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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea Societãþii Comerciale ”Institutul de Ecologie AplicatãÒ Ñ S.A. Bucureºti
prin reorganizarea Centrului de Cercetãri pentru Tehnologii Ecologice Bucureºti
Guvernul României h o t ã r ã º t e:
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Societatea Comercialã ”Institutul
de Ecologie AplicatãÒ Ñ S.A. Bucureºti, persoanã juridicã
cu capital integral de stat, având sediul în municipiul
Bucureºti, Splaiul Independenþei nr. 296, sectorul 6, prin
reorganizarea Centrului de Cercetãri pentru Tehnologii
Ecologice Bucureºti, din subordinea Ministerului Cercetãrii
ºi Tehnologiei, care se desfiinþeazã.
Art. 2. Ñ (1) Societatea Comercialã ”Institutul de
Ecologie AplicatãÒ Ñ S.A. Bucureºti se organizeazã ºi va
funcþiona în conformitate cu dispoziþiile legale în vigoare ºi
cu statutul prevãzut în anexa care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
(2) Drepturile ºi obligaþiile acþionarilor la Societatea
Comercialã ”Institutul de Ecologie AplicatãÒ Ñ S.A.
Bucureºti sunt reprezentate de Fondul Proprietãþii de Stat.
Art. 3. Ñ Capitalul social iniþial al Societãþii Comerciale
”Institutul de Ecologie AplicatãÒ Ñ S.A. Bucureºti, reevaluat
în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare,
este de 299.698.152 lei, conform bilanþului contabil aferent

Centrului de Cercetãri pentru Tehnologii Ecologice
Bucureºti, încheiat la data de 30 septembrie 1997.
Art. 4. Ñ Activul ºi pasivul, împreunã cu contractele
economice ale Centrului de Cercetãri pentru Tehnologii
Ecologice Bucureºti, care se desfiinþeazã, se preiau, cu titlu
gratuit, de cãtre Societatea Comercialã ”Institutul de Ecologie
AplicatãÒ Ñ S.A. Bucureºti, prin protocol de predare-preluare,
pe baza datelor din bilanþul contabil încheiat la data de
30 septembrie 1997, în termen de 30 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 5. Ñ Societatea Comercialã ”Institutul de Ecologie
AplicatãÒ Ñ S.A. Bucureºti are urmãtorul obiect de activitate:
Ñ cercetãri fundamentale ºi aplicative în domeniul ecologiei, al fenomenelor energoinformaþionale ºi al energiilor
neconvenþionale;
Ñ elaborarea de tehnologii ºi soluþii de reconstrucþie,
redresare ºi amenajare a ambianþei;
Ñ recuperarea energiei ºi a substanþelor utile din deºeuri
ºi subproduse;
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Ñ realizarea, testarea, producerea ºi comercializarea de
noi produse ecologice;
Ñ inovarea ºi transferul de tehnologii ecologice ºi de
proiecte inovative ºi implementarea brevetelor la agenþi
economici;
Ñ consultanþã ºi reprezentanþã în þarã ºi în strãinãtate;
Ñ activitate de expertizare, evaluare, consiliere în
domeniul ecologiei ºi protecþiei mediului;
Ñ formarea ºi specializarea profesionalã în domeniile
ecologiei, protecþiei mediului ºi fenomenelor energoinformaþionale;
Ñ operaþiuni de import-export ºi activitãþi editoriale
vizând realizarea obiectului sãu de activitate.

Art. 6. Ñ Personalul Centrului de Cercetãri pentru
Tehnologii Ecologice Bucureºti va fi preluat de Societatea
Comercialã ”Institutul de Ecologie AplicatãÒ Ñ S.A.
Bucureºti ºi îºi pãstreazã salariile avute la data transferului,
pânã la negocierea contractului colectiv de muncã.
Art. 7. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã poziþia 4 din anexa nr. 2 la Hotãrârea
Guvernului nr. 729/1997 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 18 noiembrie
1997, precum ºi orice alte dispoziþii contrare.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
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Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Sorin Dimitriu
Bucureºti, 29 decembrie 1997.
Nr. 907.
ANEXÃ
STATUTUL

Societãþii Comerciale ”Institutul de Ecologie AplicatãÒ Ñ S.A. Bucureºti
CAPITOLUL I

ARTICOLUL 3

Denumirea, forma juridicã, sediul, durata

Sediul societãþii comerciale

ARTICOLUL 1
Denumirea societãþii comerciale

Denumirea societãþii este: Societatea Comercialã
”Institutul de Ecologie AplicatãÒ Ñ S.A. Bucureºti.
În orice act, scrisoare sau publicaþie emanând de la
societatea comercialã se menþioneazã denumirea, forma
juridicã, sediul, numãrul de înmatriculare în Registrul
comerþului, codul fiscal, precum ºi capitalul social, potrivit
legii.
ARTICOLUL 2
Forma juridicã a societãþii comerciale

Societatea Comercialã ”Institutul de Ecologie AplicatãÒ Ñ S.A.
Bucureºti este persoanã juridicã românã, având forma juridicã de societate pe acþiuni. Aceasta îºi desfãºoarã
activitatea în conformitate cu legile române ºi cu prezentul
statut.

Sediul societãþii comerciale este în România, municipiul
Bucureºti, Splaiul Independenþei nr. 296, sectorul 6. Sediul
societãþii comerciale poate fi schimbat în altã localitate din
România, pe baza hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor,
potrivit legii.
Societatea comercialã poate avea filiale, sucursale,
reprezentanþe, agenþii situate ºi în alte localitãþi din þarã
ºi/sau din strãinãtate, cu sau fãrã personalitate juridicã,
potrivit legii.
ARTICOLUL 4
Durata societãþii comerciale

Durata societãþii comerciale este nelimitatã, cu începere
de la data înmatriculãrii acesteia în Registrul comerþului.
CAPITOLUL II
Scopul ºi obiectul de activitate al societãþii comerciale
ARTICOLUL 5
Scopul societãþii comerciale

Scopul societãþii comerciale este: efectuarea de cercetãri ecologice, producerea ºi comercializarea de produse,
servicii ºi punerea în aplicare a iniþiativelor, în vederea realizãrii obiectului de activitate.
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ARTICOLUL 6
Obiectul de activitate al societãþii comerciale

Obiectul de activitate al societãþii comerciale este constituit, în principal, din:
a) cercetãri fundamentale ºi aplicative în domeniul ecologiei, al fenomenelor energoinformaþionale ºi al energiilor
neconvenþionale;
b) elaborarea de tehnologii ºi soluþii de reconstrucþie,
redresare ºi amenajare a ambianþei;
c) recuperarea energiei ºi a substanþelor utile din deºeuri
ºi subproduse;
d) realizarea, testarea, producerea ºi comercializarea de
noi produse ecologice;
e) inovarea ºi transferul de tehnologii ecologice ºi de
proiecte inovative ºi implementarea brevetelor la agenþi
economici;
f) consultanþã ºi reprezentanþã în þarã ºi în strãinãtate;
g) activitatea de expertizare, evaluare, consiliere în
domeniul ecologiei ºi protecþiei mediului;
h) formarea ºi specializarea profesionalã în domeniul
ecologiei, protecþiei mediului ºi fenomenelor energoinformaþionale;
i) operaþiuni de import-export ºi activitãþi editoriale vizând
realizarea obiectului sãu de activitate.
Societatea Comercialã ”Institutul de Ecologie AplicatãÒ Ñ S.A.
Bucureºti îºi va realiza obiectul de activitate în þarã ºi în
strãinãtate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
urmând a lua toate mãsurile necesare în vederea îndeplinirii directe sau indirecte a acestuia.
CAPITOLUL III
Capitalul social, acþiunile
ARTICOLUL 7
Capitalul social

