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Capitolul 1. INTRODUCERE 

 
 In conformitate cu prevederile hotararii de infintare a INCDT COMOTI aprobata prin H.G.1226/1996 si a 
Regulamentului de Organizare si Functionare al INCDT COMOTI aprobat prin H.G. 1462 /2004, organul principal de 
conducere il constituie Consiliul de Administrate, numit prin Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 136/18.03.2014, 
formata din: 
- dr. ing. Valentin SILIVESTRU - Presedinte - Director General al INCDT COMOTI; 
- dr. ing. George SAVU - Membru - Presedinte al Consiliului Stiintific al INCDT COMOTI; 
- dr.ing. Elena DINU - Membru - Reprezentant al Ministerului Educatiei Nationale; 
- filolog Cristina Florentina DRAGOTOIU - Membru - Reprezentant al Ministerului Finantelor Publice; 
- dr. ec. Lacramioara CORCHES - Membru - Reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice; 
- prof.dr.ing Tudor PRISECARU - Membru - Specialist - Universitatea Politehnica Bucuresti; 
- prof. dr.ing.Dan ROBESCU - Membru - Specialist - Universitatea Politehnica Bucuresti; 
- ing. Mihaela GRIGORESCU - Secretar Consiliu de Administratie INCDT COMOTI. 
 Activitatile Consiliului de Administratie s-a derulat pe parcursul anului 2015 in conformitate cu Regulamentul de 
Organizare si Functionare aprobat in anul 2008, in cadrul a 12 sedinte lunare. Convocarea membrilor Consiliului de 
Administratie s-a facut cu cel putin 5-7 zile prin fax sau/si e-mail anterior programarii acestora. Prezenta membrilor Consiliului 
de Administratie la sedintele convocate in cursul anului 2015 a fost in conformitate cu prevederile legale iar la fiecare sedinta 
au participat ca invitati reprezentanti ai sindicatului COMOTI si in functie de problemele discutate si alti specialisti din Institut. 
Presedintele Consiliului de Administratie a prezidat toate sedintele din anul 2015. Subiectele aflate pe ordinea de zi a 
sedintelor Consiliului de Administratie au fost sustinute de materiale scrise, intocmite de specialisti din Institut. Aceste 
materiale au fost puse la dispozitia membrilor Consiliului de Administratie la fiecare sedinta iar ordinea de zi a fost transmisa 
inaintea datei anuntate de desfasurare a sedintelor. Discutiile, comentariile, observatiile si propunerile participantilor la 
sedinte au fost consemnate in Procesele Verbale si au urmarit cu prioritate interesele Institutului, imbunatatirea si sprijinirea 
activitatilor acestuia. 
 In cadrul sedintelor au fost supuse discutiei de regula 4-6 subiecte principale. 
 Au fost emise, ca rezultat al sedintelor Consiliului de Administratie, un numar de 45 hotarari privind activitatea 
curenta a Institutului, care au fost in totalitate indeplinite. Toate hotararile au fost luate cu votul „in unanimitate” al majoritatii 
celor prezenti. 
 In cadrul fiecarei sedinte membrii Consiliului de Administratie au fost informati asupra indeplinirii masurilor decise in 
sedinta anterioara. 
   
Capitolul 2. Managementul Institutional 
 

  Activitatea derulata de institut in domeniul managementului institutional a fost analizata in sedintele  Consiliului de 
Administrate din anul 2015 si a avut ca teme principale: 

 Raport de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2014 (aprobat in sedinta din 20.03.2015);  

 Raport anual de activitate al INCDT COMOTI pe anul 2014 (aprobat in sedinta din  06.04.2015); 
Rapoartele au prezentat sinteza activitatii derulata de institut in anul precedent raportarii in toate domeniile de activitate,  

precum si obiectivele pentru anul in curs (2015), fundamentate pe baza Strategiei de dezvoltare a INCDT COMOTI, a 
Planului de dezvoltare institutional si a altor tinte pe care institutul si le-a propus pentru atingerea unui nivel maxim de 
performanta.  

