiei PSI, protectiei muncii si protectiei mediului. 

 Inginerul sef, sefii de baze experimentale  si sectoare urmăresc si raspund de 

îndeplinirea programelor de productie, cheltuieli, venituri si rezultate financiare, 

de recrutarea fortei de muncă, folosirea ratională a acesteia si acordarea 

drepturilor bănesti in functie de munca depusa si rezultatele de productie 

obtinute. 

 

Seful bazei experimentale are în principal următoarele atribuţii : 

 

- conduce, îndrumă, controlează  si raspunde de activitatea subordonatilor; 

- întocmeste împreună cu colectivul din subordine planul de dezvoltare anual, 

bugetul de venituri si cheltuieli al fermei, stabilind nivelul rentabilitatii fermei; 

- urmăreste realizarea produselor cuprinse în program; 

- elaborează si propune spre aprobare inginerului sef programele operative de 

lucrări, fisele tehnologice, pontaje,etc; 

- propune măsuri privind restructurarea activitătii fermei în scopul ridicării 

productivitătii muncii, a economisirii materiilor si materialelor; 

- aplică noi metode de conducere si organizare potrivit cunostintelor si 

experientei proprii, elaborează strategii privitoare la activitatea fermei si le 

prezintă spre analiză si aprobare conducerii unitătii; 

- urmăreste executia bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de inginerul sef 

si Consiliul de Administratie; 

- pune la dispozitia Consiliului de Administratie, la solicitarea acestuia, 

documentele si informatii în vederea efectuării controalelor referitoare la 

modul cum sunt aduse la îndeplinire hotărârile adoptate de către acesta; 
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- îndeplineste si răspunde de modul în care aduce la îndeplinire hotărârile 

Consiliului de Administratie precum si orice alte atributii de conducere 

curentă; 

- asigură conservarea si folosirea integrală si ratională a fondului funciar, a 

mijloacelor fixe precum si a mijloacelor materiale si bănesti puse la dispozitia 

fermei; 

- aduce la cunostinta Consiliului de Administratie, în scris, eventualele încălcări 

ale legilor fondului funciar (intrări abusive, tulburări de posesie), furturile si se 

asigură de recuperarea pagubelor în conformitate cu legislatia în vigoare; 

- informează urgent conducerea unitătii despre efectele unor calamităti naturale, 

pentru a se lua masurile necesare de constatare a acestora si de diminuare; 

- asigură conditii pentru respectarea normelor de protectie a muncii, protectia 

mediului, prevenirea si stingerea incendiilor si instruieste personalul din 

subordine în acest sens; 

- verifică si certifică exactitatea si realitatea datelor înscrise în documentele 

referitoare la consumul de materii si materiale, carburanti, energie, 

îngrasăminte si substante chimice folosite în procesul de productie precum si a 

cheltuielilor făcute cu munca vie; 

- se preocupă de restrângerea cheltuielilor fermei fără ca acestea să aibă 

repercursiuni asupra rezultatelor economice; 

- se preocupă de îmbunătătirea continua a produselor fermei pentru a permite 

valorificarea corespunzătoare a acestora; 

- adaptează tehnologiile la conditiile concrete ale fermei, în vederea 

eficientizării activitătii; 

- stabileste  perioadele optime de desfăsurare si aplicare a operatiunilor tehnice 

conform tehnologiilor avansate si a celor mai noi rezultate ale cercetării; 

-selectioneaza personalul sezonier care va lucra în cadrul fermei si il 

instruieste corespunzător; 

- respecta termenele prevăzute în avertizările emise de Laboratorul de protectia 

plantelor si  urmăreste aparitia si evolutia agentilor patogeni sau dăunătorilor 

care pot adduce pagube culturilor, luand masuri de evitare/inlaturare a 

acestora; 

- tine evidenta tehnică pe parcele si culturi a lucrărilor aplicate, materialelor 

consumate si a productiei obtinute, în vederea stabilirii potentialului productiv 

al fiecarei parcele; 

- colaborează cu laboratoarele de specialitate ale sectorului de cercetare, care 

are experiente amplasate pe teritoriul fermei, pentru aplicarea întocmai a 

lucrărilor experimentale; 

- precizază ritmic (zilnic, săptămânal, sezonier) în functie de caracterul lucrării, 

pentru fiecare lucrător sarcinile de muncă cantitative si calitative; 

- repartizează mijloacele de productie si organizează forta de muncă în  vederea 

aplicării tehnologiilor stabilite pentru fiecare activitate de productie; 

- receptionează zilnic lucrările, acordând o mare atentie calitătii acestora, 

receptionează lucrările si serviciile prestate de terti; 
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- stabileste plata cuvenită fiecărui muncitor în functie de cantitatea si calitatea 

lucrărilor efectuate prin pontajele intocmite; 

- informează lucrătorii asupra punctului de lucru în care se află pentru a putea fi 

contactat în situatii deosebite; 

- respectă prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al unitătii, 

Regulamentului de Ordine Interioară, ale Contractului colectiv de muncă, 

Regulamentului de salarizare si actelor normative in vigoare cu privire la 

aceasta; 

- execută si alte sarcini trasate de conducerea unitătii. 