Capitalul social iniþial, la data înfiinþãrii, este fixat la
suma de 299.698.152 lei ºi este împãrþit în 11.987 acþiuni
nominative în valoare nominalã de 25.000 lei fiecare, în
întregime subscris de acþionar.
Capitalul social iniþial, împãrþit în acþiuni nominative de
25.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul
român, în calitate de acþionar unic, ºi vãrsat în întregime la
data constituirii societãþii comerciale.
Capitalul social iniþial este deþinut integral de statul
român, ca acþionar unic, pânã la transmiterea acþiunilor din
proprietatea statului cãtre terþe persoane fizice ºi/sau juridice, române sau strãine, în condiþiile legii.
ARTICOLUL 8
Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza
hotãrârii adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, în
condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ARTICOLUL 9
Acþiunile

Acþiunile nominative ale societãþii comerciale vor
cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
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Acþiunile vor purta timbrul sec al societãþii comerciale ºi
semnãtura a doi administratori.
Societatea comercialã va þine evidenþa acþiunilor într-un
registru numerotat, sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie, registru care se pãstreazã la sediul
societãþii comerciale.
ARTICOLUL 10
Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni

Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari, potrivit
legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a acþionarilor, dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în
organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
profitului, conform prevederilor prezentului statut ºi dispoziþiilor legale, precum ºi alte drepturi prevãzute de statut ºi de
reglementãrile legale.
Deþinerea acþiunii implicã adeziunea de drept la statut.
Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni se transmit în
cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
Obligaþiile faþã de terþi ale societãþii comerciale sunt
garantate cu capitalul social al acesteia, iar acþionarii
rãspund în limita valorii acþiunilor pe care le deþin.
Patrimoniul societãþii comerciale nu poate fi grevat de
datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor.
ARTICOLUL 11
Cesiunea acþiunilor

Acþiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercialã, care nu recunoaºte decât un proprietar pentru fiecare
acþiune.
Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþionari
sau între terþi se face în condiþiile ºi cu procedura prevãzute de lege.
ARTICOLUL 12
Pierderea acþiunilor

În cazul pierderii unor acþiuni, proprietarul va trebui sã
anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul
prin presã, în cel puþin douã ziare de largã difuzare din
localitatea în care se aflã sediul societãþii comerciale.
CAPITOLUL IV
Adunarea generalã a acþionarilor
ARTICOLUL 13
Atribuþii

Adunarea generalã a acþionarilor este organul de conducere al societãþii comerciale, care decide asupra activitãþii
acesteia ºi asupra politicii ei economice ºi comerciale.
Adunarea generalã a acþionarilor are, în principal, urmãtoarele atribuþii:
a) aprobã structura organizatoricã a societãþii comerciale
ºi numãrul de posturi, precum ºi normativul de constituire a
compartimentelor funcþionale ºi de producþie;
b) alege membrii consiliului de administraþie ºi cenzorii,
inclusiv cenzorii supleanþi, le stabileºte remuneraþia, îi
descarcã de gestiune ºi îi revocã;
c) stabileºte nivelul de salarizare a directorului general,
în conformitate cu prevederile legii;
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d) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi, dupã caz,
programul de activitate pe exerciþiul financiar urmãtor;
e) examineazã, aprobã sau modificã bilanþul contabil ºi
contul pe profit ºi pierderi, dupã analizarea raportului consiliului de administraþie ºi al cenzorilor; aprobã repartizarea
profitului conform legii;
f) hotãrãºte cu privire la folosirea dividendelor, potrivit
legii;
g) hotãrãºte cu privire la contractarea de împrumuturi
bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileºte
competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale ºi a garanþiilor, inclusiv prin gajarea acþiunilor, potrivit legii.
h) hotãrãºte cu privire la înfiinþarea ºi/sau desfiinþarea
de filiale, sucursale, agenþii sau reprezentanþe;
i) hotãrãºte cu privire la majorarea sau la reducerea
capitalului social, la modificarea numãrului de acþiuni sau a
valorii nominale a acestora, precum ºi la cesiunea
acþiunilor;
j) hotãrãºte cu privire la modificarea statutului, precum
ºi la transformarea formei juridice a societãþii comerciale;
k) hotãrãºte cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea
ºi lichidarea societãþii comerciale;
l) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie privind stadiul ºi perspectivele societãþii comerciale, cu referire la profit ºi la dividende, poziþia pe piaþa internã ºi
internaþionalã, nivelul tehnic, calitatea, forþa de muncã, protecþia mediului, relaþiile cu clienþii;
m) hotãrãºte cu privire la acþionarea în justiþie a membrilor consiliului de administraþie, a directorului general ºi a
cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societãþii comerciale;
n) hotãrãºte în orice alte probleme privind societatea
comercialã.
Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi extraordinare.
Atribuþiile adunãrilor generale ordinare ºi extraordinare
ale acþionarilor se diferenþiazã potrivit legii.
Pentru atribuþiile menþionate la lit. d), e), f), g) ºi h)
adunarea generalã a acþionarilor nu va putea lua hotãrâri
decât în urma obþinerii, în prealabil, de cãtre fiecare reprezentant, a unui mandat special de la organul care l-a
numit.
ARTICOLUL 14
Convocarea adunãrii generale a acþionarilor

Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de cãtre
preºedintele consiliului de administraþie sau de cãtre vicepreºedinte, pe baza împuternicirii date de preºedinte.
Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc cel
puþin o datã pe an, la douã luni de la încheierea exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului contabil ºi a
contului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru
stabilirea programului de activitate ºi a bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul în curs.
Adunãrile generale extraordinare se convoacã la cererea
acþionarilor ale cãror acþiuni reprezintã contravaloarea a
10% din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum ºi în
cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de
10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepþia primilor 2 ani
de la înfiinþarea societãþii comerciale.

Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã ori de
câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziþiile din statut, cu cel puþin 15 zile înainte de data stabilitã.
Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, ºi într-unul dintre ziarele cu largã
difuzare din municipiul Bucureºti.
Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii
generale a acþionarilor, precum ºi ordinea de zi, cu menþionarea explicitã a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor acesteia.
Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
integral al propunerilor.
Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul
societãþii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.
ARTICOLUL 15
Organizarea adunãrii generale a acþionarilor

Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este constituitã
valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã treimi
din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã deþin cel
puþin jumãtate din capitalul social.
Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este constituitã valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei
pãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã
deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
Hotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor sunt valabile, dacã votul majoritar aparþine acþionarilor care întrunesc
în total proporþia din capitalul social, stabilitã potrivit legii.
Adunarea generalã a acþionarilor este prezidatã de cãtre
preºedintele consiliului de administraþie, iar în lipsa acestuia, de cãtre vicepreºedinte.
Preºedintele consiliului de administraþie desemneazã,
dintre membrii adunãrii generale, doi secretari care sã verifice lista de prezenþã a acþionarilor ºi sã întocmeascã procesul-verbal al adunãrii generale.
Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor se va
scrie într-un registru sigilat ºi parafat. Procesul-verbal va fi
semnat de persoana care a prezidat ºedinþa ºi de secretarul care l-a întocmit.
La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii generale a acþionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la
raporturile de muncã cu personalul societãþii comerciale, pot
fi invitaþi ºi reprezentanþii salariaþilor.
ARTICOLUL 16
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilor

Hotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor se iau prin
vot deschis.
La propunerea persoanei care prezideazã sau a unui
grup de acþionari prezenþi sau reprezentaþi care deþin cel
puþin o pãtrime din capitalul social se va putea decide ca
votul sã fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor sunt obligatorii
chiar ºi pentru acþionarii absenþi sau nereprezentaþi.
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ARTICOLUL 17