 Planificarea si tematicile pentru sedintele de Consiliu de Administratie pentru anul 2015  (aprobat in sedinta din 
15.12.2014); 

In conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie, anual se 
intocmeste Planificarea si tematicile pentru sedintele de Consiliu de Administratie pentru anul urmator, care se supune 
analizei si aprobarii. Planificarea si tematicile pentru sedintele de Consiliu de Administratie pe anul 2015 au fost 
fundamentate pe baza problemelor curente si de interes major din activitatea generala a institutului, a fost flexibila si 
permanent adaptata cerintelor aparute in derularea activitatii curente si a cuprins in principal: 

• analize, avizari, raportari situatii financiare: Bugetul anual de venituri si cheltuieli, raportarile financiare; etc. 

• planuri anuale care reglementeaza activitatea INCDT COMOTI, Planul de investitii, Planul de perfectionare a resurselor 
umane, etc; 

• analize care vizeaza activitatea principala si conexa a institutului: activitatea de CDI derulata pe plan national si 
international, activitatea de microproductie si servicii; 

• analize de stadiu/rezultate obtinute in cadrul proiectelor de CDI abordate de institut. 
 
In cadrul sedintelor derulate in anul 2015 in domeniul managementului institutional au fost abordate si alte probleme 

curente care au fost supuse analizei Consiliului de Administratie, acestea vizand in special: 

 acordarea Mandatului Comisiei de negociere pentru începerea negocierii CCM 2015-2017 (in sedinta din data de 
19.10.2015) 

 incheierea unui act aditional la CCM 2015-2015 (in sedinta din data de 19.10.2015) 

 raportul privind participarea INCDT COMOTI la manifestarile expozitionale interne si externe 2015 (in sedinta din data de 
16.11.2015) 
 

Activitatea Consiliul Stiintific desfasurata in anul 2015 a vizat: 

- Prezentarea situatiei economica si perspective de realizare a planului in anul 2015. 
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- Prezentarea noilor programe lansate in vederea participarii la competitie. 
- Situatia economica. Situatia contractelor Situatia incarcarii cu contracte a colectivelor. 
- Aprobare organizarii unui concurs pentru ocuparea posturilor de CS, CS III si CS II, a numarului de posturi, a criteriilor de 
evaluare aplicate candidatilor si componenta comisiilor de concurs. 
- Aprobare cheltuielilor generate de obtinerea titlului de doctor conform CCM al COMOTI 
- Situatia depunerii de cereri de brevet, a brevetelor de inventie si masuri pentru cresterea numarului lor. 
- Aprobarea mentinerii in functia de CS I conform Legii 319/2003. 
- Informare cu privire la Actul Aditional nr. 2 la CCM 2013-201 
- inceperea negocierii pentru CCM 2015- 2017 
- derularea proiectelor de cercetare si economice. 
 
Obiectivele propuse au constat in principal in: 

- Participarea la toate competitive organizate pe plan national si international la care INCDT COMOTI a indeplinit criteriile de 
eligibilitate; 

- Realizarea obiectivelor proiectelor de CDI contractate, in termenele stabilite prin contract; 

- Imbunatatirea structurii de personal; 

- Dezvoltarea infrastructurii stiintifice, corelata cu directiile de cercetare ale INCDT COMOTI; 

- Sustinerea actiunilor privind transferul tehnologic; 

- Cresterea vizibilitatii la nivel national si international; 

- Realizarea indicatorilor de performanta si respectarea termenelor contractelor economice si de servicii cu beneficiarii; 

- Dezvoltarea activitatii de marketing si identificarea de instrumente eficiente de crestere a cererii de produse si servicii 
oferite de INCDT COMOTI, corelate cu intensificarea eforturilor de raspuns la cel mai inalt nivel exigentelor unei piete interne 
intr-o dinamica continua. 
 
