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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare
Chimico-Farmaceuticã Ñ ICCF Bucureºti
În temeiul Ordonanþei Guvernului nr. 25/1995, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 51/1996,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Institutul Naþional de Cercetare-

stabilit pe baza bilanþului de la 30 iunie 1996, este de

Dezvoltare Chimico-Farmaceuticã Ñ ICCF Bucureºti, per-

5.467.436 mii lei, din care imobilizãri corporale ºi necorpo-

soanã juridicã românã aflatã în coordonarea Ministerului

rale 2.707.084 mii lei ºi active circulante 2.760.352 mii lei,

Cercetãrii ºi Tehnologiei, care funcþioneazã dupã modelul

ºi se preia pe bazã de protocol de predare-preluare de la

regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, prin reorgani-

Institutul de Cercetãri Chimico-Farmaceutice.

zarea Institutului de Cercetãri Chimico-Farmaceutice, care
se desfiinþeazã.

Art. 6. Ñ Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare
Chimico-Farmaceuticã Ñ ICCF Bucureºti îºi desfãºoarã

Art. 2. Ñ Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare

activitatea în conformitate cu reglementãrile legale în

Chimico-Farmaceuticã Ñ ICCF Bucureºti are sediul în

vigoare, precum ºi cu regulamentul

municipiul Bucureºti, Calea Vitan nr. 112, sectorul 3.

þionare prevãzut în anexa nr. 2.

de organizare ºi func-

Art. 3. Ñ Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare

Art. 7. Ñ Personalul Institutului Naþional de Cercetare-

Chimico-Farmaceuticã Ñ ICCF Bucureºti are ca obiectiv

Dezvoltare Chimico-Farmaceuticã Ñ ICCF Bucureºti se

principal de activitate efectuarea de cercetãri fundamentale

preia prin transfer de la Institutul de Cercetãri Chimico-

ºi aplicative, dezvoltare tehnologicã, producþie de mic tonaj

Farmaceutice ºi îºi pãstreazã salariile avute la data trans-

de medicamente de uz uman ºi veterinar, în vederea solu-

ferului, pânã la negocierea noului contract colectiv de

þionãrii cerinþelor de interes naþional ºi public din domeniul

muncã.
Art. 8. Ñ Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei, în calitate

chimico-farmaceutic, biotehnologiei, medicinei.
Art. 4. Ñ Structura organizatoricã a Institutului Naþional
de Cercetare-Dezvoltare

Chimico-Farmaceuticã Ñ ICCF

venituri ºi cheltuieli fondurile necesare realizãrii unor investiþii, dotãri, aparaturã, echipamente ºi instalaþii.

Bucureºti este prevãzutã în anexa nr. 1.
Art. 5. Ñ Patrimoniul Institutului Naþional de CercetareDezvoltare

de minister coordonator, va cuprinde în bugetul sãu de

Chimico-Farmaceuticã Ñ ICCF Bucureºti,

Art. 9. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
Doru Dumitru Palade
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

Bucureºti, 25 noiembrie 1996.
Nr. 1.314.

DIRECTOR DIRECTOR
COMITETUL DE DIRECÞIE

INSTITUTUL NAÞIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
CHIMICO-FARMACEUTICÃ Ñ ICCF BUCUREªTI

FILIALA CLUJ-NAPOCA

FILIALA IAªI

SECÞIA BIOTEHNOLOGII
FARMACEUTICE
SECÞIA FARMACOLOGIE
RADIOCHIMIE
(UNITATE NUCLEARÃ CAT. III)
RADIOBIOLOGIE
(UNITATE NUCLEARÃ CAT. II)
BIROU ADMINISTRATIV

BIROU
MECANOENERGETIC

DIRECTOR GENERAL

CONSILIUL DE ADMINISTRAÞIE

STRUCTURA ORGANIZATORICÃ

BIROU RESURSE UMANE, SALARIZARE, ÎNVÃÞÃMÂNT, JURIDIC
LABORATOR VALORIFICARE
PLANTE MEDICINALE

COLECTIV ÎNTREÞINERE
REPARAÞII

SECÞIA SINTEZE

CONSILIUL ªTIINÞIFIC

DIRECTOR
ªTIINÞIFIC

LABORATOR ANALIZE
FIZICO-CHIMICE
LABORATOR REACTIVI ªI
TESTE DE DIAGNOSTIC
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ANEXA Nr. 1

DIRECTOR
ECONOMIC

BIROU FINANCIAR, PREÞURI,
TARIFE, POSTCALCUL

BIROU APROVIZIONARE,
DESFACERE, TRANSPORT
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ANEXA Nr. 2
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ªI FUNCÞIONARE

a Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceuticã Ñ ICCF Bucureºti
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare
Chimico-Farmaceuticã Ñ ICCF Bucureºti, denumit în continuare institut, este persoanã juridicã românã aflatã în coordonarea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei, care
funcþioneazã dupã modelul regiilor autonome, conform Legii
nr. 51/1996, ºi îºi desfãºoarã activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare ºi a prezentului regulament.
Art. 2. Ñ (1) Institutul are structura organizatoricã
cuprinsã în anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.314
din 25 noiembrie 1996.
(2) Institutul are, în cadrul structurii sale organizatorice,
douã filiale fãrã personalitate juridicã, necesare realizãrii
obiectului sãu de activitate. Acestea sunt:
Ñ Centrul de Cercetãri pentru Medicamente de Sintezã
Ñ Filiala Cluj-Napoca: str. Fabricii nr. 124, judeþul Cluj;
Ñ Centrul de Cercetãri pentru Antibiotice Ñ Filiala Iaºi:
str. Valea Lupului nr. 1, judeþul Iaºi.
(3) Institutul poate înfiinþa în cadrul structurii sale ºi alte
subunitãþi fãrã personalitate juridicã, necesare realizãrii
obiectului sãu de activitate. Modalitatea de constituire ºi
relaþiile acestora în cadrul institutului ºi cu terþii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare ºi funcþionare.
CAPITOLUL II
Scopul ºi obiectul de activitate
Art. 3. Ñ Institutul este înfiinþat în scopul desfãºurãrii
activitãþii de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã în
domeniul chimico-farmaceutic, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului ºi la realizarea cu
prioritate a obiectivelor ºtiinþifice ºi tehnologice ale
Programului naþional de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare
tehnologicã.
Art. 4. Ñ Obiectul de activitate al institutului cuprinde:
A. Activitãþi ce cercetare-dezvoltare:

a) În cadrul Programului naþional de cercetare ºtiinþificã
ºi dezvoltare tehnologicã, cu o pondere majoritarã din total
activitate:
Ñ cercetare fundamentalã de bazã ºi orientatã, realizatã în scopul creºterii nivelului cunoºtinþelor în
chimie, biologie, geneticã, biotehnologii ºi medicinã;
Ñ cercetare aplicativã de tip precompetitiv, pentru
elaborarea de noi tehnologii de obþinere a unor
substanþe active medicamentoase de uz uman ºi
veterinar, noi (originale) sau cunoscute, produse
cosmetice ºi odorante, biostimulatori zootehnici,
produse igienico-sanitare dezinfectante ºi optimizarea tehnologiilor existente prin sintezã chimicã,
biotehnologii, biosintezã, extracþie fito- sau opoterapeuticã (din plante sau organe animale), precum
ºi tehnologii genetice cu rol de suport pentru cercetãrile aplicative viitoare din mai multe ramuri,
sectoare sau activitãþi;
Ñ studii ºi cercetãri privind izolarea din diverse biotipuri, caracterizarea ºi ameliorarea în scop biopro-

ductiv a unor microorganisme producãtoare de
antibiotice, enzime, aminoacizi, alcooli, vitamine,
pesticide, fixatoare de azot, hormoni ºi alte substanþe biologic active;
Ñ cercetãri pentru elaborarea de tehnologii de condiþionare a medicamentelor în stare solidã (comprimate, drajeuri, capsule, supozitoare, granule),
lichidã (soluþii buvabile, injectabile, colire, siropuri,
soluþii de uz extern), unguente;
Ñ cercetare farmacologicã (teste toxicologice ºi studii farmacologice preclinice);
Ñ cercetãri radiobiologice ºi radiochimice;
Ñ cercetare analiticã (dezvoltare de metode analitice
pentru controlul calitãþii);
Ñ cercetãri privind obþinerea de reactivi puri ºi teste
de diagnostic;
Ñ cercetãri pentru obþinerea unor substanþe farmaceutice cu utilizãri ºi în alte domenii;
Ñ elaborarea de studii ºi cercetãri aplicative în
vederea restructurãrii, retehnologizãrii ºi modernizãrii sectorului industriei de medicamente;
Ñ elaborarea de strategii, studii de diagnozã ºi
prognozã privind dezvoltarea domeniilor ºtiinþei ºi
tehnologiei;
Ñ elaborarea de standarde referitoare la calitatea
produselor ce intrã în sfera de activitate a institutului.
b) În afara Programului naþional de cercetare ºtiinþificã
ºi dezvoltare tehnologicã:
Ñ cercetare aplicativã ºi/sau dezvoltare tehnologicã
pentru soluþionarea unor probleme concrete din
domeniul sãu de activitate, cu prioritate, la solicitarea unor beneficiari, prin contracte directe.
B. Activitãþi conexe activitãþii de cercetare-dezvoltare:

Ñ asigurã asistenþa tehnicã de profil, în vederea experimentãrii ºi aplicãrii tehnologiilor elaborate;
Ñ executã lucrãri de consultanþã tehnico-economicã
pentru agenþii economici interesaþi, în domeniile specifice;
Ñ furnizeazã servicii ºtiinþifice ºi tehnologice agenþilor
economici sau oricãror beneficiari interesaþi;
Ñ executã testare ºi certificare de produse;
Ñ stabileºte relaþii de colaborare cu:
¥ Comisia medicamentului; Institutul pentru Controlul
de Stat al Medicamentelor ºi Cercetãri
Farmaceutice (I.C.S.M.C.F.); Comisia de produse
biologice din cadrul Ministerului Sãnãtãþii, pentru
obþinerea avizelor necesare pentru medicamente,
produse biologice de uz uman, produse cosmetice;
¥ Direcþia Farmaceuticã din Ministerul Sãnãtãþii, pentru obþinerea autorizaþiei de fabricare a medicamentelor;
¥ Direcþia de medicinã preventivã, pentru avize, reactivi de uz clinic, teste de diagnostic etc.;
¥ Comisia de avizare, cercetare, înregistrare ºi utilizarea medicamentelor de uz veterinar ºi aditivilor
furajeri, din cadrul Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei, în vederea obþinerii avizelor necesare,
pentru medicamentele de uz veterinar ºi aditivi
furajeri;
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Ñ urmãreºte ºi sprijinã, din punct de vedere organizatoric ºi material, difuzarea rezultatelor ºtiinþifice proprii în circuitul ºtiinþific naþional ºi internaþional prin:
¥ organizarea de manifestãri ºtiinþifice proprii;
¥ sprijinirea afilierii membrilor institutului la societãþi
ºtiinþifice naþionale ºi internaþionale;
¥ promovarea ºi sprijinirea comunicãrii ºi publicãrii în
þarã ºi în strãinãtate a rezultatelor ºtiinþifice obþinute
de salariaþii institutului;
Ñ asigurã, conform prevederilor legale, protecþia rezultatelor ºtiinþifice brevetabile.
C. Formare ºi specializare de cercetãtori în domeniul propriu de activitate:

Ñ organizeazã cursuri, seminarii, stagii, schimburi de
experienþã la care participã specialiºti proprii ºi/sau invitaþi
din þarã ºi strãinãtate;
Ñ asigurã condiþii pentru specializarea ºi perfecþionarea
personalului propriu prin stagii ºi schimburi de experienþã în
alte instituþii de profil din þarã ºi strãinãtate, precum ºi pentru pregãtirea profesionalã de nivel universitar, postuniversitar ºi doctorat.
D. Execuþie de unicate ºi serii mici:

Ñ executã producþie de mic tonaj în vederea susþinerii
ºi valorificãrii activitãþii de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare
tehnologicã desfãºurate în institut;
Ñ comercializeazã, pe bazã de contract cu beneficiarii:
tehnologiile realizate prin cercetare, medicamente de uz
uman ºi veterinar, substanþe active medicamentoase ºi
intermediari, reactivi puri, teste de diagnostic clinic, substanþe de uz cosmetic etc., executate în institut.
E. Executã activitãþi de transfer tehnologic cu rezultatele
cercetãrii efectuate, din domeniul propriu.
F. Desfãºoarã activitãþi de import-export cu produse finite,
intermediari, materii prime, din domeniul sãu de activitate.
G. Activitãþile menþionate la lit. AÑF pot fi efectuate în asociaþie cu alþi agenþi economici sau instituþii din þarã ºi strãinãtate, pe bazã de convenþii, contracte, de cooperare ºtiinþificã.