 

 

Seful bazei experimentale răspunde de : 

 

- executarea întocmai a atributiilor, sarcinilor si lucrărilor prezentate mai sus: 

- realizarea integrală, ritmică, cantitativă si calitativă a productiei prevăzute în 

planul de dezvoltare: 

- utilizarea volumului de cheltuieli aprobat; 

- integritatea si utilizarea rationala si eficientă a întregului patrimoniu al fermei; 

- mentinerea în stare de functionare a tractoarelor si masinilor agricole; 

- exactitatea si corectitudinea datelor înscrise în documentele semnate; 

- executarea lucrărilor agricole în timp optim si de calitatea acestora; 

- abaterile disciplinare ale subordonatilor, sesizand in scris Comisia de 

disciplina a unitatii in vederea recuperarii pagubelor savarsite de acestia; 

- legalitatea deciziilor, aprobărilor si măsurilor adoptate pentru îndeplinirea 

atributiilor de serviciu; 

- efectuează instructajul de protecţia muncii a personalului din subordine la 

termenele şi în condiţiile prevederilor legale. 

- Raspunde de gestionarea corecta a bunurilor si fondului funciar al fermei. 

 

 

Aparatul funcţional 

 

Are în componenţa sa următoarele compartimente:  

- Compartiment administrativ, achizitii publice si patrimoniu 

- Compartiment financiar – contabil  

- Laborator cercetare 

- Compartiment juridic, resurse umane, salarizare si arhiva 

- Compartiment audit intern  

 

Compartimentul resurse umane si salarizare 

 

Colaborează cu celelalte sectoare de activitate la elaborarea şi fundamentarea 

temeinică a propunerilor de plan la toţi indicatorii şi pe toate secţiunile, 

perfecţionarea organizării producţiei şi a muncii, asigurarea necesarului de personal 
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pe meserii, funcţii şi specialităţi, corespunzător planurilor de producţie şi investiţii. 

Este subordonat directorului unitatii. 

 

Acest compartiment are atribuţii şi răspunderi în următoarele domenii : 

- Angajarea de resurse umane în concordanţă cu necesităţile institutiei, resursele 

financiare si prevederile legale; 

- Punerea în concordanţă a cantităţii şi calităţii muncii prestate, retribuţia 

primită de salariat. 

 

Resurse umane, salarizare-personal asigură şi răspunde de: 

- aplicarea strictă a prevederilor legale privind sistemul de salarizare al muncii ; 

- modul în care s-au realizat indicatorii sau sarcinile de plan în funcţie de care 

se acordă salariile ; 

- creşterea productivităţii muncii la compartimentul resurse umane si 

salarizare; 

- răspunde de întocmirea corectă, în spiritul legislaţiei în vigoare, la termenele 

stabilite, a tuturor documentelor primare privind salarizarea; 

- nivelul de îndeplinire a normelor de muncă ; 

- întocmeşte şi prezintă spre analiză şi aprobare in Consiliul de Administratie 

statul de funcţii şi organigrama ; 

- propune necesarul de personal pe meserii, funcţii şi specialităţi ; 

- propune necesarul de absolvenţi de învăţământ superior ; 

- răspunde de organizarea examenelor şi concursurilor pentru încadrarea şi 

promovarea în muncă a personalului precum şi de verificarea îndeplinirii de 

către solicitanţi a condiţiilor prevăzute de lege ; 

- răspunde de verificarea încadrării personalului din institutie ; 

- efectuează lucrări privind evidenţa şi mişcarea personalului ; 

- eliberează adeverinte solicitate de personal privind calitatea de persoană 

încadrată în muncă cu respectarea normelor in vigoare ; 

- răspunde de întocmirea, completarea, pastrarea şi evidenţa programului 

Revisal si a Registrului de evidenta a zilieriior, în conformitate cu 

prevederile legale   

- întocmeşte dosarele de pensii pentru personalul din unitate ; 

- urmăreşte prezentarea la serviciu a personalului muncitor şi are în păstrare 

condicile de prezenţă ; 

- întocmeşte contractele individuale de muncă şi actele adiţionale la acestea ; 

- intocmeste fisele postului pentru personalul contractual al institutiei si le 

supune aprobarii conducerii unitatii; 

- întocmeşte proiectele  de  decizii pentru toate schimbările ce survin pe linie 

de personal; 

- tine evidenta deciziilor unitatii in registrul de evidenta ce se completeaza la 

zi; 

- ţine evidenţa concediilor de odihnă si modul de realizare a acestora cu 

respectarea actelor normative in vigoare; 
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- participa la evaluarea profesionala individuala a salariatilor, tinand fisele 

intocmite in acest sens; 

- elaborează şi supune aprobării Consiliului de Administraţie programul de 

formare profesională a personalului; 

- raspunde de gestionarea corecta a bunurilor din compartimentul resurse-

umane; 

- raspunde de alte sarcini incredintate de conducerea unitatii cu respectarea 

normelor in vigoare. 

 

 Compartimentul de audit public intern 

 

 Auditul public intern este o activitate functional independenta si obiectiva care 

da asigurari si conciliere conducerii staţiunii pentru buna administrare a veniturilor si 

cheltuielilor. Perfectionand activitatile, ajuta conducerea sa-si indeplineasca 

obiectivele printr-o abordare sistemica si metodica, care evalueaza si imbunatateste 

eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a 

controlului si proceselor de administrare. 

 Este subordonat directorului. 