Capitolul 3. ACTIVITATEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE SI INOVARE PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL 
DESFASURATA DE INCDT COMOTI  
 

             Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare, fiind activitatea de baza a INCDT COMOTI, a fost analizata in sedintele 
Consiliului de Administratie.  
              In anul 2015 institutul a derulat cercetari in cadrul programelor nationale: Program Parteneriate, Program NUCLEU, 
Instalatii de Interes National, Programul de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare STAR si internationale: FP 7, programe 
structurale/sectoriale, Programul Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice, contracte de Cercetare – 
Dezvoltare finantate din fonduri private cu parteneri economici si contracte economice cu diversi parteneri. 
              Pe parcursul anului 2015 activitatea de cercetare in institut s-a derulat in cadrul a 19 proiecte nationale si 4 proiecte 
internationale cu finantare aprobata si 32 de contracte cu parteneri economici straini (MT AEROSPACE, GHH  Germania, 
ADICOMP, HERCO, VPT, AIRDYNE si 28 de contracte cu parteneri romani (VEOLLIA, KREMSMULLER Romania, OMV – 
PETROM, TRANSGAZ, AEROTECH, PETROFAC, BIOFARM).  
        In cadrul sedintelor membrii CA au fost informari cu privire la participarea institutului cu propuneri de proiecte de 
cercetare in cadrul competitiile lansate la nivel national in sedinta din data de 10.07.2015, 27.08.2015, si 14.09.2015, precum 
si cu rezultatele obtinute (rata de succes) ca urmare a acestor participari, in sedinta din data de 16.11.2015.  
 
Pe parcursul anului 2015 au fost depuse propuneri de proiecte la diverse competitii nationale si internationale: 

 Competiţiei POC-A1-A1.2.3-G-2015 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe – 8 proiecte din care 5 proiecte 
sunt admise la finantare (4 in calitate de coordonator si un proiect-partener) 

 programul ESA-2 proiect propuse spre finantare 
 Manifestari stiintifice – ANCSI - o propunere finantata 

 Competiţie POC-A.1-A.1.1.1- F- 2015 (infrastructura) - un proiect -nefinantat 
 Competiţie POC-A1-A1.1.4-E-2015(cercetator strain) - 3 proiecte- nefinantate 
 programul Orizont 2020 - 4 propuneri de proiecte  in evaluare 
 programul INTERREG - Programul Transnational Dunarea- 4 propuneri de proiect - nefinantate. 
 programul ESA - o propunere in evaluare 
 programul MANUNET – o propunere nefinantata 
 program Clean sky 2- 4 proiecte nefinantata 

 
 situatia depunerii de cereri de brevet, a brevetelor de invenţie si masuri pentru creşterea numărului lor in sedinta din data 
de 09.06.2015. Au fost depuse 6 cereri de brevete si a fost obtinut un brevet de inventie. 
 
  Incepand cu data de 10.07.2015 la fiecare sedinta au fost invitati cate doi sefi de compartiment care au prezentat 
activitatea si strategia de cercetare, proiectele in care este implicat compartimentul, vizibilitatea si colaborarea cu universitati, 
institute, agenti economici. 
 

 Informare privind participarea la cea de-a XIII-a editie a Salonului International de Inventica PRO INVENT- 2015, Cluj 
Napoca INCDT COMOTI a obtinut: 
 - Diploma de Excelenta si Medalie de Aur cu mentiune specaila pentru inventia Arzator de postardere multimodular pe 
combustibil gazos - autori Barbu ENE, Gheorghe FETEA, Romulus PETCU, Valeriu VILAG, Ion VATAMAN 
 -  Diploma de Excelenta si Medalie de Aur cu mentiune specaila pentru inventia Camera de ardere pulsatorie 
policarburanta- autori Dan URSESCU, Pavel VASILIU, Constantin HRITCU, Ioan TARDEA. 
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  informare privind participarea la diverse manifestari stiintifice interne si internationale in vederea susţinerii si publicării de 
articole si masuri pentru creşterea numărului lor in sedinta din data de 10.07.2015. Cheltuielile pentru participarile la 
manifestarile stiintifice interne si internationale au fost suportate din proiecte de cercetare in derulare, contracte economice, 
sumele necesare fiind prevazute in devizele aprobate pentru anul 2015, fie pe regie institut. 
 
             In cadrul sedintelor membrii Consiliului de Administratie au fost informati asupra vizitelor intreprinse de diverse 
personalitati atat din Romania cat si din strainatate. 
 
