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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 
A CONSILIULUI 

CAPITOLUL 1. DISPOZITII GENERALE
Art. 1. STATIUNEA DE CERCETARE
denumita in continuare statiune, e
care isi desfasoara activitatea in baza reglementaril
completata cu Legea 72/2011, cu privi
de cercetare - dezvoltare din agricultura, 
Art. 2. STATIUNEA DE CERCETARE
functioneaza in subordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu Sisesti”, 
reorganizata prin HG nr. 892/22.11.2018 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1 nr. 990.
Art. 3. Sediul Statiunii de Cercetare
Bucuresti, B-dul Ion Ionescu de la Brad, nr 4, sector 1.

CAPITOLUL 2. OBIECTIVE 
Art. 4. Scopul prezentului regulament il constituie asigurarea, in conformitate cu prevederile legale 
in vigoare, a cadrului de organizare si functionare al Consiliului 
Dezvoltare pentru Pomicultura Baneasa

CAPITOLUL 3. COMPONENŢĂ ŞI STRUCTURĂ
Art. 5. Componenţa Consiliului Ştiinţific 
Dezvoltare pentru Pomicultura Baneasa
Art. 6. Consiliul  Ştiinţific al Statiunii de Cercetare
este format din 5 membri (3 
laboratoarele din compartimentul cercetare
Art. 7. Preşedintele Consiliului Ştiinţific 

CAPITOLUL 4. ATRIBUTIILE CONSILIULUI 

Art. 8. Atribuţiile principale ale Consiliului 
a) Participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare

inovare, corelata cu Programul national de cercetare 
in domeniul propriu de activitate al SCDP Baneasa;

b) Analizeaza anual strategia statiunii cu privire la rezultatele obtinute in cadrul 
Programului national de cercetare 
acest sens, un raport anual;

c) Stabileşte potrivit Planului Naţional pentru Cercetare
proprii de cercetare-dezvoltare si le propune spre aprobare Consiliului de Administratie;

d) Examinează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică din domeniul pomiculturii, 
precum şi realizarea acestora;

 

            

Dr. Ing. Cătălin Viorel OLTENACU

..................................

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  
A CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC  

DISPOZITII GENERALE 
STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA BANEASA

continuare statiune, este o persoana juridica romana, infiintata prin Decret 38/1977 
care isi desfasoara activitatea in baza reglementarilor cuprinse in Legea 45/2009 modif

tata cu Legea 72/2011, cu privire la organizarea si functionarea ASAS Bucuresti si a unitatilor 
dezvoltare din agricultura, reorganizată prin Hotărârea nr. 892/2018,  

STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA BANEASA
functioneaza in subordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu Sisesti”, 
reorganizata prin HG nr. 892/22.11.2018 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1 nr. 990.

Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Baneasa-Bucuresti
dul Ion Ionescu de la Brad, nr 4, sector 1. 

Scopul prezentului regulament il constituie asigurarea, in conformitate cu prevederile legale 
are, a cadrului de organizare si functionare al Consiliului Ştiinţific al Statiunii 

Pomicultura Baneasa-Bucuresti. 

COMPONENŢĂ ŞI STRUCTURĂ 
Ştiinţific este stabilită de catre directorul Statiunii de Cercetare

Dezvoltare pentru Pomicultura Baneasa-Bucuresti. 
Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Pentru Pomicultura Baneasa

 membri, un secretar si un presedinte), reprezentând toate 
mentul cercetare, numiti prin decizie a directorului statiunii.

Ştiinţific este de drept Secretarul Ştiinţific al statiunii. 

. ATRIBUTIILE CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC  

Consiliului Ştiinţific sunt următoarele: 
Participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare
inovare, corelata cu Programul national de cercetare ştiinţifica si dezvoltare tehnologica, 

domeniul propriu de activitate al SCDP Baneasa; 
Analizeaza anual strategia statiunii cu privire la rezultatele obtinute in cadrul 
Programului national de cercetare ştiinţifica si dezvoltare tehnologica, intocmind in 
acest sens, un raport anual; 

potrivit Planului Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare planurile 
dezvoltare si le propune spre aprobare Consiliului de Administratie;

Examinează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică din domeniul pomiculturii, 
um şi realizarea acestora; 

AVIZAT, 

Director, 

. Ing. Cătălin Viorel OLTENACU 

.................................. 