Interesele capitalului de stat sunt reprezentate de Fondul
Proprietãþii de Stat.
CAPITOLUL V
Consiliul de administraþie
ARTICOLUL 18
Organizarea societãþii comerciale

Societatea comercialã este administratã de cãtre un
consiliu de administraþie compus din trei membri care pot fi
acþionari sau terþi, aleºi de adunarea generalã a acþionarilor
pe o perioadã de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeºi pentru noi mandate de 4 ani.
Când se creeazã un loc vacant în consiliul de administraþie, adunarea generalã a acþionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru
care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant este egalã cu perioada care a rãmas pânã la expirarea mandatului predecesorului sãu.
Consiliul de administraþie este condus de un preºedinte.
La prima ºedinþã, consiliul de administraþie alege, dintre
membrii sãi, preºedintele, care este ºi directorul general al
societãþii comerciale.
Preºedintele numeºte un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul societãþii comerciale ori de câte ori este necesar, dar cel puþin
o datã pe lunã, la convocarea preºedintelui sau a unuia
dintre membrii sãi.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa
celor trei persoane din consiliul de administraþie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolutã a membrilor prezenþi.
Dezbaterile consiliului de administraþie au loc conform
ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preºedinte cu cel puþin 15 zile înainte.
Acestea se consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei,
care se scrie într-un registru sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie.
Procesul-verbal se semneazã de toþi membrii consiliului
participanþi la ºedinþã, inclusiv de secretarul consiliului.
Consiliul de administraþie poate delega unuia sau mai
multor membri ai sãi unele împuterniciri pe probleme limitate ºi poate recurge la experþi pentru studierea anumitor
probleme.
În relaþiile cu terþii, societatea comercialã este reprezentatã de cãtre preºedintele consiliului de administraþie, pe
baza ºi în limitele împuternicirilor date de adunarea generalã a acþionarilor sau, în lipsa acestuia, de cãtre vicepreºedinte. Cel care reprezintã societatea comercialã
semneazã actele care o angajeazã faþã de terþi.
Membrii consiliului de administraþie vor putea exercita
orice act care este legat de administrarea societãþii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se
conferã.
Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã
punã la dispoziþie acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societãþii comerciale.
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Membrii consiliului de administraþie rãspund individual
sau solidar, dupã caz, faþã de societatea comercialã pentru
prejudiciile rezultate din infracþiuni sau abateri de la dispoziþiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greºeli
în administrarea societãþii comerciale. În astfel de situaþii,
ei vor putea fi revocaþi prin hotãrârea adunãrii generale a
acþionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului
de administraþie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990,
cu modificãrile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum ºi cele
care, ele ori soþii, rudele sau afinii lor 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 societatea are relaþii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societãþii comerciale persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificãrile ulterioare, nu
pot fi fondatori sau administratori.
ARTICOLUL 19
Atribuþiile consiliului de administraþie

Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele
atribuþii:
a) aprobã angajarea ºi concedierea personalului ºi stabileºte drepturile, îndatoririle ºi responsabilitãþile acestuia;
b) stabileºte salarizarea personalului angajat, în funcþie
de studii ºi de munca efectiv prestatã, cu respectarea limitei minime de salarizare prevãzute de lege;
c) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi, potrivit competenþelor acordate;
d) aprobã operaþiunile de cumpãrare ºi de vânzare de
bunuri, potrivit competenþelor acordate;
e) stabileºte tactica ºi strategia de marketing;
f) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit
competenþelor acordate;
g) supune anual adunãrii generale a acþionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciþiului financiar,
raportul cu privire la activitatea societãþii comerciale, bilanþul
contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul precedent,
precum ºi proiectul de program de activitate ºi proiectul
bugetului de venituri ºi cheltuieli ale societãþii comerciale pe
anul în curs;
h) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
generalã a acþionarilor.
CAPITOLUL VI
Gestiunea societãþii comerciale
ARTICOLUL 20
Cenzorii

Gestiunea societãþii comerciale este controlatã de acþionari ºi de trei cenzori care trebuie sã fie atestaþi, cu
excepþia cenzorilor contabili.
Cenzorii sunt aleºi de cãtre adunarea generalã a acþionarilor.
În perioada în care statul este acþionar unic, cenzorii
sunt reprezentanþi ai Ministerului Finanþelor.
Adunarea generalã a acþionarilor alege, de asemenea,
acelaºi numãr de cenzori supleanþi care îi vor înlocui, în
condiþiile legii, pe cenzorii titulari.
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Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li
se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
societãþii comerciale, situaþia patrimoniului, a profitului ºi a
pierderilor.
Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale:
a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea
mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, portofoliul de
efecte, casa ºi registrele de evidenþã contabilã ºi informeazã consiliul de administraþie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor ºi a informaþiilor prezentate de consiliul de administraþie asupra conturilor
societãþii comerciale, a bilanþului ºi a contului de profit ºi
pierderi, prezentând adunãrii generale a acþionarilor un
raport scris;
c) la lichidarea societãþii comerciale controleazã operaþiunile de lichidare;
d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul lor de
vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau
de modificare a prezentului statut ºi a obiectului de activitate al societãþii comerciale.
Cenzorii se întrunesc la sediul societãþii comerciale ºi
iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenþe se înainteazã adunãrii generale a acþioanrilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a
acþionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de cãtre
consiliul de administraþie, în cazul în care capitalul social
s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi
(cu excepþia primilor 2 ani de la constituirea societãþii
comerciale) sau ori de câte ori considerã necesar, pentru
alte situaþii privind încãlcarea dispoziþiilor legale ºi statutare.
Atribuþiile, drepturile ºi obligaþiile cenzorilor se completeazã cu dispoziþiile legale în acest domeniu.
Cenzorii ºi cenzorii supleanþi sunt numiþi pe o perioadã
de maximum 3 ani ºi pot fi realeºi.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care
intrã sub incidenþa art. 18 penultimul alineat din prezentul
statut, precum ºi cei care sunt rude sau afini pânã la gradul al patrulea sau soþii administratorilor, cei care primesc,
sub orice formã, pentru alte funcþii decât aceea de cenzor,
un salariu sau o remuneraþie de la administratori sau de la
societatea comercialã.
CAPITOLUL VII
Activitatea societãþii comerciale
ARTICOLUL 21
Exerciþiul financiar

Exerciþiul financiar începe la data de 1 ianuarie ºi se
încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar începe la data constituirii societãþii comerciale.
ARTICOLUL 22
Personalul societãþii comerciale

Personalul de conducere al societãþii comerciale ºi cenzorii sunt aleºi de adunarea generalã a acþionarilor. În
perioada în care statul este acþionar unic, personalul de
conducere ºi cenzorii vor fi numiþi de împuterniciþii mandataþi sã reprezinte interesele capitalului de stat.