În cadrul obiectului sãu de activitate, institutul colaboreazã ºi la realizarea unor activitãþi de cercetare-dezvoltare
privind apãrarea naþionalã.
CAPITOLUL III
Patrimoniul
Art. 5. Ñ Conform bilanþului contabil la 30 iunie 1996,
institutul are un patrimoniu propriu în valoare de 5.467.436
mii lei, din care imobilizãri corporale ºi necorporale
2.707.084 mii lei ºi active circulante 2.760.352 mii lei.
Art. 6. Ñ (1) Institutul administreazã, cu diligenþa unui
bun proprietar, bunuri proprietate publicã, precum ºi alte
bunuri dobândite în condiþiile legii. Bunurile proprietate
publicã, precum ºi cele dobândite se aflã în administrarea
institutului ºi se evidenþiazã distinct în patrimoniul acestuia.
(2) Rezultatele cercetãrilor concretizate în active corporale ºi necorporale, efectuate ºi finalizate din fonduri
publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite, dacã
prin contract nu se prevede altfel, ºi se înregistreazã în
evidenþa contabilã a institutului.
(3) În exercitarea drepturilor sale, institutul posedã ºi
foloseºte bunurile aflate în patrimoniul sãu ºi, dupã caz,
dispune de acestea în condiþiile legii, în scopul realizãrii
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obiectului sãu de activitate, beneficiind de rezultatele utilizãrii acestora.
(4) Concesionarea sau închirierea unor subunitãþi, servicii sau activitãþi se poate face numai în scopul stimulãrii
transferului rezultatelor activitãþii de cercetare-dezvoltare, în
condiþiile prevederilor legale corespunzãtoare ºi cu aprobarea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei.
(5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale.
CAPITOLUL IV
Structura organizatoricã ºi funcþionalã
Art. 7. Ñ (1) Institutul poate avea în structurã subunitãþi,
secþii, laboratoare, birouri ºi alte structuri organizatorice
necesare realizãrii obiectului sãu de activitate.
(2) În funcþie de specificul activitãþii, se pot organiza ºi
colective specializate sau colective interdisciplinare.
Art. 8. Ñ Directorul general stabileºte relaþiile dintre
subunitãþile aflate în structura institutului, precum ºi relaþiile
acestora cu terþii ºi le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului.
Art. 9. Ñ Subunitãþile din structura institutului rãspund
în faþa consiliului de administraþie ºi a directorului general
de îndeplinirea tuturor atribuþiilor, responsabilitãþilor ºi competenþelor încredinþate de cãtre aceºtia.
CAPITOLUL V
Organele de conducere
Art. 10. Ñ (1) Conducerea institutului este asiguratã de
cãtre:
Ñ consiliul de administraþie;
Ñ comitetul de direcþie;
Ñ directorul general.
(2) Orientarea ºi coordonarea activitãþii tehnico-ºtiinþifice
din institut sunt asigurate de cãtre consiliul ºtiinþific.
Art. 11. Ñ (1) Consiliul de administraþie este format din
7 membri, numiþi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi
reînnoit.
(2) Structura consiliului de administraþie este alcãtuitã
din:
Ñ 1 preºedinte;
Ñ 1 vicepreºedinte;
Ñ 5 membri.
Art. 12. Ñ (1) Din consiliul de administraþie fac parte,
în mod obligatoriu:
Ñ directorul general al institutului Ñ preºedinte;
Ñ un reprezentant al Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei;
Ñ un reprezentant al Ministerului Finanþelor;
Ñ un reprezentant al Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale;
Ñ directorul adjunct ºtiinþific al institutului;
Ñ preºedintele consiliului ºtiinþific.
(2) Celãlalt membru în consiliul de administraþie poate fi
medic, farmacist, inginer, economist, jurist, alt specialist din
institut sau reprezentant al unui agent economic de profil;
(3) Consiliul de administraþie îºi desemneazã vicepreºedintele.
(4) Numirea membrilor consiliului de administraþie se
face prin ordin al ministrului cercetãrii ºi tehnologiei.
(5) Revocarea membrilor consiliului de administraþie pentru abateri grave sau pentru lipsã de activitate în executarea mandatului se face de cãtre acelaºi organ care a fãcut
numirea.
Art. 13. Ñ Membrii consiliului de administraþie sunt
cetãþeni români ºi:
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a) îºi pãstreazã calitatea de angajat la instituþia sau la
unitatea de la care provin ºi toate drepturile ºi obligaþiile ce
derivã din aceastã calitate;
b) sunt plãtiþi pentru activitatea desfãºuratã în aceastã
calitate cu o indemnizaþie lunarã stabilitã de cãtre consiliul
de administraþie;
c) nu pot face parte din mai mult de douã consilii de
administraþie ºi nu pot participa, în aceeaºi calitate, la
societãþile comerciale cu care institutul are relaþii contractuale sau interese contrare;
d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraþie cei care, personal ori soþul (soþia), copiii
sau rudele pânã la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelaºi timp, patroni sau asociaþi la societãþi comerciale cu
capital privat cu acelaºi profil sau cu care institutul se aflã
în relaþii comerciale directe.
Art. 14. Ñ Consiliul de administraþie îºi desfãºoarã activitatea în baza regulamentului propriu de funcþionare ºi cu
respectarea legislaþiei în vigoare. El hotãrãºte în problemele
privind activitatea institutului, cu excepþia celor care, potrivit
legii, sunt date în competenþa altor organe.
Art. 15. Ñ (1) Consiliul de administraþie se întruneºte o
datã pe lunã ºi ori de câte ori interesele institutului o cer,
convocarea acestuia fãcându-se de cãtre preºedinte sau la
solicitarea a cel puþin o treime din numãrul membrilor consiliului de administraþie.
(2) Dezbaterile consiliului de administraþie sunt conduse
de preºedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de cãtre
vicepreºedinte.
Art. 16. Ñ (1) Consiliul de administraþie îºi poate desfãºura activitatea în prezenþa a cel puþin douã treimi din
numãrul membrilor sãi. Dacã nu este îndeplinitã aceastã
condiþie, ºedinþa consiliului de administraþie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaºi
ordine de zi.
(2) Hotãrârile consiliului de administraþie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenþi, dar nu mai puþin de
jumãtate plus unul din numãrul total al membrilor.
Art. 17. Ñ La ºedinþele consiliului de administraþie este
invitat ºi reprezentantul sindicatului.
Art. 18. Ñ Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul
de administraþie poate atrage în activitatea de analizã consilieri ºi consultanþi din diferite sectoare de activitate.
Activitatea acestora va fi compensatã material, conform prevederilor legale.
Art. 19. Ñ (1) Membrii consiliului de administraþie sunt
rãspunzãtori, în condiþiile legii, pentru îndeplinirea atribuþiilor
ce le revin.
(2) Membrii consiliului de administraþie, care s-au împotrivit luãrii unei decizii care s-a dovedit pãgubitoare pentru
institut, nu rãspund, dacã au consemnat expres punctul lor
de vedere în registrul de ºedinþe al consiliului de administraþie ºi au anunþat în scris, despre aceasta, organul coordonator.
(3) Membrii consiliului de administraþie, care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c), rãspund pentru daunele
cauzate institutului ca urmare acestui fapt.
Art. 20. Ñ Consiliul de administraþie are, în principal,
urmãtoarele atribuþii:
a) avizeazã modificarea structurii organizatorice ºi funcþionale a institutului, înfiinþarea, desfiinþarea ºi comasarea
de subunitãþi din structura institutului;
b) aprobã, la propunerea consiliului ºtiinþific, strategia ºi
programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de vârf ºi de modernizare a celor
existente, în concordanþã cu strategia generalã a domeniului propriu;