 încheierea procesului de asociere a INCDT COMOTI la “Clusterul Inovatlv Managementul Energiei şi Dezvoltării 
Durabile” in sedinta din data de 25.05.2015 cu scopul intensificarii eforturilor de identificare a noi parteneri si formare de 
consortii pentru abordarea de noi cercetari complexe, cu caracter multidisciplinar, in domenii de nisa de inalt nivel stiintific, in 
programele nationale si europene; 
 oportunitatea dezvoltarii unei baze de experimentare la nivelul standardelor international in cadrul INCDT COMOTI in 
sedinta din data de 06.04.2015 si discuţii privind necesitatea dezvoltării Bazei experimentale a INCDT COMOTI situata la Sf. 
Gheorghe - Delta, judeţul Tulcea in sedinta din data de 25.05.2015. 
   
 Diseminarea rezultatelor cercetarii prin publicarea de lucrari si articole stiintifice si participare la manifestari stiintifice, 
organizarea de workshopuri, etc. 
  INCDT COMOTI a organizat in Aula Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi, in cadrul reteaua Europeana X-
NOISE in perioada 05- 06.05. 2015 workshop-ul “Managing aviation noise impacts. Mapping future research 
priorities” organizat cu sprijinul Aeroportului Iasi. Evenimentul s-a bucurat de o participare numeroasa, 80 de invitati din 20 

de tari (Romania, Marea Britanie, Olanda, Belgia, Franta, Republica Moldova, Norvegia, Elvetia, Lituania, Slovenia, Cehia 
Estonia, Germania, Croatia, Franta, Ungaria, Irlanda, Austria, Bulgaria, Polonia) Informarea cu privire la desfasurarea 
Workshop ului desfasurat la lasi  a fost prezentata in sedinta din data de 25.05.2015. 
   
  In perioada 05 – 06.11.2015, INCDT COMOTI a organizat, sub egida si sponsorizarea Asociatiei 
Aeronautice şi Astronautice a Romaniei (AAAR), a Academiei Tehnice Militară (departamentul de aviatie), Universitatea 
Politehnica din Bucureşti, Agenţia Spatială Română (ROSA) şi Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Brasov, 
Conferinta Internationala NCAS 2015  - “2

ND 
International Conference

 
New Challenges in Aerospace Sciences” (se 

desfasoara din 2 in 2 ani) care a avut loc la Cercul Militar Naţional, Bucureşti. Au participat un numar de 88 persoane, dintre 
care 9 din străinătate, (1 – Olanda, 3 – Bulgaria, 2 – Polonia, 2 – Egipt, 1 – Franta) însumând un număr total de 12 instituţii 
reprezentative si s-a bucurat şi de participarea studenţilor de la facultăţile de profil. In cadrul conferinţei, au fost susţinute 
public 31 de prezentări orale (au fost prezentate 8 lucarai ale cercetatiorilor din COMOTI), 3 lectori invitati şi două postere. In 
cadrul conferinţei s-a organizat o vizită tehnică la INCDT COMOTI la standurile de testare a diferitelor componente de 
aeronave a fost prezentata in sedinta din data de 06.04.2015 si 16.11.2015. In cadrul acestei conferinte a fost pusa in 
discutie organizarea in luna iulie 2017 la Palatal Parlamentului Bucuresti, conferinta internationala „Aerospace EUROPE 
2017” organizata de Council of European Aerospace Societies (CEAS), cu sprijinul Comisiei Europene impreuna cu X-Noise 

reteaua europeana iar din partea Romaniei de Asociaţia de Aeronautică şi Astronautică a Romaniei (AAAR) la care COMOTI 
este membru. Cea de a III conferinta NCAS 2017 va fi inclusa in cadrul acestei conferinte iar COMOTI va fi coorganizator. 

  
 In data de 03.11.2015 INCDT COMOTI a organizat la Moineşti un workshop prilejuit de atingerea a 80.000 de 

ore de functionare continua fara reparatie capitala a unuia dintre primele grupuri de comprimare gaz natural achizitionat de 
Petrom, echipat cu compresoare cu surub cu injectie de ulei produs de COMOTI. Actiunea  a fost prezentata in sedinta din 
data de 16.11.2015. 
Workshop-ul desfăşurat se încadrează în preocuparea constantă a institutului de diseminare a rezultatelor cercetărilor, de 
ţinere a contactului direct cu companiile de pe piaţa de exploatare a gazelor naturale, de promovare de soluţii concretizate în 
echipamente de comprimare performante si service ale COMOTI.  
 