Restul personalului este angajat, cu aprobarea consiliului
de administraþie, de cãtre directorul general al societãþii
comerciale.
Salarizarea se face conform legislaþiei în vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea ºi a cotei de
asigurãri sociale de stat se face potrivit legii.
Drepturile ºi obligaþiile personalului societãþii comerciale
sunt stabilite de cãtre consiliul de administraþie.
ARTICOLUL 23
Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administraþie stabileºte, în condiþiile legii,
modul de amortizare a mijloacelor fixe.
ARTICOLUL 24
Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil

Societatea comercialã va organiza ºi va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementãrile legale ºi va
întocmi bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi, cu
respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul
Finanþelor.
ARTICOLUL 25
Calculul ºi repartizarea profitului

Profitul societãþii comerciale se stabileºte pe baza bilanþului contabil aprobat de adunarea generalã a acþionarilor.
Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.
Profitul societãþii comerciale rãmas dupã plata impozitului
pe profit se va repartiza conform dispoziþiilor legale în
vigoare.
Societatea comercialã îºi constituie fondul de rezervã ºi
alte fonduri, în condiþiile legii.
Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de cãtre
societatea comercialã, în condiþiile legii, în cel mult douã
luni de la aprobarea bilanþului contabil de cãtre adunarea
generalã a acþionarilor.
În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a
acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî asupra modului
în care vor fi suportate aceste pierderi de cãtre acþionari.
ARTICOLUL 26
Registrele societãþii comerciale

Societatea comercialã va þine registrele prevãzute de
lege.
CAPITOLUL VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
ARTICOLUL 27
Modificarea formei juridice

Societatea comercialã va putea fi transformatã în altã
formã de societate prin hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor.
În perioada în care statul este acþionar unic, transformarea formei juridice a societãþii comerciale se va putea face
numai cu aprobarea împuterniciþilor, mandataþi sã reprezinte
interesele capitalului de stat.
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ARTICOLUL 29

Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile
legale de înregistrare ºi de publicitate cerute la înfiinþarea
societãþilor comerciale.
ARTICOLUL 28
Dizolvarea societãþii comerciale

Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii comerciale:
Ñ imposibilitatea realizãrii obiectului sãu de activitate;
Ñ declararea nulitãþii societãþii comerciale;
Ñ hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor;
Ñ deschiderea procedurii lichidãrii judiciare;
Ñ la cererea oricãrui acþionar, dacã împrejurãrile de
forþã majorã ºi consecinþele lor dureazã mai mult de 8 luni,
iar adunarea generalã a acþionarilor constatã cã funcþionarea societãþii comerciale nu mai este posibilã;
Ñ în cazul ºi în condiþiile prevãzute la art. 110 din
Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, cu modificãrile ulterioare;
Ñ când capitalul social se micºoreazã sub minimul
legal;
Ñ când numãrul acþionarilor scade sub minimul legal.
Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã în
Registrul comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.
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Lichidarea societãþii comerciale

Dizolvarea societãþii comerciale are ca efect deschiderea
procedurii lichidãrii judiciare.
Lichidarea societãþii comerciale ºi repartizarea patrimoniului se fac în condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ARTICOLUL 30
Litigii

Litigiile de orice fel apãrute între societatea comercialã
ºi persoane fizice sau juridice sunt de competenþa instanþelor judecãtoreºti de drept comun.
Pentru soluþionarea litigiilor cu alte societãþi comerciale
se poate apela ºi la arbitraj.
CAPITOLUL IX
ARTICOLUL 31
Dispoziþii finale

Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziþiile legale referitoare la societãþile comerciale cu capital de
stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, cu
modificãrile ulterioare, ºi ale Codului comercial.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea Societãþii Comerciale ”MoldinventÒ Ñ S.A. Iaºi
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Societatea Comercialã
”MoldinventÒ Ñ S.A. Iaºi, persoanã juridicã cu capital integral
de stat, având sediul în muncipiul Iaºi, str. Elena Doamna
nr. 37, prin reorganizarea Centrului Regional de Inovare,
Implementare ºi Aplicare a Invenþiilor Iaºi, instituþie publicã
din subordinea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei, care
se desfiinþeazã.
Art. 2. Ñ (1) Societatea Comercialã ”MoldinventÒ Ñ S.A.
Iaºi se organizeazã ºi funcþioneazã în conformitate cu dispoziþiile legale în vigoare ºi cu statutul prevãzut în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Drepturile ºi obligaþiile acþionarilor la Societatea
Comercialã ”MoldinventÒ Ñ S.A. Iaºi sunt reprezentate de
Fondul Proprietãþii de Stat.
Art. 3. Ñ (1) Capitalul social iniþial al Societãþii
Comerciale ”MoldinventÒ Ñ S.A. Iaºi este de 98.181.087 lei
ºi aparþine statului, care este acþionar unic. Capitalul social
iniþial, reprezentând patrimoniul net al Centrului Regional de
Inovare, Implementare ºi Aplicare a Invenþiilor Iaºi, este
determinat pe baza bilanþului contabil încheiat la data de
30 iunie 1997.
(2) Valoarea capitalului social se va definitiva dupã
finalizarea acþiunii de reevaluare a imobilizãrilor corporale,
în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului

nr. 500/1994 ºi, ulterior, se va face înregistrarea în
Registrul comerþului.
Art. 4. Ñ Activul ºi pasivul, precum ºi contractele instituþiei publice care se desfiinþeazã se preiau de cãtre
Societatea Comercialã ”MoldinventÒ Ñ S.A. Iaºi, prin protocol de predare-preluare, pe baza datelor din bilanþul contabil încheiat la data de 30 iunie 1997, în termen de 30 de
zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 5. Ñ Societatea Comercialã ”MoldinventÒ Ñ S.A.
Iaºi are ca obiect principal de activitate dezvoltarea tehnologicã, inovarea ºi transferul tehnologic, orientate în urmãtoarele direcþii:
Ñ cercetare aplicativã: dezvoltarea de noi produse, tehnologii ºi perfecþionarea celor existente;
Ñ activitate de inventicã: sinteze de informaþii, elaborare
de soluþii tehnice, proiectare ºi realizare de prototipuri ºi
produse noi Ñ serie zero;
Ñ proiectare creativã;
Ñ organizare de resurse informaþionale specifice activitãþii de inovare;
Ñ intermediere cercetare Ñ industrie, în vederea valorificãrii cercetãrii ºi preluãrii de teme de cercetare de la unitãþi economice;
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Ñ transfer tehnologic de produse ºi tehnologii performante;
Ñ marketing ºi publicitate privind inovarea, inclusiv
organizarea de concursuri ºi expoziþii de creaþie tehnicã;
Ñ orice alte operaþiuni productive, comerciale, financiare
ºi de investiþii, în legãturã directã sau colateralã cu domeniul sãu de activitate, care i-ar putea asigura funcþionarea,
extinderea sau dezvoltarea, precum ºi iniþierea ºi realizarea
de acþiuni de colaborare ºi cooperare internaþionalã ºi activitãþi de import-export, în nume propriu, pentru domeniul
sãu de activitate.
Societatea Comercialã ”MoldinventÒ Ñ S.A. Iaºi îºi realizeazã obiectul de activitate în þarã ºi în strãinãtate, în

conformitate cu prevederile legale în vigoare, urmând a lua
toate mãsurile necesare în vederea îndeplinirii directe sau
indirecte a acestuia.
Art. 6. Ñ Personalul Centrului Regional de Inovare,
Implementare ºi Aplicare a Invenþiilor Iaºi se preia, prin
transfer, de Societatea Comercialã ”MoldinventÒ Ñ S.A. Iaºi
ºi îºi pãstreazã salariile avute la data transferului, pânã la
negocierea contractului colectiv de muncã.
Art. 7. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã poziþia 8 din anexa nr. 2 la Hotãrârea
Guvernului nr. 729/1997 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 18 noiembrie
1997, precum ºi orice alte dispoziþii contrare.
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ANEXÃ
STATUTUL

Societãþii Comerciale ”MoldinventÒ Ñ S.A. Iaºi
CAPITOLUL I

ARTICOLUL 3

Denumirea, forma juridicã, sediul, durata

Sediul societãþii comerciale

ARTICOLUL 1

Sediul societãþii comerciale este în România, municipiul

Denumirea societãþii comerciale

Iaºi, str. Elena Doamna nr. 37. Sediul societãþii comerciale

Denumirea societãþii comerciale este: Societatea
Comercialã ”MoldinventÒ Ñ S.A. Iaºi.
În orice act, scrisoare sau publicaþie emanând de la
societatea comercialã se menþioneazã denumirea, forma
juridicã, sediul, numãrul de înmatriculare în Registrul
comerþului, codul fiscal, precum ºi capitalul social, potrivit
legii.

poate fi schimbat în altã localitate din România, pe baza
hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor, potrivit legii.
Societatea comercialã poate avea filiale, sucursale,
reprezentanþe, agenþii, situate ºi în alte localitãþi din þarã
ºi/sau din strãinãtate, cu sau fãrã personalitate juridicã, în
condiþiile legii.