c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe
care îl înainteazã Colegiului Consultativ pentru Cercetare
ªtiinþificã ºi Dezvoltare Tehnologicã;
d) analizeazã ºi avizeazã proiectul bugetului de venituri
ºi cheltuieli ºi îl depune la Ministerul Cercetãrii ºi
Tehnologiei, în vederea aprobãrii prin hotãrâre a
Guvernului;
e) analizeazã ºi avizeazã bilanþul contabil ºi contul de
profit ºi pierderi pe care le supune aprobãrii Ministerului
Finanþelor; aprobã raportul de gestiune asupra activitãþii
desfãºurate de institut în anul precedent;
f) analizeazã raportarea trimestrialã privind activitatea
realizatã de institut, aprobã mãsuri pentru desfãºurarea
acesteia în condiþii de echilibru al bugetului de venituri ºi
cheltuieli;
g) analizeazã, aprobã sau, dupã caz, propune spre
aprobare, potrivit prevederilor legale, investiþiile care
urmeazã a fi realizate de institut;
h) propune spre aprobare, în condiþiile legii, majorarea
sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau
locaþia de gestiune a unor bunuri, servicii ºi subunitãþi de
producþie din patrimoniul institutului;
i) aprobã asocierea institutului cu terþe persoane juridice,
în vederea realizãrii de activitãþi comune care prezintã interes pentru asociaþi ºi care se încadreazã în obiectul de
activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
j) aprobã valorificarea bunurilor dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
k) fundamenteazã ºi prezintã Ministerului Cercetãrii ºi
Tehnologiei propuneri pentru asigurarea de fonduri prin
bugetul de venituri ºi cheltuieli al acestuia, pentru finanþarea obiectivelor de interes public specifice activitãþii institutului;
l) aprobã volumul creditelor bancare prevãzute la art. 35
ºi stabileºte modul de rambursare a acestora;
m) aprobã utilizarea disponibilitãþilor în valutã;
n) aprobã mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncã;
o) executã orice alte atribuþii stabilite potrivit prevederilor
legale.
Art. 21. Ñ În primul trimestru al fiecãrui an, consiliul de
administraþie prezintã Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei
un raport asupra activitãþii desfãºurate în anul precedent ºi
asupra programului de activitate pentru anul în curs.
Art. 22. Ñ Secretariatul consiliului de administraþie este
asigurat de cãtre institut; atribuþiile secretariatului sunt prevãzute în regulamentul de funcþionare a consiliului de administraþie.
Art. 23. Ñ Conducerea operativã a institutului este asiguratã de un comitet de direcþie, compus din directorul
general ºi directorii din structura organizatoricã a institutului.
Art. 24. Ñ Comitetul de direcþie stabileºte acþiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
Ñ strategia programelor de dezvoltare a institutului;
Ñ programul anual de cercetare-dezvoltare;
Ñ bugetul de venituri ºi cheltuieli;
Ñ programul de investiþii;
Ñ sistemul de asigurare a calitãþii;
Ñ alte obligaþii.
Art. 25. Ñ Comitetul de direcþie se întruneºte decadal
sau ori de câte ori interesele institutului o impun.
Art. 26. Ñ (1) La nivelul subunitãþilor din institut se
organizeazã ºi funcþioneazã comitetul de conducere, care
îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare ºi funcþionare, aprobat de consiliul de
administraþie al institutului, ºi este prezidat de directorul
subunitãþii respective.
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(2) Comitetul de conducere exercitã atribuþii ºi are rãspunderi în limita competenþelor stabilite de directorul general al institutului ºi aprobate de consiliul de administraþie.
Art. 27. Ñ Activitatea curentã a institutului este condusã
de directorul general, numit prin ordin al ministrului cercetãrii ºi tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru
Cercetare ªtiinþificã ºi Dezvoltare Tehnologicã, dintre cercetãtorii ºtiinþifici principali care lucreazã în domeniu ºi au
pregãtire managerialã.
Art. 28. Ñ Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuþii ºi responsabilitãþi:
a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele institutului în relaþiile cu celelalte organe, organizaþii ºi agenþi
economici, precum ºi cu persoane fizice din þarã ºi din
strãinãtate;
b) stabileºte atribuþiile, competenþele ºi relaþiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului,
precum ºi relaþiile acestora cu terþii;
c) propune modificarea structurii organizatorice a institutului;
d) asigurã negocierea contractului colectiv de muncã la
nivelul institutului ºi a salariilor personalului din institut, prin
comitetul de direcþie; aprobã salariile rezultate din negocierea directã;
e) numeºte ºi revocã pe conducãtorii compartimentelor
de muncã din aparatul propriu, precum ºi pe directorii din
structura organizatoricã a institutului, cu avizul consiliului de
administraþie;
f) angajeazã ºi concediazã pesonalul propriu;
g) aprobã comisiile de concurs pentru promovarea pe
funcþiile de cercetãtor ºtiinþific principal gradul I, II ºi III ºi
cercetãtor ºtiinþific, la propunerea consiliului ºtiinþific;
h) are atribuþii ºi rãspunderi similare unui ordonator de
credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de
stat, în condiþiile art. 21 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului
nr. 25/1995, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 51/1996;
i) rãspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu
respectarea prevederilor legale;
j) adoptã mãsuri ºi urmãreºte realizarea operaþiunilor de
comerþ exterior, prin compartimentele proprii specializate;
k) exercitã atribuþiile ºi are rãspunderile care îi revin din
prevederile legale, aprobã ºi ia mãsuri privind activitatea
institutului, cu excepþia celor date, potrivit reglementãrilor
legale, în competenþa altor organe;
l) exercitã orice alte atribuþii ce-i sunt delegate de consiliul de administraþie;
m) poate delega, în condiþiile legii, o parte dintre atribuþiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
Art. 29. Ñ (1) Consiliul ºtiinþific este format din 13
membri, reprezentând toate direcþiile ºtiinþifice din cadrul
institutului.
(2) Consiliul ºtiinþific este alcãtuit din cercetãtori cu realizãri deosebite, cu capacitate de sintezã ºi de prospectare
în domeniu, cadre didactice din învãþãmântul superior, salariaþi ai institutului sau din afara acestuia, aleºi, prin vot
secret, de cãtre cadrele cu studii superioare din institut.
(3) Consiliul ºtiinþific este condus de un preºedinte ºi un
vicepreºedinte, aleºi pe timp de 2 ani, prin vot secret, de
cãtre membrii consiliului ºtiinþific. Din consiliul ºtiinþific fac
parte, de drept, directorul general ºi directorul ºtiinþific al
institutului.
(4) Consiliul ºtiinþific se organizeazã ºi funcþioneazã în
conformitate cu regulamentul propriu.
Art. 30. Ñ Atribuþiile principale ale consiliului ºtiinþific
sunt urmãtoarele:
a) participã la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitãþii de cercetare-dezvoltare ºi la elaborarea Programului
naþional de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã, în
domeniul propriu de activitate;
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b) contribuie la realizarea obiectivelor ºtiinþifice ºi tehnologice ale Programului naþional de cercetare ºtiinþificã ºi
dezvoltare tehnologicã;
c) examineazã ºi avizeazã proiectele de cercetare ºtiinþificã, precum ºi realizarea acestora;
d) avizeazã hotãrârile care implicã politica de cercetare
a institutului ºi a ramurii de cercetare-dezvoltare;
e) propune mãsuri pentru perfecþionarea profesionalã ºi
pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) face propuneri privind modul de organizare a
concursurilor de încadrare ºi promovare a personalului de
cercetare;
g) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe
funcþiile atestabile ºi confirmã rezultatele concursurilor pentru funcþiile de cercetãtor ºtiinþific principal gradul I, II ºi III
ºi cercetãtor ºtiinþific;
h) organizeazã ºi coordoneazã desfãºurarea acþiunilor
cu caracter ºtiinþific;
i) avizeazã acþiunile de cooperare, interne ºi internaþionale, cu scop ºtiinþific;
j) avizeazã acordarea de burse de studii ºi stagii de
perfecþionare în strãinãtate.
CAPITOLUL VI
Bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi administrarea acestuia.
Relaþii financiare
Art. 31. Ñ (1) Institutul întocmeºte anual bugetul de
venituri ºi cheltuieli, bilanþul contabil ºi contul de profit ºi
pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de
Ministerul Finanþelor.
(2) Bilanþul contabil anual se supune spre aprobare
Ministerului Finanþelor ºi se publicã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.
Art. 32. Ñ (1) Veniturile ºi cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciþiu financiar.
(2) Bugetul de venituri ºi cheltuieli se aprobã de cãtre
Guvern, la propunerea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei,
cu avizul Ministerului Finanþelor ºi al Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale.
Art. 33. Ñ Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programatã, institutul determinã anual volumul de
venituri de realizat ºi cheltuielile totale de efectuat.
Art. 34. Ñ Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementãrilor cuprinse în
contractele colective de muncã, în limita fondului total destinat plãþii salariilor.
Art. 35. Ñ (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în
situaþia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale
institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite
cu societãþile comerciale bancare, în valoare de cel mult
20% din veniturile brute, în termeni reali, realizate în anul
precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se
face cu aprobarea Ministerului Finanþelor.
Art. 36. Ñ (1) Institutul hotãrãºte cu privire la investiþiile
ce urmeazã a fi realizate, potrivit obiectului sãu de activitate,
finanþarea efectuându-se din surse proprii ºi din credite
bancare, cu excepþia investiþiilor care intrã sub incidenþa
prevederilor art. 6 ºi 11 din Ordonanþa Guvernului
nr. 15/1993.
(2) În cazul investiþiilor, altele decât cele prevãzute la
art. 6 din Ordonanþa Guvernului nr. 15/1993, finanþate integral sau parþial de la bugetul de stat, limita de finanþare se
aprobã o datã cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligaþia ca, în execuþia bugetului de venituri ºi
cheltuieli, sã se încadreze în alocaþiile bugetare aprobate.
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(3) Execuþia investiþiilor prevãzute la alin. (1) ºi (2) se
adjudecã pe bazã de licitaþie publicã, potrivit legislaþiei
privind achiziþiile publice.
(4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei
la nivelul anului anterior, în vederea realizãrii de investiþii
de natura celor prevãzute la alin. (1) ºi (2), se efectueazã
cu aprobarea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei, pe baza
avizului prealabil al Ministerului Finanþelor.
Art. 37. Ñ (1) Operaþiunile de încasãri ºi plãþi ale institutului se efectueazã prin conturi deschise la bãnci comerciale cu sediul în România.
(2) Institutul poate efectua operaþiuni de încasãri ºi plãþi
în lei ºi în valutã prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casã ºi a normativelor de disciplinã
financiar-valutarã, stabilite prin actele normative în vigoare.
(3) Institutul poate efectua operaþiuni de comerþ exterior
potrivit legii. Operaþiunile de încasãri ºi plãþi cu strãinãtatea
se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitãþile
bancare specializate, cu sediul în România.
Art. 38. Ñ Institutul îºi va organiza controlul financiar
preventiv ºi controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

CAPITOLUL VII
Reglementarea litigiilor
Art. 39. Ñ Litigiile institutului cu persoane fizice sau
juridice, nesoluþionate pe cale amiabilã, sunt supuse spre
rezolvare instanþelor de judecatã române competente, în
conformitate cu reglementãrile legale în vigoare.
CAPITOLUL VIII
Dispoziþii finale
Art. 40. Ñ (1) Prezentul regulament de organizare ºi
funcþionare se completeazã cu celelalte reglementãri legale,
care se referã la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
(2) Modificãrile ºi completãrile regulamentului de organizare ºi funcþionare se pot face la propunerea consiliului de
administraþie, cu respectarea actelor normative în vigoare,
cu acordul Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei.
Art. 41. Ñ Pentru toate aspectele nereglementate prin
prezentul regulament se aplicã prevederile care, potrivit dispoziþiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.
Art. 42. Ñ Statutul de institut naþional de cercetare-dezvoltare se reînnoieºte prin reacreditare, care are loc într-un
interval de maximum 5 ani.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie Ñ IMT
Bucureºti
În temeiul Ordonanþei Guvernului nr. 25/1995, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 51/1996,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Institutul Naþional de CercetareDezvoltare pentru Microtehnologie Ñ IMT Bucureºti, persoanã juridicã românã aflatã în coordonarea Ministerului
Cercetãrii ºi Tehnologiei, care funcþioneazã dupã modelul
regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, prin reorganizarea Institutului de Microtehnologie ºi prin fuzionarea cu
Institutul de Cercetãri pentru Componente Electronice, care
se desfiinþeazã.
Art. 2. Ñ Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Microtehnologie Ñ IMT Bucureºti are sediul în
municipiul Bucureºti, str. Erou Iancu Nicolae nr. 32 B,
sectorul 2.
Art. 3. Ñ Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Microtehnologie Ñ IMT Bucureºti are, în principal,
ca obiect de activitate, activitãþi de cercetare-dezvoltare,
cercetare avansatã, cercetare aplicativã, dezvoltare tehnologicã, servicii ºtiinþifice ºi tehnologice, de formare ºi specializare de cercetãtori ºi microproducþie în domeniul sãu de
activitate: tehnologii de microsistem ºi microelectronicã.
Art. 4. Ñ Structura organizatoricã a Institutului Naþional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie Ñ IMT
Bucureºti este prevãzutã în anexa nr. 1.
Art. 5. Ñ Patrimoniul Institutului Naþional de CercetareDezvoltare pentru Microtehnologie Ñ IMT Bucureºti, stabilit