 Dezvoltarea si imbunatatirea structurii cadrului relational national si international, mentinerea calitatii de membru in 
asociatiile de profil nationale si international a fost prezentata in sedinta din data de 20.03.2015. 
 
Capitolul 4. ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILA 
 

  Situatia financiara a institutului in conditiile finantarii din Programe Nationale, Proiecte Europene si din contracte, 
comenzi cu Agenti economici a fost analizata pe tot parcursul anului 2015, fiind prezentate lunar situatia economica, situatia 
contractelor, analiza realizarii planului, astfel incat sa fie asigurate resursele financiare, necesare desfasurarii normale a 
activitatii Institutului in relatia atat cu autoritatile fiscale, cu furnizorii, cu beneficiarii si cu proprii salariati. Astfel, au fost create 
premisele adoptarii celor mai bune decizii in acest domeniu. 
 situatia incarcarii cu contracte pe colective a fost prezentata in sedinta din data de 18.02.2015 si 09.06.2015 
 bilantului contabil si a raportului de gestiune pentru anul 2014 a fost prezentata in sedintele din data de 18.02.2015 si 
20.03.2015; 
 Bugetului de venituri si cheltuieli ale INCDT COMOTI pe anul 2015 a fost prezentat in sedinta din data de 18.02.2015; 
 Planul de investitii pe anul 2015 a fost prezentata in sedinta din data de 06.04.2015 si aprobarea obiectivelor de investitii 
pentru anul 2015 ce urmeaza a se realiza din fondurile de investiti in sedinta din data de 10.07.2015, toate achizitiile 
efectuandu-se cu respectarea prevederilor legale. 
 Analiza si aprobarea scoaterii din functiune a imobilizarilor corporale si necorporale amortizate integral in vederea 
valorificarii, casarii acestora conform prevederilor HG 909/1997 cu modificarile si completarile ulterioare rezultate in urma 
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inventarierii patrimoniului pentru anul 2014 a fost prezentata in sedinta din data de 20.03.2015 
 Analiza privind perspectivele contractual pentru anul 2015, directii de aprofundare a activitatii institutului a fost 
prezentata in sedinta din data de 20.01.2016; 
 Evolutia regiei inregistrata pe parcursul anului 2014 a fost prezentata in sedinta din data de 20.01.2015 si analiza regiei 
inregistrate in anul 2015 in sedinta din data de 19.10.2015. 
 analiza contractelor aflate in curs de derulare (911P/2013, ESPOSA) si solutii de rezolvare a problemelor aparute pe 
parcursul desfasurarii lor a fost prezentata in sedinta din data de 20.01.2015 si 20.03.2015 
 analiza cheltuielilor nedeductibile fiscal inregistrate in anul 2014 a fost prezentata in sedinta din data de 18.02.2015; 
 aprobarea impartirii profitului pentru anul 2014 a fost prezentata in sedinta din data de 06.04.2015; 
 informare privind rezultatele auditul financiar a fost prezentata in sedinta din data de 14.09.2015; 
 aprobarea prelungirii contractelor de factoring cu Banca Raiffeisen a fost prezentate in sedinta din data de 09.06.2015; 
 aprobarea rectificarii bugetare pentru anul 2015 a fost prezentata in sedinta din data de 19.10.2015 
 aprobarea Manualului de politici si proceduri contabile ale COMOTI a fost prezentata in sedinta din data de 16.11.2015 
 aprobarea deplasarilor in strainatate si a fondurilor aferente deplasarilor care au avut loc in vederea promovarii 
activitatilor, rezultatelor institutului si stabilirii unor parteneriate cu ocazia a diverse evenimente stiintifice, workshopuri, 
intalniri de lucru din cadrul proiectelor FP7, aflate in derulare, participarea la diverse conferinte si targuri de profil, luandu-se 
decizia reducerii deplasarilor suportate pe regie si aprobarea cu precadere a celor suportate pe contracte. 
 o analiza a contractelor economice derulate in primul semestru al anului 2015 si prezentarea propunerilor de contracte 
ce sunt in discutie cu diversi beneficiari a fost prezentata in sedinta din data de 27.08.2015;  
 situatia realizarii planului in anul 2015 a fost analizata in sedinta din data de 18.12.2015 
 perspective privind contractele de cercetare si economice pentru anul 2016 si masuri de realizare a lor au fost 
prezentate in sedinta din data de 18.12.2015. 
 