ARTICOLUL 2
Forma juridicã a societãþii comerciale

ARTICOLUL 4

Societatea Comercialã ”MoldinventÒ Ñ S.A. Iaºi este
persoanã juridicã românã, având forma juridicã de societate pe acþiuni. Aceasta îºi desfãºoarã activitatea în
conformitate cu legile române ºi cu prezentul statut.

Durata societãþii comerciale

Durata societãþii comerciale este nelimitatã, cu începere
de la data înmatriculãrii în Registrul comerþului.
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CAPITOLUL II
Scopul ºi obiectul de activitate al societãþii comerciale

ARTICOLUL 8

ARTICOLUL 5

Acþiunile nominative ale societãþii comerciale vor
cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
Acþiunile vor purta timbrul sec al societãþii comerciale ºi
semnãtura a doi administratori.
Societatea comercialã va þine evidenþa acþiunilor într-un
registru numerotat, sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie, care se pãstreazã la sediul societãþii
comerciale.

Scopul societãþii comerciale

Scopul societãþii comerciale este de a participa la aplicarea strategiei din programele de reformã în domeniul cercetãrii aplicative ºi inovãrii, la nivel regional, precum ºi de
a constitui o verigã de legãturã între cercetare ºi industrie,
în vederea transferului tehnologic.
ARTICOLUL 6
Obiectul de activitate al societãþii comerciale

Societatea Comercialã ”MoldinventÒ Ñ S.A. Iaºi are ca
obiect principal de activitate dezvoltarea tehnologicã, inovarea ºi transferul tehnologic, orientate în urmãtoarele direcþii:
a) cercetare aplicativã: dezvoltarea de noi produse, tehnologii ºi perfecþionarea celor existente;
b) activitate de inventicã: sinteze de informaþii, elaborare
de soluþii tehnice, proiectare ºi realizare de prototipuri ºi
produse noi Ñ serie zero;
c) proiectare creativã;
d) organizare de resurse informaþionale specifice activitãþii de inovare (baze de date, reviste de specialitate etc.);
e) intermediere cercetare Ñ industrie, în vederea valorificãrii cercetãrii ºi preluãrii de teme de cercetare de la
unitãþi economice;
f) transfer tehnologic de produse ºi tehnologii performante;
g) marketing ºi publicitate privind inovarea, inclusiv organizarea de concursuri ºi expoziþii de creaþie tehnicã;
h) orice alte operaþiuni productive, comerciale, financiare
ºi de investiþii, în legãturã directã sau colateralã cu domeniul sãu de activitate, care i-ar putea asigura funcþionarea,
extinderea sau dezvoltarea, precum ºi iniþierea ºi realizarea
de acþiuni de colaborare ºi cooperare internaþionalã ºi activitãþi de import-export, în nume propriu, pentru domeniul
sãu de activitate.
Societatea îºi va realiza obiectul de activitate în þarã ºi
în strãinãtate, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, urmând a lua toate mãsurile necesare în vederea
îndeplinirii directe sau indirecte a acestuia.
CAPITOLUL III
Capitalul social, acþiunile
ARTICOLUL 7
Capitalul social

Capitalul social iniþial, la data înfiinþãrii, este fixat la
suma de 98.181.087 lei ºi este împãrþit în 3.927 acþiuni
nominative în valoare nominalã de 25.000 lei fiecare, în
întregime subscris de acþionar.
Capitalul social iniþial este în întregime subscris de statul
român, în calitate de acþionar unic, ºi vãrsat în întregime la
data constituirii societãþii comerciale.
Valoarea capitalului social se va definitiva dupã finalizarea acþiunii de reevaluare a patrimoniului, potrivit legii.
Capitalul social iniþial este deþinut integral de statul
român, ca acþionar unic, pânã la transmiterea acþiunilor din
proprietatea statului cãtre terþe persoane fizice ºi/sau juridice, române sau strãine, în condiþiile legii.

Acþiunile

ARTICOLUL 9
Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza
hotãrârii adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, în
condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ARTICOLUL 10
Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni

Fiecare acþiune subscrisã ºi vãrsatã de acþionari, potrivit
legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a acþionarilor, dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în
organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea
profitului, conform prevederilor prezentului statut ºi dispoziþiilor legale, precum ºi alte drepturi prevãzute de statut ºi de
reglementãrile legale.
Deþinerea acþiunii implicã adeziunea de drept la statut.
Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã acþiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
Obligaþiile societãþii faþã de terþi sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acþionarii rãspund în limita valorii acþiunilor pe care le deþin.
Patrimoniul societãþii comerciale nu poate fi grevat de
datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor. Un
creditor al unui acþionar poate formula pretenþii asupra pãrþii din profitul societãþii comerciale, care i se va repartiza
de cãtre adunarea generalã a acþionarilor, sau asupra
cotei-pãrþi cuvenite acestuia la lichidarea societãþii comerciale, efectuatã în condiþiile prezentului statut.
ARTICOLUL 11
Cesiunea acþiunilor

Acþiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercialã, care nu recunoaºte decât un proprietar pentru fiecare
acþiune.
Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþionari
sau terþi se face în condiþiile ºi cu procedura prevãzute de
lege.
ARTICOLUL 12
Pierderea acþiunilor

În cazul pierderii unor acþiuni, proprietarul va trebui sã
anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul
prin presã, în cel puþin douã ziare de largã difuzare din
localitatea în care se aflã sediul societãþii comerciale.
Duplicatul acþiunilor pierdute se va putea obþine dupã
6 luni.
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CAPITOLUL IV

ARTICOLUL 14

Adunarea generalã a acþionarilor

Convocarea adunãrii generale a acþionarilor

ARTICOLUL 13
Atribuþii

Adunarea generalã a acþionarilor este organul de conducere al societãþii comerciale, care decide asupra activitãþii
acesteia ºi asupra politicii ei economice ºi comerciale.
Adunarea generalã a acþionarilor are, în principal, urmãtoarele atribuþii:
a) aprobã structura organizatoricã a societãþii comerciale
ºi numãrul de posturi, precum ºi normativul de constituire a
compartimentelor funcþionale ºi de producþie;
b) alege membrii consiliului de administraþie ºi cenzorii,
inclusiv cenzorii supleanþi, le stabileºte remuneraþia, îi descarcã de gestiune ºi îi revocã;
c) stabileºte nivelul de salarizare a directorului general,
în conformitate cu prevederile legii;
d) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi, dupã caz,
programul de activitate pe exerciþiul financiar urmãtor;
e) examineazã, aprobã sau modificã bilanþul contabil ºi
contul de profit ºi pierderi, dupã analizarea raportului consiliului de administraþie ºi al cenzorilor; aprobã repartizarea
profitului conform legii;
f) hotãrãºte cu privire la folosirea dividendelor potrivit
legii;
g) hotãrãºte cu privire la contractarea de împrumuturi
bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileºte
competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale ºi a garanþiilor, inclusiv prin gajarea acþiunilor, potrivit legii;
h) hotãrãºte cu privire la înfiinþarea ºi/sau desfiinþarea
de filiale, sucursale, agenþii sau reprezentanþe;
i) hotãrãºte cu privire la majorarea sau la reducerea
capitalului social, la modificarea numãrului de acþiuni sau a
valorii nominale a acestora, precum ºi la cesiunea acþiunilor;
j) hotãrãºte cu privire la modificarea statutului, precum
ºi la transformarea formei juridice a societãþii comerciale;
k) hotãrãºte cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea
ºi lichidarea societãþii comerciale;
l) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie privind stadiul ºi perspectivele societãþii comerciale, cu referire la profit ºi la dividende, poziþia pe piaþa internã ºi
internaþionalã, nivelul tehnic, calitatea, forþa de muncã, protecþia mediului, relaþiile cu clienþii;
m) hotãrãºte cu privire la acþionarea în justiþie a membrilor consiliului de administraþie, a directorului general ºi a
cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societãþii comerciale;
n) hotãrãºte în orice alte probleme privind societatea
comercialã.
Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi extraordinare.
Atribuþiile adunãrilor generale ordinare ºi extraordinare
ale acþionarilor se diferenþiazã potrivit legii.
Pentru atribuþiile menþionate la literele d), e), f), g) ºi h)
adunarea generalã a acþionarilor nu va putea lua hotãrâri
decât în urma obþinerii, în prealabil, de cãtre fiecare reprezentant, a unui mandat special de la organul care l-a numit.

Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de cãtre
preºedintele consiliului de administraþie sau de cãtre vicepreºedinte, pe baza împuternicirii date de preºedinte.
Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc cel
puþin o datã pe an, la douã luni de la încheierea exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru
stabilirea programului de activitate ºi a bugetului de venituri
ºi cheltuieli pe anul în curs.
Adunãrile generale extraordinare se convoacã la cererea
acþionarilor reprezentând a zecea parte din capitalul social,
la cererea cenzorilor, precum ºi în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepþia primilor 2 ani de la înfiinþarea societãþii
comerciale.
Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã ori de
câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziþiile din statut, cu cel puþin 15 zile înainte de data stabilitã.
Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, ºi într-unul dintre ziarele cu largã
difuzare din municipiul Iaºi.
Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii
generale, precum ºi ordinea de zi, cu menþionarea explicitã
a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor
acesteia.
Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
integral al propunerilor.
Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul
societãþii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.
ARTICOLUL 15
Organizarea adunãrii generale a acþionarilor

Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este constituitã
valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã treimi
din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã deþin cel
puþin jumãtate din capitalul social.
Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este constituitã valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei
pãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã
deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
Adunarea generalã a acþionarilor este prezidatã de cãtre
preºedintele consiliului de administraþie, iar în lipsa acestuia, de cãtre vicepreºedinte.
Preºedintele consiliului de administraþie desemneazã,
dintre membrii adunãrii generale a acþionarilor, doi secretari
care sã verifice lista de prezenþã a acþionarilor ºi sã întocmeascã procesul-verbal al adunãrii generale.
Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor se va
scrie într-un registru sigilat ºi parafat. Procesul-verbal va fi
semnat de persoana care a prezidat ºedinþa ºi de secretarul care l-a întocmit.
La ºedinþele adunãrilor generale ordinare ºi extraordinare
ale acþionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la
raporturile de muncã cu personalul societãþii comerciale, pot
fi invitaþi ºi reprezentanþii salariaþilor.
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ARTICOLUL 16
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilor

Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor se iau prin vot
deschis.
La propunerea persoanei care prezideazã sau a unui
grup de acþionari prezenþi sau reprezentaþi, care deþin cel
puþin o pãtrime din capitalul social, se va putea decide ca
votul sã fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor sunt obligatorii
chiar ºi pentru acþionarii absenþi sau nereprezentaþi.
ARTICOLUL 17

Interesele capitalului de stat sunt reprezentate de Fondul
Proprietãþii de Stat.
CAPITOLUL V
Consiliul de administraþie
ARTICOLUL 18
Organizarea societãþii comerciale

Societatea comercialã este administratã de cãtre consiliul de administraþie compus din trei membri, care pot fi
acþionari sau terþi, aleºi de adunarea generalã a acþionarilor
pe o perioadã de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeºi pentru noi mandate de 4 ani.
Când se creeazã un loc vacant în consiliul de administraþie, adunarea generalã a acþionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru
care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la expirarea mandatului predecesorului sãu.
Consiliul de administraþie este condus de un preºedinte.
La prima ºedinþã, consiliul de administraþie alege, dintre
membrii sãi, un preºedinte, care este ºi directorul general
al societãþii comerciale.
Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul societãþii comerciale ori de câte ori este necesar, dar cel puþin
o datã pe lunã, la convocarea preºedintelui sau a unuia
dintre membrii sãi.
Preºedintele numeºte un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa
celor trei persoane din consiliul de administraþie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolutã a membrilor prezenþi.
Dezbaterile consiliului de administraþie au loc conform
ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preºedinte cu cel puþin 15 zile înainte.
Acestea se consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei,
care se scrie într-un registru sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie. Procesul-verbal se semneazã de toþi membrii consiliului participanþi la ºedinþã,
inclusiv de secretarul consiliului.
Consiliul de administraþie poate delega unuia sau mai
multor membri ai sãi unele împuterniciri pe probleme limitate ºi poate recurge la experþi pentru studierea anumitor
probleme.
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În relaþiile cu terþii, societatea comercialã este reprezentatã de preºedintele consiliului de administraþie, pe baza ºi
în limitele împuternicirilor date de adunarea generalã a
acþionarilor sau, în lipsa acestuia, de cãtre vicepreºedinte.
Cel care reprezintã societatea comercialã semneazã actele
care o angajeazã faþã de terþi.
Membrii consiliului de administraþie vor putea exercita
orice act care este legat de administrarea societãþii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se
conferã.
Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã
punã la dispoziþie acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societãþii comerciale.
Membrii consiliului de administraþie rãspund individual
sau solidar, dupã caz, faþã de societatea comercialã pentru
prejudiciile rezultate din infracþiuni sau din abateri de la dispoziþiile legale, pentru abaterile de la prevederile prezentului
statut sau pentru greºeli în administrarea societãþii comerciale. În astfel de situaþii, ei vor putea fi revocaþi prin hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului
de administraþie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990,
cu modificãrile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum ºi cele
care, ele ori soþii acestora, rudele sau afinii lor 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 societatea are relaþii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societãþii comerciale persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificãrile ulterioare, nu
pot fi fondatori sau administratori.
ARTICOLUL 19
Atribuþiile consiliului de administraþie

Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele
atribuþii:
a) aprobã angajarea ºi concedierea personalului ºi stabileºte drepturile, îndatoririle ºi responsabilitãþile acestuia;
b) stabileºte salarizarea personalului angajat, în funcþie
de studii ºi de munca efectiv prestatã, cu respectarea limitei minime de salarizare prevãzute de lege;
c) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi, potrivit competenþelor acordate;
d) aprobã operaþiunile de cumpãrare ºi de vânzare de
bunuri, potrivit competenþelor acordate;
e) aprobã încheierea de contracte de închiriere (luarea
sau darea cu chirie);
f) stabileºte tactica ºi strategia de marketing;
g) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit
competenþelor acordate;
h) supune anual adunãrii generale a acþionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciþiului financiar,
raportul cu privire la activitatea societãþii comerciale, bilanþul
contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul precedent,
precum ºi proiectul de program de activitate ºi proiectul
bugetului de venituri ºi cheltuieli ale societãþii comerciale pe
anul în curs;
i) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
generalã a acþionarilor.
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Gestiunea societãþii comerciale