pe baza bilanþului contabil încheiat la data de 30 iunie
1996, este de 3.448.309 mii lei, din care: 2.664.405 mii lei
imobilizãri corporale ºi necorporale ºi 783.904 mii lei active circulante, ºi se preia pe bazã de protocol de predare-preluare
de la Institutul de Microtehnologie ºi de la Institutul de
Cercetãri pentru Componente Electronice.
Art. 6. Ñ Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Microtehnologie Ñ IMT Bucureºti îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare,
precum ºi cu regulamentul de organizare ºi funcþionare prevãzut în anexa nr. 2.
Art. 7. Ñ Personalul Institutului Naþional de CercetareDezvoltare pentru Microtehnologie Ñ IMT Bucureºti se
preia prin transfer de la Institutul de Microtehnologie ºi de
la Institutul de Cercetãri pentru Componente Electronice ºi
îºi pãstreazã salariile avute la data transferului, pânã la
negocierea noului contract colectiv de muncã.
Art. 8. Ñ Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei, în calitate
de minister coordonator, va cuprinde în bugetul sãu de
venituri ºi cheltuieli fondurile necesare unor investiþii, dotãri,
aparaturã, echipamente ºi instalaþii.
Art. 9. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
Doru Dumitru Palade
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 25 noiembrie 1996.
Nr. 1.318.
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ANEXA Nr. 2
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ªI FUNCÞIONARE

a Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie Ñ IMT
Bucureºti
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Microtehnologie Ñ IMT Bucureºti, denumit în continuare institut, este persoanã juridicã românã aflatã în coordonarea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei, care
funcþioneazã dupã modelul regiilor autonome, conform
Legii nr. 51/1996, ºi îºi desfãºoarã activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare ºi a prezentului regulament.
Art. 2. Ñ (1) Institutul are structura organizatoricã
cuprinsã în anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.318
din 25 noiembrie 1996.
(2) Institutul poate înfiinþa, în cadrul structurii sale, subunitãþi fãrã personalitate juridicã, necesare realizãrii obiectului sãu de activitate. Modalitatea de constituire a acestora
ºi relaþiile lor în cadrul institutului ºi cu terþii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare ºi funcþionare.
CAPITOLUL II
Scopul ºi obiectul de activitate
Art. 3. Ñ (1) Institutul este înfiinþat în scopul desfãºurãrii activitãþii de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã
în domeniul propriu de activitate, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului ºi la realizarea
cu prioritate a obiectivelor ºtiinþifice ºi tehnologice ale
Programului naþional de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare
tehnologicã.
(2) Domeniul de activitate al institutului este cel al tehnologiilor de microsistem, inclusiv al microelectronicii (subsisteme electronice integrate) ºi al tehnologiei
componentelor semiconductoare. Toate acestea sunt numite
generic microtehnologii ºi cuprind, în afara tehnologiilor de
realizare fizicã a acestora, urmãtoarele: a) cercetarea avansatã multidisciplinarã pentru înþelegerea fenomenelor implicate în procesele tehnologice, precum ºi în funcþionarea
microstructurilor ºi microsistemelor; b) cercetarea avansatã
pentru dezvoltarea de arhitecturi neconvenþionale de microsistem; c) tehnica de proiectare, simulare ºi testare asistatã de calculator; d) tehnicile de caracterizare a
fenomenelor fizice ºi a proceselor tehnologice.
(3) Microtehnologiile au aplicaþii în toate domeniile
industriale, în transporturi, telecomunicaþii ºi tehnologie
informaticã, în tehnica militarã ºi spaþialã, în controlul calitãþii mediului, biotehnologii ºi medicinã. De asemenea,
microtehnologiile permit realizarea unor mijloace de investigare în ºtiinþele fundamentale: fizica, chimia, biologia.
Art. 4. Ñ Obiectul de activitate al institutului cuprinde:
A. Activitãþi de cercetare-dezvoltare în domeniul
microtehnologiilor :
a) În cadrul Programului naþional de cercetare ºtiinþificã
ºi dezvoltare tehnologicã, cu o pondere majoritarã, din totalul activitãþii:
Ñ cercetarea avansatã în domeniul microsistemelor
(investigaþii experimentale, modelare ºi simulare, arhitecturi
tip inteligenþã computaþionalã, sisteme de inspiraþie biologicã, sisteme biotehnice, nanotehnologie), inclusiv al materialelor, tehnologiilor ºi microstructurilor specifice;

Ñ cooperarea în cercetarea fundamentalã din fizicã,
chimie ºi biologie, utilizând tehnici de microsistem;
Ñ cercetarea aplicativã precompetitivã în domeniul
microingineriei (micromecanicã, microopticã, microsisteme
optoelectromecanice º.a.);
Ñ dezvoltãrile tehnologice în domeniul microfabricaþiei
cu aplicaþii în electronicã, electrotehnicã, opticã, mecanicã
finã, tehnicã spaþialã ºi nuclearã, biotehnologii º.a.;
Ñ cercetarea aplicativã cu caracter precompetitiv în
domeniul microtehnologiilor ºi microsistemelor;
Ñ realizarea de modele experimentale, standuri de testare ºi omologare, echipamente experimentale de caracterizare ºi fabricaþie a produselor din domeniul de activitate,
standuri demonstrative;
Ñ elaborarea de studii ºi desfãºurarea de cercetãri aplicative în vederea restructurãrii, retehnologizãrii ºi modernizãrii unor ramuri ºi sectoare de activitate, precum ºi a
unor întreprinderi economice de profil;
Ñ elaborarea de strategii, studii de diagnozã ºi prognozã privind dezvoltarea ºtiinþei ºi tehnologiei în domeniul
propriu de activitate;
Ñ standardizarea, metrologia ºi atestarea calitãþii.
b) În afara Programului naþional de cercetare ºtiinþificã
ºi dezvoltare tehnologicã:
Ñ cercetarea aplicativã ºi/sau dezvoltarea tehnologicã
pentru soluþionarea unor probleme concrete din domeniul
de activitate;
Ñ cooperarea în cercetarea fundamentalã din fizicã,
chimie ºi biologie.
B. Activitãþi conexe activitãþii de cercetare-dezvoltare :
Ñ asistenþã tehnicã, consultanþã, furnizare de servicii
ºtiinþifice ºi tehnologice (inclusiv accesul la tehnica informaþionalã) agenþilor economici sau oricãror beneficiari interesaþi;
Ñ cooperarea în organizarea de activitãþi de asistenþã
tehnicã ºi transfer de tehnologie, destinate întreprinderilor
mici ºi mijlocii;
Ñ organizarea Conferinþei internaþionale de semiconductori ºi a altor manifestãri ºtiinþifice interne ºi internaþionale,
periodice sau ocazionale;
Ñ testare ºi certificare de produse;
Ñ editare de materiale tehnice ºi ºtiinþifice.
C. Formare ºi specializare de cercetãtori în domeniul
propriu de activitate :
Ñ organizarea de cursuri intensive de specializare ºi
cursuri de instruire în domeniul de activitate, pentru personalul propriu (permanent sau detaºat), precum ºi pentru
orice alþi participanþi din þarã ºi din strãinãtate;
Ñ cooperare în organizarea de cursuri multidisciplinare
cu caracter postuniversitar, cu unitãþi de învãþãmânt acreditate în acest scop;
Ñ organizarea de activitãþi de doctorat, în condiþiile
legii.
D. Execuþie de unicate ºi serii mici.
În cadrul obiectului sãu de activitate, institutul colaboreazã ºi la realizarea unor activitãþi de cercetare-dezvoltare
privind apãrarea naþionalã.
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CAPITOLUL III
Patrimoniul
Art. 5. Ñ Conform bilanþurilor contabile încheiate la data
de 30 iunie 1996, institutul are un patrimoniu propriu în
valoare de 3.448.309 mii lei, din care: imobilizãri corporale
ºi necorporale 2.664.405 mii lei ºi active circulante
783.904 mii lei.
Art. 6. Ñ (1) Institutul administreazã bunuri proprietate
publicã, precum ºi alte bunuri dobândite în condiþiile legii,
cu diligenþa unui bun proprietar. Bunurile proprietate
publicã, precum ºi cele dobândite sunt în administrarea
institutului ºi se evidenþiazã distinct în patrimoniul acestuia.
(2) Rezultatele cercetãrilor concretizate în active corporale ºi necoroporale, efectuate ºi finalizate din fonduri
publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite, dacã
prin contract nu se prevede altfel, ºi se înregistreazã în
evidenþa contabilã a institutului.
(3) În exercitarea drepturilor sale, institutul posedã ºi
foloseºte bunurile aflate în patrimoniul sãu ºi, dupã caz,
dispune de acestea în condiþiile legii, în scopul realizãrii
obiectului sãu de activitate, beneficiind de rezultatele utilizãrii acestora.
(4) Concesionarea unor subunitãþi, servicii sau activitãþi
se poate face numai în scopul stimulãrii transferului rezultatelor activitãþii de cercetare-dezvoltare, în condiþiile prevederilor legale corespunzãtoare ºi cu aprobarea Ministerului
Cercetãrii ºi Tehnologiei.
(5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale.
CAPITOLUL IV
Structura organizatoricã ºi funcþionalã
Art. 7. Ñ (1) Institutul poate avea în structurã subunitãþi,
secþii, laboratoare ºi alte structuri organizatorice necesare
realizãrii obiectului sãu de activitate.
(2) În funcþie de specificul activitãþii, se pot organiza
colective specializate sau colective interdisciplinare.
Art. 8. Ñ Consiliul de administraþie stabileºte relaþiile
dintre subunitãþile aflate în structura institutului, precum ºi
relaþiile acestora cu terþii ºi le poate acorda împuterniciri de
reprezentare în numele institutului.
Art. 9. Ñ Subunitãþile din structura institutului rãspund
în faþa consiliului de administraþie ºi a directorului general
de îndeplinirea tuturor atribuþiilor, responsabilitãþilor ºi competenþelor încredinþate de acesta.
CAPITOLUL V
Organele de conducere
Art. 10. Ñ (1) Conducerea institutului este asiguratã de
cãtre:
Ñ consiliul de administraþie;
Ñ comitetul de direcþie;
Ñ directorul general.
(2) Orientarea ºi coordonarea activitãþii tehnico-ºtiinþifice
din institut sunt asigurate de consiliul ºtiinþific.
Art. 11. Ñ (1) Consiliul de administraþie este format din
7 membri, numiþi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi
reînnoit.
(2) Consiliul de administraþie este format din:
Ñ 1 preºedinte;
Ñ 1 vicepreºedinte;
Ñ 5 membri.
Art. 12. Ñ (1) Din consiliul de administraþie fac parte,
în mod obligatoriu:
Ñ directorul general al institutului Ñ preºedinte;