 

DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA BANEASA-BUCURESTI, 
na juridica romana, infiintata prin Decret 38/1977 

cuprinse in Legea 45/2009 modificata si 
la organizarea si functionarea ASAS Bucuresti si a unitatilor 

A BANEASA-BUCURESTI 
functioneaza in subordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu Sisesti”, 
reorganizata prin HG nr. 892/22.11.2018 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1 nr. 990. 

Bucuresti, este in 

Scopul prezentului regulament il constituie asigurarea, in conformitate cu prevederile legale 
ific al Statiunii de Cercetare-

directorul Statiunii de Cercetare-

Dezvoltare Pentru Pomicultura Baneasa-Bucuresti 
prezentând toate 

, numiti prin decizie a directorului statiunii. 

Participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si 
a si dezvoltare tehnologica, 

Analizeaza anual strategia statiunii cu privire la rezultatele obtinute in cadrul 
si dezvoltare tehnologica, intocmind in 

Dezvoltare şi Inovare planurile 
dezvoltare si le propune spre aprobare Consiliului de Administratie; 

Examinează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică din domeniul pomiculturii, 
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e) Examineaza si avizeaza proiectele tehnice de infiintare a plantatiilor si documentatiile 
tehnice pentru defrisare respectiv plantare; 

f) Avizeaza hotararile care implica politica de cercetare – dezvoltare si inovare a statiunii; 
g) Avizeaza propunerile de organizare si reorganizare a statiunii, pe baza strategiei de 

dezvoltare si a rezultatelor de cercetare ştiinţifica obtinute in cadrul laboratoarelor de 
cercetare; 

h) Propune masuri pentru perfectionare profesionala si pentru incadrarea personalului de 
cercetare in grade profesionale, ştiinţifice si academice; 

i) Propune Consiliului de Administraţie spre aprobare numărul de posturi, pe funcţii şi 
grade profesionale, ce se scot la concurs; 

j) Face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si promovare a 
personalului de cercetare; 

k) Organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter ştiinţific; 
l) Avizează acţiunile de cooperare, interne şi internationale cu scop ştiinţific; 
m) Avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in strainatate  
n) Avizeaza, anual, necesarul de fonduri pentru activitatea de cercetare ştiinţifică; 

CAPITOLUL 5. FUNCŢIONAREA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC 

Art. 9. Sedintele Consiliului Ştiinţific sunt ordinare si extraordinare 

Art. 10. Sedintele Consiliului Ştiinţific se vor tine la sediul institutului sau in locatia ce se va indica in 
convocare. 

Art. 11. Convocarea Consiliului ştiinţific se anunţă cu cel puţin doua (2) zile înainte de data reuniunii, 
exceptie facand sesiunile extraordinare iar convocatorul va cuprinde ordinea de zi, locul, data si ora 
sedintei. 

Art. 12. Consiliul Ştiinţific se intruneste in sedinte ordinare cel putin o data pe luna, pentru 
dezbaterea problemelor inscrise pe ordinea de zi, precum si a altor probleme ridicate de catre 
membrii Consiliului Ştiinţific. 

Art. 12. Consiliul Ştiinţific în sesiuni extraordinare ori de cate ori este necesar, la convocarea 
preşedintelui sau a cel putin jumatate din numarul total al membrilor Consiliului Ştiinţific.  

Art. 13. La reuniunile Consiliului ştiinţific pot asista şi invitaţi, cu aprobarea preşedintelui sau al 
Consiliului Ştiinţific.  

Art. 14. Prezenţa invitatilor este limitată la punctele de pe ordinea de zi pentru care sunt invitaţi. 

CAPITOLUL 6. CONDUCEREA SI DESFASURAREA SEDINTELOR CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC 

Art. 15. In ziua si la ora mentionate in convocator, sedinta se va deschide de catre presedintele 
Consiliului Ştiinţific sau, in lipsa acestuia, de catre inlocuitorul desemnat in acest sens.  

Art. 16. Pe parcursul desfasurarii sedintei, Secretarul Consiliului Ştiinţific intocmeste procesul-verbal 
al sedintei.  