 Compartimentul de audit public intern: 

- elaboreaza norme metodologice specifice entitatii publice in care isi 

desfasoara activitatea, cu avizul Compartimentului de Audit Public din cadrul 

Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu Sisesti” Bucuresti; 

- elaboreaza proiectul planului de audit public intern corelat cu planul 

Compartimentului de Audit Public din cadrul Academiei de Stiinte Agricole si 

Silvice “Gheorghe Ionescu Sisesti” Bucuresti; 

-  efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de 

management financiar si control al institutiei sunt transparente si sunt conforme cu 

normele de legalitate, economicitate, eficienta si eficacitate; 

Compartimentul de audit public intern auditeaza cel putin odata la trei ani, fara 

a se limita la aceasta, urmatoarele: 

- angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de 

plata, inclusiv din fondurile comunitare; 

- platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile 

comunitare; 

- vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat 

al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale; 

- concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al 

unitatii administrativ teritoriale; 

- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a 

tilurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora; 

- alocarea creditelor bugetare; 

- sistemul contabil si fiabilitatea acestuia; 

- sistemul de luare a deciziilor; 

- stadiul incasarii debitelor si evitarea prescrierilor acestora; 
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- sistemele de conducere si control precum si riscurile asociate unor astfel de 

sisteme; 

- sistemele informatice; 

- stadiul actiunilor in instantele de judecata, controlul registrului de evidenta a 

dosarelor de instanta. 

Compartimentul de audit public intern: 

- întocmeste rapoartele de audit public intern conform planului anual de audit 

aprobat, pe care le prezinta directorului unitatii; 

- întocmeşte raportul de audit asupra situaţiilor financiare ale institutiei în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare ; 

- informeaza Compartimentul de Audit Public din cadrul A.S.A.S. Bucuresti 

despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul unitatii, precum si despre 

consecintele acestora; 

-   transmite structurii auditate recomandarile aprobate ; 

-   elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern; 

-   în cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii raporteaza imediat 

conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate. 

-   organizeaza si efectueaza activitatile, operatiunile si actiunile de audit public 

intern al unitatii si ia masuri in consecinta; 

- efectueaza lucrari de sinteza si analiza economica in legatura cu activitatea de audit 

potrivit dispozitiilor date de conducatorul unitatii sau de Compartimentul de Audit 

public Intern din cadrul A.S.A.S. Bucuresti. 

-   raspunde de gestionarea corecta bunurilor din compartimentul de audit intern; 

- indeplineste alte sarcini primite in legatura cu activitatea sa, care nu 

contravin prevederilor legale in vigoare, dispuse de conducatorul institutiei sau de 

Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul Academiei de Stiinte Agricole si 

Silvice Bucuresti cu aprobarea conducatorului unitatii. 

 

Controlul intern 

 

 Se organizeaza in directa subordine a directorului statiunii, indeplinind scopul 

si atributiile stabilite prin reglementarile legale si interne in vigoare la data 

exercitarii. 

 Obiectivele generale ale controlului intern sunt: 

- realizarea corespunzătoare a atribuţiilor de către compartimentele 

institutiei, în condiţiile de regularitate, eficacitate, economicitate şi 

eficienţă; 

- protejarea fondurilor publice împotriva pierderii datorate erorii, risipei 

abuzului sau fraudei; 

- respectarea legii şi a reglementărilor conducerii; 

- dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare şi 

actualizare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a 

unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte 

periodice. 
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Directorul unitatii si contabilul sef  vor organiza controlul intern al instituţiei, 

urmarind îndeplinirea obiectivelor generale arătate la alineatul precedent, precum şi 

a următoarelor cerinţe: 

a) cerinţe generale: 

- evaluarea sistematică şi menţinerea la un nivel acceptabil a riscurilor asociate 

programelor, proiectelor sau operaţiunilor; 

- asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi execuţie, 

acesta având obligaţia să răspundă  şi să sprijine controlul intern; 

- asigurarea integrităţii şi competenţei personalului de conducere şi execuţie; 

- stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern; 

- supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor 

activităţilor şi acţionarea promptă în sensul corectării şi responsabilităţii ori de câte 

ori se constată încălcări ale legalităţii şi regularităţii în efectuarea unor operaţiuni sau 

în realizarea unor activităţi în mod neeconomic, ineficace sau ineficient; 

-perfectionarea sistemului de control intern ca urmare a instruirilor realizate de 

ASAS, si aplicarea prevederilor legale cu privire la aceasta. 

b) cerinţe specifice: 

- reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor 

operaţiunilor unitatii şi a tuturor evenimentelor semnificative; 

- asigurarea aprobării şi efectuării operaţiilor exclusiv de către personal 

împuternicit special în acest sens; 

- separarea atribuţiilor de aprobare, control, înregistrare, prin încredinţarea lor 

unor persoane diferite; 

- asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile; 

- accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îndreptăţite şi 

responsabile în legătură cu utilizarea şi păstrarea lor. 

  

 

 

 Rezultatele controlului intern se înregistrează şi se evidenţiază  în Registrul 

special de control Intern, ţinut de către directorul unitatii. În funcţie de aceste 

rezultate, directorul va lua măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor 

generale şi specifice menţionate. 

 

 Compartimentul  juridic  

 

Asigură apararea drepturilor şi intereselor legitime ale unitatii în conformitate 

cu Constituţia şi legile ţării. 