11

Ñ un reprezentant al Ministerului Cercetãrii ºi
Tehnologiei;
Ñ un reprezentant al Ministerului Finanþelor;
Ñ un reprezentant al Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale;
Ñ preºedintele consiliului ºtiinþific.
(2) Ceilalþi membri ai consiliului de administraþie pot fi
ingineri, economiºti, juriºti, alþi specialiºti din institut, precum
ºi reprezentanþi ai agenþilor economici de profil.
(3) Consiliul de administraþie îºi desemneazã vicepreºedintele.
(4) Numirea membrilor consiliului de administraþie se
face prin ordin al ministrului cercetãrii ºi tehnologiei.
(5) Revocarea membrilor consiliului de administraþie pentru abateri grave sau pentru lipsã de activitate în executarea mandatului se face de acelaºi organ care a fãcut
numirea.
Art. 13. Ñ Membrii consiliului de administraþie sunt
cetãþeni români ºi:
a) îºi pãstreazã calitatea de angajaþi la instituþia sau la
unitatea de la care provin ºi toate drepturile ºi obligaþiile
derivând din aceastã calitate;
b) sunt plãtiþi pentru activitatea desfãºuratã în aceastã
calitate cu o indemnizaþie stabilitã de consiliul de administraþie;
c) nu pot face parte din mai mult de douã consilii de
administraþie sau participa, în aceastã calitate, la societãþile
comerciale cu care institutul are relaþii contractuale sau
interese contrare;
d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraþie cei care, personal ori soþul, soþia, copiii
sau rudele pânã la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelaºi
timp, patroni sau asociaþi la societãþi comerciale cu capital
privat cu acelaºi profil sau cu care institutul se aflã în
relaþii comerciale directe.
Art. 14. Ñ Consiliul de administraþie îºi desfãºoarã activitatea în baza regulamentului propriu de funcþionare ºi în
baza legislaþiei în vigoare. El hotãrãºte în problemele privind activitatea institutului, cu excepþia celor care, potrivit
legii, sunt date în competenþa altor organe.
Art. 15. Ñ (1) Consiliul de administraþie se întruneºte o
datã pe lunã ºi ori de câte ori interesele institutului o cer,
convocarea acestuia fãcându-se de cãtre preºedinte sau la
solicitarea a cel puþin unei treimi din numãrul membrilor
consiliului.
(2) Dezbaterile consiliului de administraþie sunt conduse
de preºedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de cãtre
vicepreºedinte.
Art. 16. Ñ (1) Consiliul de administraþie îºi poate desfãºura activitatea în prezenþa a cel puþin douã treimi din
numãrul membrilor sãi. Dacã nu este îndeplinitã aceastã
condiþie pentru adoptarea hotãrârilor, ºedinþa consiliului de
administraþie se poate reprograma într-un interval de cel
mult 15 zile, având aceeaºi ordine de zi.
(2) Hotãrârile consiliului de administraþie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenþi, dar nu mai puþin de
jumãtate plus unul din numãrul total al membrilor.
Art. 17. Ñ La ºedinþele consiliului de administraþie este
invitat ºi reprezentantul sindicatului.
Art. 18. Ñ Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul
de administraþie poate atrage în activitatea de analizã consilieri ºi consultanþi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensatã material, conform prevederilor legale.
Art. 19. Ñ (1) Membrii consiliului de administraþie sunt
rãspunzãtori, în condiþiile legii, pentru îndeplinirea atribuþiilor
ce le revin.
(2) Membrii consiliului de administraþie care s-au împotrivit luãrii unei decizii ce s-a dovedit pãgubitoare pentru
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institut nu rãspund, dacã au consemnat expres punctul lor
de vedere în registrul de ºedinþe al consiliului de administraþie ºi au anunþat în scris despre aceasta organul coordonator.
(3) Membrii consiliului de administraþie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) rãspund pentru daunele
cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
Art. 20. Ñ Consiliul de administraþie are, în principal,
urmãtoarele atribuþii:
a) aprobã organizarea de subunitãþi, secþii, laboratoare
ºi alte structuri organizatorice necesare realizãrii obiectului
de activitate al institutului, în cadrul structurii organizatorice
aprobate;
b) aprobã, la propunerea consiliului ºtiinþific, strategia ºi
programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de vârf ºi de modernizare a celor
existente, în concordanþã cu strategia generalã a domeniului propriu;
c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe
care îl înainteazã Colegiului Consultativ pentru Cercetare
ªtiinþificã ºi Dezvoltare Tehnologicã;
d) analizeazã ºi avizeazã proiectul bugetului de venituri
ºi cheltuieli, pe care îl depune la organul coordonator în
vederea aprobãrii prin hotãrâre a Guvernului;
e) analizeazã ºi avizeazã bilanþul contabil ºi contul de
profit ºi pierderi, pe care le supune aprobãrii Ministerului
Finanþelor, ºi aprobã raportul de gestiune asupra activitãþii
desfãºurate de institut în anul precedent;
f) analizeazã raportarea trimestrialã privind activitatea
realizatã de institut, aprobã mãsuri pentru desfãºurarea
acesteia în condiþii de echilibru al bugetului de venituri ºi
cheltuieli;
g) analizeazã, aprobã sau, dupã caz, propune spre
aprobare, potrivit prevederilor legale, investiþiile care
urmeazã a fi realizate de institut;
h) propune spre aprobare, în condiþiile legii, majorarea
sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau
locaþia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitãþi de
producþie din patrimoniul institutului;
i) aprobã asocierea institutului cu terþe persoane juridice, în vederea realizãrii de activitãþi comune care prezintã
interes pentru asociaþi ºi care se încadreazã în obiectul de
activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
j) aprobã valorificarea bunurilor dobândite ºi înregistrate
în afara bilanþului contabil, cu respectarea prevederilor
legale;
k) aprobã volumul creditelor bancare prevãzute la
art. 35 ºi stabileºte modul de rambursare a acestora;
l) aprobã utilizarea disponibilitãþilor în valutã;
m) aprobã mandatul pentru negocierea contractului
colectiv de muncã;
n) executã orice alte atribuþii stabilite potrivit prevederilor
legale.
Art. 21. Ñ În primul trimestru al fiecãrui an, consiliul de
administraþie prezintã Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei
un raport asupra activitãþii desfãºurate în anul precedent ºi
asupra programului de activitate pentru anul în curs.
Art. 22. Ñ Secretariatul consiliului de administraþie este
asigurat de cãtre institut; atribuþiile secretariatului sunt prevãzute în regulamentul de funcþionare a consiliului de administraþie.
Art. 23. Ñ Conducerea operativã a institutului este asiguratã de un comitet de direcþie, compus din directorul
general ºi directorii din structura organizatoricã a institutului.
Art. 24. Ñ Comitetul de direcþie stabileºte acþiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
Ñ strategia programelor de dezvoltare a institutului;