CAPITOLUL VII
Activitatea societãþii comerciale

ARTICOLUL 20

ARTICOLUL 21

Cenzorii

Exerciþiul financiar

Gestiunea societãþii comerciale este controlatã de acþionari ºi de trei cenzori, care trebuie sã fie atestaþi, cu
excepþia cenzorilor contabili. Cenzorii sunt aleºi de cãtre
adunarea generalã a acþionarilor. În perioada în care statul
este acþionar unic, cenzorii sunt reprezentanþi ai Ministerului
Finanþelor.
Adunarea generalã a acþionarilor alege, de asemenea,
acelaºi numãr de cenzori supleanþi care îi vor înlocui, în
condiþiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li
se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
societãþii comerciale, situaþia patrimoniului, a profitului ºi a
pierderilor.
Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale:
a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea
mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, portofoliul de
efecte, casa ºi registrele de evidenþã contabilã ºi informeazã consiliul de administraþie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor ºi a informaþiilor prezentate de consiliul de administraþie asupra conturilor societãþii
comerciale, a bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi
pierderi, prezentând adunãrii generale a acþionarilor un
raport scris;
c) la lichidarea societãþii comerciale controleazã operaþiunile de lichidare;
d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul lor de
vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau
de modificare a prezentului statut ºi a obiectului de activitate al societãþii comerciale.
Cenzorii se întrunesc la sediul societãþii comerciale ºi
iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenþe se înainteazã adunãrii generale a acþionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a
acþionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul
de administraþie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%, timp de 2 ani consecutivi (cu
excepþia primilor 2 ani de la constituirea societãþii comerciale) sau ori de câte ori considerã necesar, pentru alte
situaþii privind încãlcarea dispoziþiilor legale ºi statutare.
Atribuþiile, drepturile ºi obligaþiile cenzorilor se completeazã cu dispoziþiile legale în acest domeniu.
Cenzorii ºi cenzorii supleanþi sunt numiþi pe o perioadã
de maximum 3 ani ºi pot fi realeºi.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele
care intrã sub incidenþa art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum ºi cei care sunt rude sau afini pânã
la gradul al patrulea sau soþii administratorilor, cei care primesc, sub orice formã, pentru alte funcþii decât cea de
cenzor, un salariu sau o remuneraþie de la administratori
sau de la societatea comercialã.

Exerciþiul financiar începe la data de 1 ianuarie ºi se
încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul
exerciþiu financiar începe în momentul constituirii societãþii
comerciale.

CAPITOLUL VI

ARTICOLUL 22
Personalul societãþii comerciale

Personalul de conducere al societãþii comerciale ºi cenzorii sunt aleºi de adunarea generalã a acþionarilor. În
perioada în care statul este acþionar unic, personalul de
conducere ºi cenzorii vor fi numiþi de împuterniciþii mandataþi sã reprezinte interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat, cu aprobarea consiliului
de administraþie, de cãtre directorul general al societãþii
comerciale.
Salarizarea se face conform legislaþiei în vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea ºi a cotei de
asigurãri sociale de stat se va face potrivit legii.
ARTICOLUL 23
Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administraþie stabileºte, în condiþiile legii,
modul de amortizare a mijloacelor fixe.
ARTICOLUL 24
Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil

Societatea comercialã va organiza ºi va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementãrile legale ºi va
întocmi bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi, cu
respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul
Finanþelor.
ARTICOLUL 25
Calculul ºi repartizarea profitului

Profitul societãþii comerciale se stabileºte pe baza bilanþului contabil aprobat de adunarea generalã a acþionarilor.
Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.
Profitul societãþii comerciale rãmas dupã plata impozitului
pe profit se va repartiza conform dispoziþiilor legale în
vigoare.
Societatea comercialã îºi constituie fondul de rezervã ºi
alte fonduri, în condiþiile legii.
Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de cãtre
societatea comercialã, în condiþiile legii, în cel mult douã
luni de la aprobarea bilanþului contabil de cãtre adunarea
generalã a acþionarilor.
În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a
acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî în consecinþã.
Suportarea pierderilor de cãtre acþionari se va face proporþional cu aportul de capital ºi în limita capitalului social
subscris.
ARTICOLUL 26
Registrele societãþii comerciale

Societatea comercialã va þine registrele prevãzute de
lege.
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CAPITOLUL VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
ARTICOLUL 27
Modificarea formei juridice

Societatea comercialã va putea fi transformatã în altã
formã de societate prin hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor.
În perioada în care statul este acþionar unic, transformarea formei juridice a societãþii comerciale se va putea face
numai cu aprobarea Fondului Proprietãþii de Stat, care
reprezintã interesele capitalului de stat.
Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile
legale de înregistrare ºi de publicitate, cerute la înfiinþarea
societãþilor comerciale.
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Ñ când capitalul social se micºoreazã sub minimul
legal;
Ñ când numãrul acþionarilor scade sub minimul legal.
Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã în
Registrul comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.
ARTICOLUL 29
Lichidarea societãþii comerciale

În caz de dizolvare, societatea comercialã va fi lichidatã.
Lichidarea societãþii comerciale ºi repartizarea patrimoniului se fac în condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ARTICOLUL 30
Litigii

ARTICOLUL 28
Dizolvarea societãþii comerciale

Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii comerciale:
Ñ imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate al
societãþii comerciale;
Ñ declararea nulitãþii societãþii comerciale;
Ñ hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor;
Ñ deschiderea procedurii lichidãrii judiciare;
Ñ la cererea oricãrui acþionar, dacã împrejurãrile de
forþã majorã ºi consecinþele lor dureazã mai mult de 8 luni,
iar adunarea generalã a acþionarilor constatã cã funcþionarea societãþii comerciale nu mai este posibilã;
Ñ în cazul ºi în condiþiile prevãzute la art. 110 din
Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, cu modificãrile ulterioare;

Litigiile de orice fel apãrute între societatea comercialã
ºi persoane fizice sau juridice, române sau strãine, sunt de
competenþa instanþelor judecãtoreºti de drept comun.
Pentru soluþionarea litigiilor cu alte societãþi comerciale
se poate apela ºi la arbitraj.
CAPITOLUL IX
Dispoziþii finale
ARTICOLUL 31

Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziþiile legale referitoare la societãþile comerciale cu capital de
stat, prevãzute de Legea nr. 31/1990 privind societãþile
comerciale, cu modificãrile ulterioare, precum ºi ale Codului
comercial.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind reorganizarea ºi funcþionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapaþi
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Secretariatul de Stat pentru Handicapaþi
îºi schimbã denumirea în Secretariatul de Stat pentru
Persoanele cu Handicap ºi are sediul în Bucureºti, Calea
Victoriei nr. 194, sectorul 1.
(2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
este organul de specialitate al administraþiei publice centrale, aflat în subordinea Guvernului, care realizeazã coordonarea, îndrumarea ºi controlul activitãþii de protecþie a
persoanelor cu handicap, precum ºi asigurarea integrãrii
sociale a acestora.
Art. 2. Ñ (1) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap are urmãtoarele atribuþii:
a) elaboreazã strategia guvernamentalã în domeniul protecþiei persoanelor cu handicap, adulþi ºi minori, în conformitate cu principiile ºi normele internaþionale;
b) coordoneazã ºi controleazã implementarea programelor privind realizarea strategiei guvernamentale în domeniu;
c) iniþiazã, elaboreazã ºi avizeazã actele normative din
domeniul protecþiei persoanelor cu handicap;
d) acþioneazã pentru promovarea alternativelor de tip
familial la protecþia instituþionalizatã a persoanelor cu