Este subordonat directorului. 

Acest lucru se realizează prin : 

- consultaţii şi cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului ; 

- gestioneaza si raspunde de toate  dosarele care cuprind documente emise de unitate 

si instantele de judecata; 

- raspunde de inregistrarea tuturor dosarelor aflate pe rolul instantelor de judecata la 

zi în Registru de evidenta privind orice situatie litigioasa care a fost sesizata; 
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- raspunde de emiterea documentelor interne, pe linie juridica pentru legalitate, ale 

unitatii; 

- reprezinta in instantele de judecata interesele institutiei, sau dupa caz, tine legatura 

cu avocatul care reprezinta in instatanta unitatea, inclusiv predarea  sau preluarea de 

documente pe baza  de proces verbal si informeaza conducerea despre stadiul si 

legalitatea actiunilor juridice intreprinse; 

-  prezinta  in Consiliul de Administratie stadiul proceselor aflate pe rolul instantelor 

de judecata precum si a masurilor ce trebuie luate pentru a se evita prescrierile de 

sume si transmiterea documentelor catre avocatul care reprezinta institutia; 

- raspunde de gestionarea corecta a bunurilor aflate in subgestiune implicate in 

desfasurarea activitatii;   

- colaboreaza cu toate compartimentele statiunii, semnalizand in scris orice  

deficienta constatata in cunoasterea si aplicarii legii; 

- intocmeste adrese, decizii, orice alte  reglementari normative interne, asigurand 

indrumari de specialitate necesara si le inainteaza spre aprobare conducerii unitatii; 

- tine evidenta legilor si a tuturor actelor normative; 

- informeaza conducerea unitatii asupra intrarii in vigoare, dupa caz, abrogarea unor 

acte normative; 

- efectueaza actiuni de popularizare a legilor si prevenirea incalcarii  dispozitiilor 

legale; 

- avizeaza contracte, precum şi negocierea clauzelor legale contractuale ; 

- reprezentarea juridică a institutiei ; 

- redactarea de acte juridice, atestarea identităţii parţilor, a consimţămantului, a 

conţinutului şi a datei actelor încheiate care privesc institutia ( decizii, contracte de 

orice fel, convenţii şi altele asemenea ) ; 

- avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic; 

- verificare legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare ; 

- semnare, la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu 

caracter juridic emanate de catre conducerea unitatii; 

Consilierul juridic nu poate asista sau reprezenta părţi cu interese contrare 

statiunii. 

Raportul dintre consilierul juridic şi institutie nu poate fi stînjenit sau controlat 

decat în condiţiile Legii nr. 514/2003 şi ale Statutului profesiei. 

Consilierul juridic acordă consultanţă, opinia sa fiind consultativă. 

Consilierul juridic formulează punctul său de vedere potrivit prevederilor 

legale şi a crezului său profesional. Manifestă independenţă în relaţia cu organele de 

conducere ale institutiei, precum şi cu orice alte persoane din cadrul acestuia ; 

punctul de vedere formulat de către consilierul juridic în legătură cu aspectul juridic 

al unei situaţii nu poate fi schimbat sau modificat de către nici o persoană. 

Consilierul juridic nu poate fi supus nici unei presiuni din partea institutiei sau 

din partea oricărei alte persoane juridice de drept public ori privat. 

Consilierul juridic nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de 

altă natură, cuprinse în documentul avizat ori semnat, semnatura sa fiind valabila 

pentru legalitatea documentului. 
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In cadrul atribuţiei de reprezentare a institutiei în faţa instanţelor judecătoreşti, 

consilierul juridic este obligat să respecte solemnitatea şedinţelor de judecată şi să nu 

folosească expresii jignitoare faţă de completul de judecată, faţă de ceilalţi consilieri 

juridici, avocaţi sau faţă de părţile din proces. 

Consilierul juridic răspunde de îndeplinirea sarcinilor cuprinse în prezentul 

regulament care sunt conforme cu sarcinile stabilite prin statutul profesiei iar din 

punct de vedere administrativ are toate drepturile şi obligaţiile stabilite pentru 

personalul salariat prin ROF, ROI, CCMU.  

Indeplineste si alte atributii incredintate de catre conducerea unitatii in 

concordanta cu pregatirea profesionala si respectand actele normative in vigoare. 

 

Compartimentul financiar-contabil 

 

 Îndeplineşte atribuţii ce revin pe linie financiar-contabilă pentru activitatea 

desfasurata conform actelor normative in vigoare. 

Este subordonat contabilului şef. 

Asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin unităţii din punct de vedere financiar 

contabil, buget-finanţe. 

În realizarea atribuţiilor ce-i revin, colaborează cu toate compartimentele din 

unitate. 

Are atribuţii şi răspunderi în următoarele domenii : 

-    planificare financiară, buget-finanţe ;  

-    analize economice şi urmărirea realizării indicatorilor financiari pentru 

statiune pentru a se  asigura finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare si  

investiţii. 

- contabilitatea unităţii; 

- control financiar preventiv propriu; 

- control intern. 