Art. 17. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor prezentului regulament, se 
parcurge ordinea de zi si se verifica daca membrii sunt de acord cu aceasta sau doresc adaugarea 
altor teme. In acest caz se supune la vot introducerea altor teme in ordinea de zi dezbatuta. 

CAPITOLUL 7. HOTARARILE CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC 

Art. 18. Un proces-verbal, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul sedintei 
Consiliului Ştiinţific, membrii prezenti sau reprezentati, dezbaterile in rezumat, iar la cererea 
membrilor, declaratiile facute de ei in sedinta.  
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Art. 19. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de 
prezenta. Procesul verbal va fi semnat de toti participantii la sedinta Consiliului Ştiinţific. 
Art. 20. În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Ştiinţific adoptă hotărâri proprii;  
Art. 21. Hotararile Consiliului Ştiinţific se iau prin vot deschis.  
Art. 22. Pentru validitatea hotararilor Consiliului Ştiinţific, indiferent daca este sedinta ordinara sau 
extraordinara, este necesara prezenta membrilor care sa reprezinte cel putin jumatate din numarul 
total al membrilor Consiliului Ştiinţific, iar hotararile sa fie luate cu jumatate plus unu din voturile 
membrilor prezenti. 
Art. 23. Hotararile luate de catre Consiliul Ştiinţific, in limitele legii si ale prezentului regulament, 
sunt obligatorii si pentru membrii care nu au luat parte la sedinta sau au votat contra.  
Art. 24. Hotărârile se consemnează în procesul verbal al şedinţei care este semnat de preşedintele şi 
secretarul consiliului ştiinţific. Copiile sau extrasele acestora se eliberează numai cu aprobarea 
preşedintelui. 
Art. 25. Hotararile Consiliului Ştiinţific vor fi comunicate Directorului General al statiunii pentru 
luarea masurilor necesare punerii acestora in aplicare urmand a fi prezentate Consiliului de 
Administratie de catre Presedintele Consiliului Stiintific. 

CAPITOLUL 8. ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞI SECRETARULUI  
Art. 26. Preşedintele Consiliului ştiinţific are următoarele atribuţii: 

a) prezidează reuniunile Consiliului ştiinţific;  
b) asigură publicarea şi punerea în execuţie a hotărârilor Consiliului ştiinţific şi informează 

Consiliul ştiinţific cu privire la execuţia acestora;  
c) ia toate măsurile urgente care se impun, urmând să informeze Consiliul ştiinţific la 

următoarea reuniune asupra masurilor intreprinse;  
d) reprezintă Consiliul ştiinţific în relaţiile cu celelalte organisme de conducere academică.  

Art. 27. Secretarul Consiliului Ştiinţific are următoarele atribuţii:  
a) asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţii Consiliului ştiinţific;  
b) asigură redactarea rapoartelor, proceselor verbale şi consemnează toate documentele 

Consiliului ştiinţific;  
c) răspunde de păstrarea şi îndosarierea tuturor documentelor Consiliului ştiinţific. 

CAPITOLUL 9. RELAŢIA CU ORGANISMELE DE CONDUCERE  
Art. 28. Consiliul ştiinţific se subordonează Consiliului de Administratie, în scopul îndeplinirii misiunii 
şi strategiei de cercetare – dezvoltare si inovare a SCDP Baneasa. 
Art. 29. Preşedintele Consiliului ştiinţific va prezenta Consiliului de Administratie un raport anual 
privind activitatea consiliului. 

CAPITOLUL 10.DISPOZITII FINALE  
Art. 30. Prezentul regulament de organizare si functionare a Consiliului Ştiinţific se completeaza cu 
celelalte prevederi legale in vigoare prin care se reglementeaza activitatea institutelor de 
cercetaredezvoltare.  
Art. 31. Modificarile si completarile regulamentului de organizare si functionare se pot face la 
propunerea membrilor Consiliului Ştiinţific, cu respectarea actelor normative in vigoare.  
Art. 32. Prezentul regulament de organizare si functionare a Consiliului Ştiinţific se reinnoieste anual 
prin aprobarea Consiliului de Administratie. 
 
 

Consiliul Stiintific al SCDP Baneasa 

Presedinte: Drd. Niculae Alina Viorica 

........................................... 