Ñ programul anual de cercetare-dezvoltare;
Ñ programul anual de elaborare a reglementãrilor tehnice;
Ñ bugetul de venituri ºi cheltuieli;
Ñ programul de investiþii;
Ñ sistemul de asigurare a calitãþii;
Ñ alte obligaþii.
Art. 25. Ñ Comitetul de direcþie se întruneºte sãptãmânal ºi ori de câte ori interesele institutului o impun.
Art. 26. Ñ (1) La nivelul subunitãþilor din institut se
organizeazã ºi funcþioneazã comitetul de conducere, care
îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare ºi funcþionare, aprobat de consiliul de
administraþie al institutului, ºi este prezidat de directorul
subunitãþii respective.
(2) Comitetul de conducere exercitã atribuþii ºi are rãspunderi în limita competenþelor stabilite de directorul general al institutului ºi aprobate de consiliul de administraþie.
Art. 27. Ñ Activitatea curentã a institutului este condusã
de directorul general, numit prin ordin al ministrului cercetãrii ºi tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru Cercetare ªtiinþificã ºi Dezvoltare Tehnologicã, dintre
cercetãtorii ºtiinþifici principali care lucreazã în domeniu ºi
au pregãtire managerialã.
Art. 28. Ñ Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuþii ºi responsabilitãþi:
a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele institutului în relaþiile cu organe, organizaþii ºi agenþi economici,
precum ºi cu persoane fizice din þarã ºi din strãinãtate;
b) stabileºte atribuþiile, competenþele ºi relaþiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului,
precum ºi relaþiile acestora cu terþii;
c) propune modificarea structurii organizatorice ºi funcþionale a institutului;
d) asigurã negocierea contractului colectiv de muncã ºi
a salariilor personalului din institut, prin comitetul de direcþie; aprobã salariile rezultate din negocierea directã;
e) numeºte ºi revocã pe conducãtorii compartimentelor
de muncã din aparatul propriu, precum ºi pe directorii din
structura organizatoricã a institutului, cu avizul consiliului de
administraþie;
f) angajeazã ºi concediazã personalul institutului;
g) rãspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu
respectarea prevederilor legale;
h) adoptã mãsuri ºi urmãreºte realizarea operaþiunilor de
comerþ exterior, prin compartimentele proprii specializate;
i) are atribuþii ºi rãspunderi similare unui ordonator de
credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de
stat, în condiþiile art. 21 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului
nr. 25/1995, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 51/1996;
j) exercitã atribuþiile ºi are rãspunderile care îi revin din
prevederile legale, aprobã ºi ia mãsuri privind activitatea
institutului, cu excepþia celor date, potrivit reglementãrilor
legale, în competenþa altor organe;
k) exercitã orice alte atribuþii ce îi sunt delegate de consiliul de administraþie;
l) poate delega, în condiþiile legii, o parte din atribuþiile
sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
Art. 29. Ñ (1) Consiliul ºtiinþific este alcãtuit din cercetãtori cu realizãri deosebite, cu capacitate de sintezã ºi de
prospectare în domeniu, cadre didactice din învãþãmântul
superior, salariaþi ai institutului sau din afara acestuia, aleºi
prin vot secret de cãtre cadrele cu studii superioare din
institut.
(2) Consiliul ºtiinþific va avea un numãr de 15 membri
care vor asigura reprezentarea tuturor direcþiilor ºtiinþifice
din cadrul institutului.
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(3) Consiliul ºtiinþific este condus de un preºedinte, un
vicepreºedinte ºi un secretar ºtiinþific al consiliului, aleºi pe
timp de 2 ani, prin vot secret, de cãtre membrii consiliului.
Din consiliul ºtiinþific fac parte, de drept, directorul general
ºi directorii ºtiinþifici ai institutului. Preºedintele, vicepreºedintele ºi secretarul ºtiinþific vor fi aleºi dintre salariaþii permanenþi ai institutului ºi formeazã biroul consiliului ºtiinþific.
(4) Consiliul ºtiinþific se organizeazã ºi funcþioneazã în
conformitate cu regulamentul propriu avizat de consiliul de
administraþie. Anumite atribuþii ale consiliului ºtiinþific pot fi
delegate biroului acestuia.
Art. 30. Ñ Atribuþiile principale ale consiliului ºtiinþific
sunt urmãtoarele:
a) participã la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitãþii de cercetare-dezvoltare ºi la elaborarea Programului
naþional de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã în
domeniul propriu de activitate;
b) contribuie la realizarea obiectivelor ºtiinþifice ºi tehnologice ale Programului naþional de cercetare ºtiinþificã ºi
dezvoltare tehnologicã;
c) examineazã ºi avizeazã proiectele de cercetare ºtiinþificã, precum ºi realizarea acestora;
d) avizeazã hotãrârile care implicã politica de cercetare
a institutului ºi a ramurii;
e) propune mãsuri pentru perfecþionarea profesionalã ºi
pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) face propuneri privind modul de organizare a
concursurilor de încadrare ºi promovare a personalului de
cercetare;
g) aprobã comisiile de concurs pentru promovarea în
funcþiile atestabile ºi confirmã rezultatele concursului pentru
funcþiile de cercetãtor ºtiinþific principal gradele I, II ºi III ºi
cercetãtor ºtiinþific;
h) organizeazã ºi coordoneazã desfãºurarea acþiunilor
cu caracter ºtiinþific;
i) avizeazã acþiunile de cooperare, interne ºi internaþionale, cu scop ºtiinþific;
j) avizeazã acordarea de burse de studii ºi stagii de
perfecþionare în strãinãtate.
CAPITOLUL VI
Bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi administrarea acestuia.
Relaþii financiare
Art. 31. Ñ (1) Institutul întocmeºte anual bugetul de
venituri ºi cheltuieli, bilanþul contabil ºi contul de profit ºi
pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de
Ministerul Finanþelor.
(2) Bilanþul contabil anual se supune spre aprobare
Ministerului Finanþelor ºi se publicã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.
Art. 32. Ñ (1) Veniturile ºi cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciþiu financiar.
(2) Bugetul de venituri ºi cheltuieli se aprobã de cãtre
Guvern, la propunerea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei,
cu avizul Ministerului Finanþelor ºi al Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale.
Art. 33. Ñ Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programatã, institutul determinã anual volumul de
venituri de realizat ºi cheltuielile totale de efectuat.
Art. 34. Ñ Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementãrilor cuprinse în
contractele colective de muncã, în limita fondului total destinat plãþii salariilor, de cãtre directorul general.
Art. 35. Ñ Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în
situaþia în care, în cursul unui an, mijloacele institutului nu
sunt suficiente, acestea pot contracta credite cu societãþile
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comerciale bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute în termeni reali, realizate în anul precedent.
Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu
aprobarea Ministerului Finanþelor.
Art. 36. Ñ (1) Institutul hotãrãºte cu privire la investiþiile
ce urmeazã a fi realizate, potrivit obiectului sãu de activitate, finanþarea efectuându-se din surse proprii ºi din
credite bancare, cu excepþia investiþiilor care intrã sub
incidenþa prevederilor art. 6 ºi 11 din Ordonanþa Guvernului
nr. 15/1993.
(2) În cazul investiþiilor, altele decât cele prevãzute la
art. 6 din Ordonanþa Guvernului nr. 15/1993, finanþate integral sau parþial de la bugetul de stat, limita de finanþare se
aprobã o datã cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligaþia ca, în execuþia bugetului de venituri ºi
cheltuieli, sã se încadreze în alocaþiile bugetare aprobate.
(3) Execuþia investiþiilor prevãzute la alin. (1) ºi (2) se
adjudecã pe bazã de licitaþie publicã, potrivit legislaþiei privind achiziþiile publice.
(4) Contractarea de credite mai mari de 500
milioane lei, în vederea realizãrii de investiþii de natura
celor prevãzute la alin. (1) ºi (2), se efectueazã cu aprobarea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei, pe baza avizului
prealabil al Ministerului Finanþelor.
Art. 37. Ñ (1) Operaþiunile de încasãri ºi plãþi ale institutului se efectueazã prin conturi deschise la bãnci comerciale cu sediul în România.
(2) Pentru necesitãþi curente, institutul poate efectua
operaþiuni de încasãri ºi plãþi în lei ºi valutã prin casieria
proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casã ºi a
normativelor de disciplinã financiar-valutarã stabilite prin
actele normative în vigoare.
(3) Institutul poate efectua operaþiuni de comerþ exterior,
potrivit legii. Operaþiunile de încasãri ºi plãþi cu strãinãtatea
se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitãþile
bancare specializate, cu sediul în România.
Art. 38. Ñ Institutul îºi va organiza controlul financiar
preventiv ºi controlul financiar de gestiune, potrivit legii.
CAPITOLUL VII
Reglementarea litigiilor
Art. 39. Ñ Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesoluþionate pe cale amiabilã, sunt supuse spre
rezolvare instanþelor de judecatã române competente, în
conformitate cu prevederile legale.
CAPITOLUL VIII
Dispoziþii finale
Art. 40. Ñ (1) Prezentul regulament de organizare ºi
funcþionare se completeazã cu celelalte reglementãri legale
care se referã la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
(2) Modificãrile ºi completãrile regulamentului de organizare ºi funcþionare se pot face la propunerea consiliului de
administraþie, cu respectarea actelor normative în vigoare,
cu aprobarea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei.
Art. 41. Ñ Pentru toate aspectele nereglementate prin
prezentul regulament se aplicã prevederile care, potrivit dispoziþiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.
Art. 42. Ñ Statutul de institut naþional de cercetare-dezvoltare se reînnoieºte prin reacreditare, care are loc într-un
interval de maximum 5 ani.
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HOTÃRÂRE
pentru aprobarea concesionãrii ºi a caietelor de sarcini ale concesionãrii,
având ca obiect valorificarea resurselor piscicole din 21 de zone de pescuit existente
pe teritoriul domeniului public de interes naþional al Rezervaþiei Biosferei ”Delta DunãriiÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã concesionarea ºi caietele de sarcini ale concesionãrii, având ca obiect valorificarea resurselor piscicole existente pe teritoriul domeniului public de
interes naþional al Rezervaþiei Biosferei ”Delta DunãriiÒ pentru zone de pescuit potrivit anexelor nr. 1Ð21 care fac
parte integrantã din prezenta hotãrâre:
Ñ lacuri ºi bãlþi: BabinaÑRãdãcinoasele; BaclaneºtiÑ
Ligheanca; Bogdaproste; Dranov 1; Dranov 2; Dranov 3;
Erenciuc; Furtuna; GorgovaÑGorgovãþÑPotcoava; IsacovaÑ
Uzlina; MatitaÑMerhei; Nebunu; Obretinul MicÑIacub;
PuiuÑRosuÑLumina; SireasaÑSontea; SomovaÑParches;
Trei Iezere;