 

Planificare financiară 

- asigură prin bugetul de venituri şi cheltuieli fondurile necesare desfăşurării 

ritmice a activităţii de cercetare-dezvoltare, şi a investiţiilor, răspunzând de 

aplicarea unui regim de economie ; 

- întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, asigurând corelarea cu secţiunile 

planului institutiei ; 

- efectuează calcule de fundamentare a indicatorilor ; 

- răspunde de defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari asigurând 

încadrarea în indicatorii anuali aprobaţi şi corelarea acestora cu indicatorii 

tehnici ; 

- întocmeşte împreună cu celelalte compartimente, planul de credite şi de casă ; 

- răspunde de asigurarea cerinţelor privind efectuarea plăţilor, pe baza 

documentelor justificative legal întocmite ; 

- ia măsuri, împreună cu celelalte compartimente, pentru determinarea 

necesarului de mijloace circulante, în funcţie de indicatorii de plan, de 
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stocuri urmărind realizarea activităţilor cu un consum cât mai redus de 

fonduri băneşti ; 

- ia măsuri, împreună cu toate compartimentele, ca unitatea să-şi desfăşoare 

activitatea astfel încât să asigure acoperirea cheltuielilor de producţie şi de 

circulaţie pe seama veniturilor şi să obţină rezultate financiare care să îi 

permită restituirea la termenele stabilite a creditelor contractate; 

- ia masuri in vederea recuperarii debitelor si evitarea prescrierii acestora 

impreuna cu consilierul juridic si dupa caz firma de avocatura. 

 

Analize economice şi urmăriea realizării indicatorilor financiari ; 

finanţarea activităţii unităţii : 

 

- răspunde împreună cu compartimentele implicate de realizarea integrală şi la 

timp a indicatorilor economici, propune, operativ, Consiliului de 

administraţie, măsuri concrete şi eficiente de recuperare a nerealizărilor şi de 

prevenire sau înlăturare a unor situaţii nefavorabile ; 

- mobilizează rezervele existente şi răspunde pentru reazultatele activităţii 

financiare a institutiei ; 

- asigură respectarea strictă a nivelului cheltuielilor stabilite prin BVC, ia 

măsuri şi urmăreşte creşterea eficienţei şi eliminarea pierderilor ; 

- răspunde de eliminarea imobilizărilor financiare şi stabileşte măsuri de 

readucere în circuitul economic a stocurilor supranormative, fără mişcare şi 

disponibile, precum şi măsuri de prevenire a formării de noi imobilizări ; 

- analizează activitatea economico-financiară pe bază de bilanţ, propune măsuri 

concrete şi eficiente pentru îmbunătăţirea continuă a activităţii economico-

financiare ; 

- trimestrial, analizează activitatea economico-financiară a fermelor, 

sectoarelor, cercetării şi informează Consiliul de administraţie; 

- urmăreşte permanent utilizarea eficientă a plafoanelor de credite, conform 

necesităţilor stricte ale unităţii ; 

- răspunde de încadrarea în fondurile planificate, analizează cauzele care au 

condus la depăşiri şi la dobânzi penalizatoare şi ia măsuri care să asigure 

încadrarea în cel mai scurt timp în fondurile programate ; 

- asigura desfăsurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii şi 

beneficiarii şi stabileşte împreună cu băncile, măsuri corespunzătoare pentru 

încasarea într-un termen cât mai scurt a produselor livrate, a lucrărilor 

executate sau serviciilor prestate ; 

- asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaţia unităţii faţă de 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, alte bugete, taxe şi a obligaţiilor 

faţă de terţi ; 

- asigură fondurile necesare finanţării investiţiilor ; 

- ia măsuri pentru realizarea resurselor proprii destinate finanţării investiţiilor 

(amortismente, profit, casări, vânzări ş.a.) ; 
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- răspunde de respectarea strictă a nivelului costurilor programate în ferme, 

sectoare, compartimente, a nivelului cheltuielilor administrativ-gospodăreşti, 

ia măsuri pentru eliminarea pierderilor şi creşterea profitului ; 

- sesizeaza Compartimentul Juridic, in scris, cu privire la 

neexecutarea/executarea cu intarziere sau necorespunzatoare a platilor de 

catre debitorii inregistrati, precum si cu privire la necesitatea recuperarii 

prejudiciilor cauzate statiunii de catre salariati.; 

- sesizeaza Comisia de disciplina si compartimentul juridic in scris cu privire la 

lipsa din gestiune a bunurilor sau valorilor, si stabileste masuri de recuperare 

a prejudiciului fata de institutie. 

 

                 Contabilitatea unităţii  

 

- răspunde de organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii 

valorilor patrimoniale ; organizează şi ţine contabilitatea de gestiune ; 

- asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile privind : 

imobilizările necorporale, corporale şi financiare, calculul amortizării 

acestora, mijloacele circulante, cheltuielile de producţie sau circulaţie şi 

calculul costurilor, mijloacele băneşti şi împrumuturile bancare, fondurile 

proprii şi alte fonduri ; debitorii, creditorii şi alte decontări ; investiţiile, 

veniturile, rezultatele financiare etc. ; 

- asigură respectarea cu stricteţe a prevederilor legale privind integritatea 

patrimoniului şi ia toate măsurile legale pentru reîntregirea acestuia în cazul 

în care a fost păgubit ; 

- organizează inventarierea periodică a tuturor  valorilor patrimoniale şi 

urmăreşte definitivarea şi înregistrarea potrivit legii, a rezultatelor 

inventarierii ; 