handicap, prin dezvoltarea ºi diversificarea serviciilor de
recuperare ºi reintegrare ambulatorii;
e) analizeazã factorii carenþiali, generatori ai handicapului,
ºi stabileºte mãsurile adecvate de prevenire a apariþiei
acestora;
f) autorizeazã organizaþiile private române ºi strãine,
precum ºi specialiºtii independenþi sã desfãºoare activitãþi
în domeniul protecþiei speciale a persoanelor cu handicap,
îndrumã ºi controleazã activitatea acestor organizaþii;
g) monitorizeazã respectarea drepturilor persoanelor cu
handicap, întocmeºte analize ºi studii referitoare la acest
aspect, în vederea stabilirii mãsurilor ce se impun pentru
ameliorarea situaþiei în domeniu;
h) întocmeºte studii în vederea propunerii unor mãsuri
de diversificare a resurselor economico-financiare destinate
susþinerii acþiunilor de protecþie a persoanelor cu handicap
ºi creºterii eficienþei în gestionarea acestor resurse;
i) administreazã bugetul Fondului de risc ºi de accident;
j) controleazã ºi dispune aplicarea prevederilor legale
privind plata sumelor datorate pentru Fondul de risc ºi de
accident;
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k) realizeazã îndrumarea ºi controlul în aplicarea ºi respectarea legislaþiei în domeniul protecþiei speciale ºi în desfãºurarea activitãþii economico-financiare a instituþiilor ce
asigurã protecþia socialã;
l) organizeazã activitatea de selecþionare a personalului
pentru aparatul propriu ºi pentru unitãþile subordonate, precum ºi perfecþionarea pregãtirii profesionale a acestora;
m) îndeplineºte orice alte atribuþii prevãzute de legislaþia
în vigoare în domeniul protecþiei persoanelor cu handicap.
(2) În vederea îndeplinirii atribuþiilor ce îi revin,
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap colaboreazã cu autoritãþile publice române ºi strãine sau cu
organizaþiile internaþionale, precum ºi cu alte persoane juridice care desfãºoarã activitãþi autorizate în domeniul protecþiei persoanelor cu handicap, în orice problemã de
interes reciproc.
Art. 3. Ñ (1) Conducerea Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap este exercitatã de cãtre un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
(2) În exercitarea atribuþiilor prevãzute de actele normative în vigoare, secretarul de stat reprezintã Secretariatul
de Stat pentru Persoanele cu Handicap, în relaþiile interne
ºi internaþionale.
(3) Pentru îndeplinirea atribuþiilor sale, secretarul de stat
poate emite ordine ºi instrucþiuni.
(4) În cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele
cu Handicap se organizeazã ºi funcþioneazã Colegiul consultativ de conducere, ale cãrui componenþã ºi competenþã
se stabilesc prin ordin al secretarului de stat.
Art. 4. Ñ (1) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap are structura organizatoricã prevãzutã în anexa
nr. 1.
(2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
are în structura sa organizatoricã direcþii generale ºi direcþii;
în cadrul direcþiilor generale ºi al direcþiilor se pot organiza
servicii ºi birouri.
(3) Numãrul de posturi pentru Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap este de 72, dintre care: 56 de
posturi sunt finanþate de la bugetul de stat, exclusiv postul
de demnitar, ºi 16 posturi sunt finanþate din bugetul
Fondului de risc ºi de accident.
(4) Structura ºi atribuþiile compartimentelor Secretariatului
de Stat pentru Persoanele cu Handicap se stabilesc prin
regulamentul de organizare ºi funcþionare a acestuia,
aprobat prin ordin al secretarului de stat.
(5) În structura organizatoricã a Secretariatului de Stat
pentru Persoanele cu Handicap se înfiinþeazã un post de
secretar general. Secretarul general este numit în funcþie,

conform legii, prin ordin al secretarului de stat ºi este asimilat, ca salarizare, cu directorul general.
(6) Secretarul general îndeplineºte atribuþiile de conducere administrativã a Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap ºi alte atribuþii care îi sunt stabilite
de cãtre secretarul de stat.
Art. 5. Ñ (1) În subordinea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap funcþioneazã inspectoratele de
stat teritoriale pentru persoanele cu handicap ºi Institutul
Naþional de Studii ºi Strategii privind Problemele
Persoanelor cu Handicap.
(2) Structura organizatoricã, statul de funcþii ºi atribuþiile
personalului din instituþiile subordonate Secretariatului de
Stat pentru Persoanele cu Handicap se stabilesc prin ordin
al secretarului de stat.
(3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
coordoneazã, din punct de vedere metodologic, unitãþile
prevãzute în anexa nr. 2.
(4) Asociaþia Nevãzãtorilor din România ºi Asociaþia
Surzilor din România pot primi, potrivit legilor bugetare anuale, subvenþii de la bugetul de stat, prin Secretariatul de
Stat pentru Persoanele cu Handicap.
Art. 6. Ñ (1) Numãrul de posturi al inspectoratelor de
stat teritoriale pentru persoanele cu handicap este de 378,
dintre care: 200 de posturi sunt finanþate de la bugetul de
stat ºi 178 de posturi sunt finanþate de la bugetul Fondului
de risc ºi de accident. Repartizarea posturilor în teritoriu se
face prin ordin al secretarului de stat.
Art. 7. Ñ (1) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap utilizeazã un parc propriu de mijloace de transport, format din: douã autoturisme pentru aparatul propriu
ºi 43 de autoturisme repartizate instituþiilor subordonate.
Art. 8. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 9. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 1.161/1990 privind atribuþiile, organizarea ºi funcþionarea Secretariatului de Stat
pentru Handicapaþi, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 119 din 2 noiembrie 1990, cu modificãrile ulterioare, Hotãrârea Guvernului nr. 602/1992 cu privire la suplimentarea numãrului de posturi la Secretariatul
de Stat pentru Handicapaþi ºi la inspectoratele de stat teritoriale pentru handicapaþi, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 265 din 27 octombrie 1992, precum
ºi orice alte dispoziþii contrare.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat
pentru Persoanele cu Handicap
Gabriela Popescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Bucureºti, 29 decembrie 1997.
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CORP DE CONTROL**)

DIRECÞIA
RESURSE UMANE

DIRECÞIA GENERALÃ ECONOMICÃ
ªI ASISTENÞÃ SPECIALÃ

SECRETAR
GENERAL

Institutul Naþional de Studii ºi Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap

Inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap

DIRECÞIA FOND
DE RISC ªI DE ACCIDENT

**) 72, din care: 16 finanþate din Fondul de risc ºi de accident.
**) Se organizeazã la nivel de direcþie.

DIRECÞIA
ASISTENÞÃ
SPECIALÃ

DIRECÞIA
PROTOCOL,
COMUNICARE,
IMAGINE, RELAÞII
CU MASS-MEDIA

CONSILIERI

SECRETAR DE STAT

STRUCTURA ORGANIZATORICÃ
a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap ºi unitãþile subordonate

DIRECÞIA ECONOMICÃ,
ADMINISTRATIV
ªI INVESTIÞII

DIRECÞIA
REFORMÃ,
STRATEGIE,
DEZVOLTARE

SERVICIUL JURIDIC

(exclusiv postul de demnitar)

Numãrul maxim de posturi: 72*)

ANEXA Nr. 1
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ANEXA Nr. 2
UNITÃÞILE

care funcþioneazã sub coordonarea metodologicã a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap
1. Asociaþia Nevãzãtorilor din România
2. Asociaþia Surzilor din România
3. Cãminele de bãtrâni
4. Cãminele-spital pentru copii cu handicap
5. Cãminele-spital pentru copii cu handicap, care funcþioneazã ca centre-pilot zonale de asistenþã specialã
6. Cãminele-spital pentru bolnavi cronici somatici

7. Cãminele-spital pentru bolnavi cronici neuropsihici
8. Cãminele-spital pentru recuperare neuropsihomotorie
adulþi, cu centre de zi
9. Cãminele-spital pentru recuperare neuropsihomotorie
copii, cu centre de zi
10. Cãminele-atelier.
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