Capitolul 5. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
 

 In domeniul managementului resurselor umane, ca principale tematici abordate de Consiliul de Administratie in 
cadrul sedintelor sunt de consemnat: 
 Discutarea si aprobarea adaugarii in organigrama institutului a unui nou colectiv privind produse pentru aparare in 
sedinta din data de 18.02.2015, infiintarea unui Birou de negociere a preturilor pentru achiziţii in cadrul D 600 Direcţia 
Economica in sedinta din data de 27.08.2015 si înfiintarea postul de Director Tehnic in loc de Director Executiv in cadrul 
Direcţiei D 120 care va avea in subordine Compartimente de Cercetare Aplicativa, infiintarea Directiei D 500 Calitate in loc de 
Serviciu care va avea un Director de Calitate si are in subordine si un compartiment Receptie produse, servicii in sedinta din 
data de 14.09.2015. 
 Discutarea si aprobarea organizarii si desfasurarii unui concurs privind cresterea numarului de cercetatori atestati pt 
promovarea in grade stiintifice in sedinta din data de 10.07.2015 
 Avizarea programului de cursuri de perfectionare pentru anul 2015 in sedinta din data de 18.02.2015 care cuprinde 
cursuri de instruire externa, studii de doctorat si instruire interna.  
 Completarea personalului cu cercetatori tineri, in special a celor care detin titlul de doctor, in functie de proiectele de 
cercetare derulate in institut in sedinta din data de 25.05.2015 si 27.08.2015. 
 situatia pensionarii personalului din cadrul institutului pe parcursul anilor 2015 – 2017, completarea cu personal a 
locurilor de munca vacante, in vederea derularii activitatii in conditii optime. In urma analizei ocuparii fortei de munca au fost 
propuse si aprobate o serie de masuri in vederea acoperirii posturilor ce vor deveni vacante in urma plecarii prin pensionare 
a specialistilor cu experienta. 
 
Capitolul 6. ACTIVITATI CONEXE 
 

 Pe langa activitatea de cercetare dezvoltare inovare au fost avizate, aprobate si alte activitati desfasurate: 
 aprobarea privind prelungirea contractelor de inchiriere a unui spatiu disponibil, in sedinta din data de 20.01.2015; 
 propunere de incheiere a unui contract de agentie in sedinta din data de 06.04.2015 si informare privind încheierea 
colaborarii in sedinta din data de 19.10.2015 si a unui memorandum de întelegere cu Camera de Comert si Industria TRACIA 
- Republica Moldova in sedinta din data de 19.10.2015 si 16.11.2015. 
 colaborarea si stabilirea unor relatii de colaborare cu diferite firme si organizatii europene care promoveaza politicile in 
domeniul cercetarii ca SNECMA si ONERA - Franta in sedinta din data de 06.04.2015, firma MAN TURBO si GHH RAND -
Germania in sedinta din 18.02.2015 si 20.03.2015; 
 raport asupra achizitiile publice desfasurate in anul 2015 in sedinta din data de 16.11.2015 
 In sedinta din 25.05.2015 membrii Consiliului de Administratie au fost informati asupra masurilor intreprinse privind 
cresterea vizibilitatii institutului in vederea participarii la manifestarilor expozitionale nationale si internatioinale si atragerii de 
noi beneficiari. 
 In sedinta din data de 16.11.2015 a  fost prezentat Raportul privind participarea INCDT COMOTI la manifestarile 
expozitionale interne si externe: 

 manifestarile expozitionale interne: a IV-a editie a POLIFEST Universitatea Politehnica din Bucuresti, la conferinta 
Romania Gas Conference Bucuresti, participarea cu diverse produse si postere Targul Tehnic International 
Bucuresti TIB 2015, Salonul Cercetarii 2015 Bucuresti 

 manifestari expozitionale externe: Salonul Aeronautic Le Bourget Paris si Aerodays Londra. 
 promovarea Institutului pe tot parcursul anului 2015 prin intermediul revistelor Market Watch, Petroleum Industry Review, 
Stiinta si Tehnica. 