- întocmeşte lunar balanţa de verificare pentru conturile sintetice şi cele 

analitice şi urmăreşte concordanţa dintre acestea ; 

- întocmeşte situaţia principalilor indicatori economico-financiari lunar şi 

trimestrial, situatiile financiare, coordonand întocmirea raportului explicativ 

la acesta ; 

- prezintă spre aprobare Consiliului de Administraţie bugetul de venituri şi 

cheltuieli, bilanţul contabil şi raportul explicativ, participă la analiza 

rezultatelor economice şi financiare pe baza datelor de bilanţ şi urmăreşte 

modul de ducere la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin din procesul-verbal de 

analiză ; 

- participă la organizarea şi perfecţionarea sistemului informaţional ; aplică 

măsuri de rationalizare şi simplificare a lucrărilor de evidenţă contabilă, 

informatizarea lucrărilor contabile ; 

- exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv privind legalitatea, 

necesitatea, oportunitatea şi economicitatea operaţiunilor. 
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 Controlul financiar preventiv propriu 

 Se exercita de catre persoane imputernicite cu atributii in acest sens de catre 

directorul unitatii, in conformitate cu dispozitiile legale in materie si in limitele de 

competenta stabilite prin decizia de numire.  

 

 

 Statul de functii cuprinde : 

 

 

 Funcţii de conducere - director, secretar ştiinţific, inginer sef, contabil şef,   

şef de baza . 

 

 Funcţii de execuţie – CS I,CS II, CS III, CS, ASC, inginer, consilier juridic, 

inspector resurse umane,economist, auditor intern,  tehnician, contabil, merceolog, 

magaziner,administrator, secretar, arhivar,casier,şofer, paznic,  mecanic agricol, 

muncitor calificat. 

Salarizarea se face conform Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate 

şi potrivit  legislaţiei în vigoare. 

  

Compartimentul administrativ, achizitii publice, 

patrimoniu si de protectia muncii 

 

- intocmeste propuneri pentru planul de investitii si reparatii capitale pentru 

imobile, instalatiile eferente si celelalte mijloace fixe necesare activitatii de 

administratie; 

- raspunde de asigurarea documentatiei si urmareste executarea lucrarilor de 

investitii si reparatii capitale si participa la receptia acestora; 

- raspunde de executarea lucrarilor dse intretinere, de utilizarea rationala si 

evidenta imobilelor, instalatiilor aferente celorlalte mijloace fixe si obiecte de 

inventar administrativ-gospodaresti; 

-  efectueaza impreuna cu compartimentul financiar-contabil inventarieri 

periodice , declasarea sau transferarea de mijloace fixe si obiecte de inventar 

administrativ-gospodaresti; 

- Ia masuri pentru buna gospodarire a energiei electrice, 

combustibililor,apei,hartiei, rechizitelor si a altor materiale de consum cu 

caracter administrativ-gospodaresc; 

- organizeaza si asigura efectuarea curateniei in birouri si celelalte incaperi si 

spatii aferente imobilelor administrative si sociale, intretinerea spatiilor verzi, 

a cailor de acces, precum si deszapezirea acestora; 

- intocmeste propuneri pentru planul financiar privind cheltuielile 

administrativ-gospodaresti, face propuneri pentru planul de aprovizionare cu 

materiale de intretinere , inventar gospodaresc si rechizite de birou; 

- raspunde de depozitarea echipamentelor, materialelor si rechizitelor de birou, 

asigurand redistribuirea acestora pe compartimente; 
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- indruma si controleaza modul in care se asigura paza contra 

incendiilor;raspunde de intreaga activitate de paza contra incendiilor in 

subunitatile si compartimentele unitatii; 

- participa la organizarea activitatii de aparare locala, potrivit reglementarilor 

legale 

- intocmeste proiectul planului de fonduri necesare actiunilor de protocol; 

raspunde de primirea si insotirea delegatiilor; instruieste personalul care vine 

in contact pe linie de serviciu, cu persoane straine sau cu delegatii straine; 

asigura mijloacele de transport necesare delegatiilor straine care viziteaza 

unitatea; asigura daca este cazul, pentru delegatiile straine , cazarea in unitate 

sau hoteluri; in activitatea de protocol tine in permanenta legatura cu 

conducerea unitatii; 

- asigura montarea si functionarea instalatiilor de semnalizare si avertizare pe 

caile de acces din incinta unitatii; 

- prezinta conducerii unitatii propuneri de reguli precise de acces si circulatie 

in incinta a personalului propriu si a persoanelor straine; raspunde de 

aplicarea stricta a acestor reguli, raspunde si asigura accesul in incinta 

sediului unitatii a personalului si a altor persoane din afara; 

- elaboreaza planul de paza a obiectivelor si bunurilor institutului stabilind 

modul de efectuare a acestuia precum si necesarul de amenajari, instalatii si 

mijloace tehnice de paza si alarmare pe care il supune avizului de specialitate 

al organelor de drept; 

- ia masuri si raspunde de efectuarea amenajarilor, a instalatiilor si mijloacelor 

tehnice de paza si alarmare prevazute; 

- asigura paza si ia masuri pentru mentinerea in stare de functionare a 

instalatiilor si mijloacelor tehnice de paza; 

- asigura impreuna cu organele locale ale Ministerului de Interne instruirea 

personalului de paza proprie, pentru respectarea normelor de paza; 