Ñ urmãtoarele zone din Marea Neagrã: Sulina; Sfântu
Gheorghe; PeriºorÑEdighiol ºi EdighiolÑVadu.
Art. 2. Ñ Concesionarea se va acorda pe bazã de licitaþie publicã, organizatã în condiþiile legii, agenþilor economici autorizaþi ºi populaþiei locale care are drept de
preempþiune.
Valoarea minimã de pornire a licitaþiei prevãzute în
caietul de sarcini se va actualiza cu coeficientul rezultat din
raportul dintre preþul stabilit prin caietul de sarcini ºi preþul
produsului la data efectuãrii licitaþiei.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul apelor,
pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 27 noiembrie 1996.
Nr. 1.360.

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 282/1995
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Extinderea Parchetului
de pe lângã Tribunalul Cãlãraºi, judeþul CãlãraºiÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Indicatorul ”CapacitãþiÒ din anexa la Hotãrârea
Guvernului nr. 282/1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Extinderea Parchetului de pe lângã Tribunalul
Cãlãraºi, judeþul CãlãraºiÒ, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 84 din 4 mai 1995, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Capacitate: aria desfãºuratã totalã: 1.119 m2.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministerul Public,
Procurorul general al României,
Nicolae Cochinescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 3 decembrie 1996.
Nr. 1.374.
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HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea anexei
la Hotãrârea Guvernului nr. 1.048/1996
privind aprobarea numãrului suplimentar de autoturisme
ºi a consumului de carburanþi pentru activitãþile specifice
desfãºurate de unele consilii judeþene ºi locale
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã modificarea ºi completarea anexei la
Hotãrârea Guvernului nr. 1.048/1996 prin suplimentarea parcului de autoturisme pentru Consiliul Judeþean Gorj cu un numãr de douã autoturisme.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 3 decembrie 1996.
Nr. 1.377.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aderarea Ministerului Agriculturii
ºi Alimentaþiei ºi a Patronatului zahãrului din România
la Organizaþia Internaþionalã a Zahãrului
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã aderarea Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei ºi a Patronatului zahãrului din România la Organizaþia
Internaþionalã a Zahãrului, în calitate de membru cu drepturi depline.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Veronica Toncea,
secretar de stat
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu

Bucureºti, 3 decembrie 1996.
Nr. 1.378.
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HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Drobeta-Turnu Severin,
judeþul Mehedinþi, în administrarea Ministerului Sãnãtãþii
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului situat în
municipiul Drobeta-Turnu Severin, bloc B.5, Gura Vãii,
judeþul Mehedinþi, proprietate publicã a statului, identificat
potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Regiei Autonome ”LotusÒ DrobetaTurnu Severin în administrarea Ministerului Sãnãtãþii, pentru
Spitalul Judeþean Drobeta-Turnu Severin.

Art. 2. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome ”LotusÒ DrobetaTur nu Severin de sub autoritatea Consiliului Local al
Municipiului Drobeta-Tur nu Severin se diminueazã cu
valoarea de inventar a imobilului prevãzut la art. 1.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului se va face pe
bazã de protocol încheiat între pãrþi, în termen de 30 de
zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii,
Daniela Bartoº
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 9 decembrie 1996.
Nr. 1.400.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Ministerului Sãnãtãþii,
pentru Spitalul Judeþean Drobeta-Turnu Severin
Locul unde este
situat imobilul care
se transmite

Municipiul DrobetaTurnu Severin,
Bloc B. 5 Gura Vãii,
judeþul Mehedinþi

Caracteristicile
tehnice ale
imobilului

Suprafaþa totalã a
terenului: 1.500 m2
Suprafaþa
construitã: 332 m2
Suprafaþa
construitã desfãºuratã: 996 m2

Valoarea
de inventar
Ñ lei Ñ

Destinaþia
actualã

93.059.913
Spaþii de
(reevaluatã
cazare
conform
hotãrârilor
Guvernului
nr. 945/1990,
nr. 26/1992 ºi
nr. 500/1994)

Unitatea
de la care se
transmite
imobilul

Unitatea
la care se
transmite
imobilul

Regia
Spitalul Judeþean
Autonomã Drobeta-Turnu
”LotusÒ
Severin
DrobetaTurnu
Severin
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