 Interviu acordat de dl. Presedinte-Director General dr. ing. Valentin Silivestru în publicatia Stiinta si Tehnica despre 
trecutul prezentul si viitorul in industria de aviatie - Lider in turbomotoare  
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 Interviu acordat de dl.dr.ing. Ionut Porumbel la TV Moldova 11 iulie 2015 in cadrul emisiune Stiinta si inovare privind 
promovarea proiectului FP7- TIDE. 

 
 
Capitolul 7. PROGRAM DE ACTIVITATE pentru anul 2016 

 
Programul de activitate care contine planificarea si tematicile pentru sedintele de Consiliu de Administratie pentru anul 

2016 (aprobat in sedinta  din 18.12.2015) respecta impunerile cu privire la atributiile acestui organ de conducere prevazute in 
Regulamentul de Organizare si Functionare al INCDT COMOTI. 

Mentionam ca Programul de activitate al Consiliului de Administratie este un program cadru de desfasurare a 
activitatii, acesta urmand a fi completat si/sau adaptat problematicii curente a institutului coroborata cu evolutia generala a 
domeniului si cu programul membrilor CA prezentat in ANEXA . 
 
Capitolul 8. DIVERSE 

 
 Institutul si-a indeplinit obiectivele propuse pentru anul 2015 in toate domeniile de activitate.  
Consiliul de Administratie a fost permanent implicat in mod direct in toate deciziile manageriale care au permis desfasurarea 
activitatii curente in mod optim. Masuriie si deciziile adoptate au condus la derularea activitatii in bune conditii. 
 In anul 2015 obiectivul principal al INCDT COMOTI a fost mentinerea si alinierea la noile obiective si cerinte ale 
Strategiei nationale de cercetare si ale Strategiei Europene de Cercetare 2015 - 2020. 
 Realizarile institutului in anul 2015 au fost la acelasi nivel cu cele inregistrate in anii precedenti, avand in vedere 
perioada de criza pe care o traversam si prin contributia activa a membrilor Consiliului de Administratie la luarea prompta a 
deciziilor. 
 Raportul Directorului General cu privire la executia manadatului si a modului de indeplinire a indicatorilor de 
performanta asumati prin oferta manageriala este anexa la raportul Consiliului de Administratie. 
 
 
 
PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL 
Dr. ing. Valentin SILIVESTRU 
 
 
 
 
 
 
 
Secretar Consiliu de Administrate 
Ing. Mihaela GRIGORESCU 
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ANEXA 1 

 
PROGRAM DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  

PENTRU ANUL 2016 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire activitate Termen 
Data 

estimata a 
sedintei 

1 2 3 4 

1   Situatia realizarii planului in anul 2015. Perspective contracte pentru anul 2016. 

  Discutii si aprobarea spatiilor destinate activitatilor economice pentru a fi declarate la taxe si impozite. 

  Analiza coeficientului de regie inregistrat in anul 2015 

  Plan de masuri privind strategia de Marketing 2016 

  Aprobarea încheierii unei contract de asigurare de viata de grup nominala pentru un număr de angajaţi. 

  Aprobarea participarii COMOTI ca partener la organizarea Conferintei de Aviatie si Spatiu „Aerospace EUROPE 2017” la Bucuresti  

  Informare asupra participarii la targuri si expozitii in primul semestru al anului 2016 

  Prezentarea activitatii compartimentelor C123 Compresoare si expandere cu surub si C 127 Ansamble compresoare cu surub pentru 
industria de petrol si gaze 
 

Ianuarie 
Trim.I 

20.01.2016 

2     Situatia contractelor.  

  Raport asupra sedintei de conciliere cu privire la controlului Curtii de Conturi Bucuresti efectuat in perioada 11.01.2016-19.02.2016 

  Avizare BVC - propunere pe anul 2016. 

  Program de cursuri de perfectionare pentru anul 2016 

    Plan de masuri privind strategia de Marketing  

  Prezentarea activitatii compartimentelor C 113 Componente speciale turbomotoare. Laborator incercari fizico mecanice si C 116 Produse 
pentru aparare. 

Februarie 
Trim.I 

17.02.2016 

3   Situatia economica. Situatia contractelor. 

  Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Stiintific. 