- raspunde de indeplinirea tuturor obligatiilor stabilite de lege pentru 

organizarea pazei incintei si obiectivelor din cadrul unitatii;  

- controleaza respectarea normelor  de protectia muncii in toate 

compartimentele unitatii; 

- controleaza modul de utilizare a fondurilor repartizate pentru activitatea de 

protectia muncii; 

- propune masurile necesare pentru prevenirea accidentelor de munca si ale 

imbolnavirilor profesionale; 

- participa la receptia obiectivelor noi privind modul cum au fost asigurate 

mesurile de protectie a muncii; 

- urmareste obtinerea autorizatiilor de functionare a institutiei; 

- intocmeste proiectul planului de masuri in domeniul protectiei muncii si 

urmareste realizarea acestuia; 

- organizeaza instructaje si examinari pe linie de protectie a muncii a 

personalului cu atributii in acest domeniu; 

- intocmeste materialele necesare pentru analiza activitatii de protectia muncii 

in Consiliul stiintific si de administratie; 
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- informeaza operativ conducerea si Inspectoratul teritorial de protectia muncii 

asupra producerii accidentelor de munca; 

- participa la cercetarea cauzelor accidentelor de munca mortale si colective; 

- analizeaza modul in care s-au intocmit dosarele de cercetare a accidentelor de 

munca cu incapacitate temporara de munca; 

- controleaza realizarea masurilor stabilite cu ocazia cercetarii accidentelor de 

munca; 

- participa la stabilirea locurilor de munca la care se acorda sporuri de 

toxicitate si program redus de munca; 

Asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin institutiei, prin programe, cu privire la 

realizarea activităţii de achiziţii publice aprovizionând cu materiale, materii prime, 

combustibili, maşini, utilaje, instalaţii, piese de schimb, ambalaje, produse finite, 

respectand legislatia in vigoare cu privire la aceasta. 

În realizarea atribuţiilor ce-i revin colaborează cu celelalte compartimente din 

unitate. 

Achizitionarea de lucrari produse si servicii se realizeaza cu aplicarea 

procedurilor din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare precum si 

altor reglementari  legale cu privire la aceasta. 

Achizitionarea de bunuri, lucrari, produse si servicii se face pe baza de 

contracte de achizitie publica: 

- contracte de lucrari  

- contracte de furnizare; 

 -  Contracte de servicii (conform OUG 34/2006 actualizata). 

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica, sunt: 

a. nediscriminarea; 

b. tratamentul egal; 

c. recunoastrea reciproca; 

d. transparenta; 

e. proportionalitatea; 

f. eficienta utilizarii  fondurilor. 

Institutia are obligatia sa respecte principiile mai sus precizate in relatie cu 

operatorii economici interesati si sa participe la procedura de atribuire.  

Procedurile de atribuire a Contractului de achizitie publica sunt cele prevazute 

de Legile Achizitiilor Publice din 2016. 

 SCDP Voineşti prin personalul desemnat prin decizie si respectand legislatia 

in vigoare cu privire la aceasta  achizitioneaza direct produse  si servicii in masura in 

care valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul a 30.000 euro exclusiv TVA pentru 

fiecare achizitie de produse ori servicii si respectiv a 100.000 euro exclusiv TVA 

pentru fiecare achizitie de lucrari. 

Achizitiile se realizeaza pe baza de documente justificative conform 

reglementarilor in vigoare. 

Transmiterea  in  SEAP a documentelor justificative care stau la baza 

achizitiilor realizate respecta prevederile OUG 34/2006 actualizata in care este 

prevazuta limita minima a valorii produsului, serviciului sau lucrarii achizitionate . 
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Procedura de transmitere in SEAP respecta punctual prevederile legale din 

OUG 34/2006 actualizata  precum si a altor prevederi legale cu privire la aceasta de 

catre persoanele cu atributii ale institutiei. 

Institutia prin personalul numit prin decizie are obligatia de a estima valoarea 

contractului de achizitii publice pe baza calcularii estimative si insumarii tuturor 

sumelor platibile pentru realizarea contractului estimativ (fara TVA) luind in 

considerare orice forme de obtiuni si in masura in care acestea pot fi anticipate la 

momentul estimarii . 

Valoarea estimata a contractului de achizitie publica al institutiei trebuie sa fie 

determinata înainte de initierea procedurii de atribuire a contractului respectiv , 

aceasta se face la propunerea responsabulului cu achizitii publice numit prin decizie 

si aprobata in Consiliul de administratie al unitatii. 

- asigură şi răspunde de aprovizionarea cu materii prime, materiale, 

subansamble, piese de schimb, necesare tuturor sectoarelor în vederea realizării 

producţiei, în care scop intocmeste un plan de fundamentare a necesarului de 

aprovizionat, pe baza normelor de consum şi de stoc existente şi a structurii 

producţiei planificate pe care il supune aprobarii Consiliului de Administratie ;  

- îmbunătăţeşte şi corelează necesarul de aprovizionat cu celelalte secţiuni de 

plan, pe baza indicatorilor ; 

- adaptează planul de aprovizionare în funcţie de modificările intervenite în 

modificarea programului ; 

- răspunde de contractarea bazei tehnico-materiale conform prescripţiilor 

tehnice şi condiţiilor de calitate prevăzute în documentaţia tehnică în care scop aplică 

dispoziţii legale referitoare la achiziţiile publice; 

- răspunde de realizarea bazei tehnico-materiale, în cadrul contractelor 

încheiate ; 

-organizează şi participă la recepţia cantitativă şi calitativă a materiilor prime 

şi materialelor aprovizionate 

- răspunde de primirea, gospodărirea corespunzătoare, refolosirea şi restituirea 

ambalajelor,  

- asigură aplicarea unor masuri concrete pentru valorificarea superioară a 

materiilor prime, materialelor şi deşeurilor, respectarea strictă a consumurilor 

aprobate prin introducerea unui regim sever de economii; 

-aplică procedee moderne de transport (paletizare, contaneizare, 

transcontaneizare) ; 

-asigură optimizarea transportului pentru produsele livrate sau aprovizionate ; 

-controlează şi răspunde de modul de gospodărire raţională a combustibililor şi 

răspunde de încadrarea în normele de consum ; 

-asigură transportul materiilor prime, materialelor şi produselor finite. 

Intreaga activitate desfasurata de catre compartimentul de administrativ si 

achizitii publice prin persoana desemnata prin decizia conducerii unitatii respecta cu 

stictete reglementarile legale in vigoare cu privire la aceasta. 
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CAP. VII Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. 

 

 

Art. 21 Institutia intocmeste anual buget de venituri si cheltuieli, bilant 

contabil si cont de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de 

Ministerul Finantelor. 

Art. 22 Veniturile si cheltuielile statiunii se stabilesc prin buget pentru fiecare 

exercitiu financiar. Bugetele de venituri si cheltuieli se aproba de A.S.A.S. conform 

legii 500/2002. Din veniturile realizate statiunea acopera toate cheltuielile 

evidentiate in costuri, conform legii. 

Art.23 Partea din venituri ramasa dupa acoperirea cheltuielilor si constituirea 

fondurilor proprii in efectuarea platilor prevazute de lege, reprezinta excedent. 

Intregul excedent reprezinta fondul de dezvoltare al statiunii. 

Art.24 Salariile individuale ale personalului se stabilesc  cu respectarea 

legislatiei in vigoare  si reglementarile cuprinse in contractul colectiv de munca  si 

BVC. 

Salariul de baza al directorului se stabileste prin decizia Presedintelui ASAS. 

Art.25 Statiunea prin Consiliul de Administratie,hotaraste cu privire la 

investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului de activitate, finantarea 

efectuandu-se din surse proprii si alocatii bugetare aprobate de ASAS in conditiile 

legislatiei in vigoare. 

Executia investitiilor cu terti se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit 

legii care reglementeaza achizitiile publice. 

Art.26 Operatiunile de incasari si plati prin conturi bancare si casierie, se fac 

in conformitate cu prevederile legale, respectiv art.70 din Legea 500/2002-privind 

finantele publice si art.5.6.1 din Normele metodologice de aplicare a OUG 146/2001, 

aprobate prin Legea 201/2003. 

Statiunea poate efectua operatiuni de comert aferente obiectului de activitate 

potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin 

conturi bancare deschise la unitatile bancare specializate, cu sediul in Romania. 

 

 

CAP. VII  Reglementarea litigiilor 

 

 

Art. 27 Litigiile statiunii cu persoane fizice sau juridice nesolutionate pe cale 

amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente, in 

conformitate cu reglementarile legale in vigoare. 
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CAP. VIII Dispozitii finale 

 

Art. 28 Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a fost aprobat in 

Consiliul de Administratie si se supune spre validare prin decizie Presedintelui  

Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “ Gheorghe Ionescu Sisesti” Bucuresti.  

 Modificarile si completarile Regulamentului de Organizare si Functionare se 

pot face ori de cate ori apar noi reglementari legale care se refera la activitatea 

institutiei, la initiativa Consiliului de Administratie  al unitatii cu respectarea 

legislatiei in vigoare , modificarile fiind supuse spre validare prin decizie 

Presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu Sisesti”.  

 Conducerea unitatii, in sprijinul activitatii sale poate numi prin decizii comisii 

pe domenii de activitate.  

 Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul Regulament de 

Organizare si Functionare se aplica reglementarile care, potrivit dispozitiilor legale, 

sunt aplicabile statiunilor de cercetare. 

 Cunoasterea Regulamentului de Organizare si Functionare a institutiei este 

obligatorie la toate nivelele ierarhice, aflandu-se afisat la sediul institutiei dupa 

validarea lui prin decizia Presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice 

„Gheorghe Ionescu Sisesti”. 

 Atributiile si raspunderile compartimentelor de munca din prezentul 

Regulament de Organizare si Functionare se duc la indeplinire de catre salariatii 

unitatii, acestea fiind evidentiate in fisele postului care fac parte integranta din acest 

regulament. 

Art. 29. Statul de funcţii şi Organigrama S.C.D.P. VOINESTI aprobate de 

Consiliul de administratie prin decizia nr. 02 din 25.02.2021 fac parte integrantă din 

prezentul Regulament (Statul de functii - ANEXA NR.1 şi  Organigrama – ANEXA 

NR.2). 

Art.30. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a fost aprobat 

conform actelor normative in vigoare de catre Consiliul de Administratie al unitatii 

in data de 25.02.2021. 
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