  Avizarea cheltuielilor nedeductibile fiscal înregistrate in situatiile financiare ale INCDT COMOTI in anul 2015. 

  Aprobarea propunerilor de casare pentru mijloace fixe, rezultate in urma inventarierii patrimoniului institutului pentru anul 2015. 

  Aprobare coeficientilor de regie dupa analiza financiar contabila  

  Prezentarea activitatii compartimentelor C113 Componente speciale turbomotoare. Laborator incercari fizico mecanice si C116 
Produse pentru aparare. 

Martie 
Trim.I 

17.03.2016 

4  Situatia economica. Situatia contractelor.  

 Aprobare Bilanţ contabil si Raport de Gestiune pentru anul 2015 

 Aprobarea impartirii profitului pentru anul 2015 

Aprilie 
Trim.II 

18.04.2016 
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 Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie si a Raportului privind activitatea Directorului General pentru anul 2015. 

 Aprobarea Raportului de activitate al INCDT COMOTI pentru anul 2015. 

 Prezentarea activitatii Directie D 200 Cercetare Tehnologica si Departament D 300 Montaj-Service Turbomotoare si Compresoare 

5     Situatia economica. Situatia contractelor. Situatia incarcarii cu contracte a colectivelor. 

    Masuri pentru cresterea vizibilitatii institutului la targuri.expozitii si posibili beneficiari., 

    Analiza a ocuparii fortei de munca 

    Prezentarea activitatii compartimentelor 

Mai 
Trim.II 

12.05.2016 

6  Situatia economica. Situatia contractelor. 

   Situatia depunerii de cereri de brevet, a brevetelor de invenţie si masuri pentru creşterea numărului lor. 

   Aprobarea organizarii unui concurs de CS, CS III si CS II, aprobarea comisiilor si a regulamentului pentru organizarea concursului si a 
numărului de posturi propuse. 

   Prezentarea activitatii compartimentelor  

Iunie 
Trim.II 

15.06.2016 

7   Situatia economica. Situatia contractelor. 

  Aprobarea obiectivelor de investitii pentru anul 2016 ce urmeaza a se realize din fondurile de investitii. 

    Informare asupra participării in primul trimestru al anului 2016, la diverse conferinţe in vederea susţinerii si publicării de articole cotate ISI 
si masuri pentru creşterea numărului lor. 

   Preocuparea institutului in sustinerea tinerilor angajati   

Iulie 
Trim.III 

12.07.2016 

8   Situatia economica. Situatia contractelor. 

     Analiza contractelor economice derulate in primul semestru al anului 2015 si prezentarea noilor contracte ce urmeaza a fi semnate in 
perioada urmatoare  

    Prezentarea situatiei angajarii de tineri absolvenţi in anul 2016. 

August 
Trim.III 

18.08.2016 

9    Situatia economica. Situatia contractelor. 

   Analiza si aprobarea achizitiilor ce urmeaza a fi realizate din sumele suplimentare primite pentru investitii, daca este cazul. 

   Analiza situatiei pensionarii personalului din cadrul institutului. 

Septembrie 
Trim.III 

15.09.2016 

10  Situatia economica. Situatia contractelor. Analiza coeficientului de regie 

  Scurta informare privind participarea la Salonul Cercetarii 2016 

  Aprobare Rectificare bugetara 2016 

 Informare privind participarea la EXPOMIL 2016 
 

Octombrie 
Trim.IV 

12.10.2016 

11      Situatia realizarii planului in anul 2015. Situatia economica. Situatia contractelor. 

     Raport asupra achizitiilor publice desfasurate in cadrul Institutului in anul 2016. 

     Aprobarea modificarii «Manualului de politici si proceduri contabile ale INCD Turbomotoare COMOTI » conform legislatiei in vigoare, daca 
este cazul. 

Noiembrie 
Trim. IV 

15.11.2016 

12    Situatia realizarii planului in anul 2016. 

   Perspective privind contractele de cercetare si economice pentru anul 2017 si masuri de realizarea lor. 

   Planificare anuala a sedintelor si tematica Consiliului de Administrate pentru anul 2017. 

Decembrie 
Trim. IV 

14.12.2016 

 
 



10 

 
 


