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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Serviciul Credincios
Ón grad de Mare Cruce
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4, ale art. 6 lit. A pct. II ∫i ale
art. 11 alin. (1) pct. I.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de
decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
Ón semn de apreciere deosebit„ pentru contribu˛ia personal„ la
apropierea ecumenic„ dintre Biserica Romano-Catolic„ ∫i Biserica Ortodox„
Rom‚n„, pentru contribu˛ia sa la cunoa∫terea Ón Occident a teologiei ∫i
spiritualit„˛ii cre∫tine ortodoxe ∫i a culturii central-europene,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Serviciul Credincios Ón grad
de Mare Cruce Eminen˛ei Sale Cardinalului Christoph von Schönborn,
Arhiepiscopul Vienei ∫i Primatul Austriei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 6 septembrie 2005.
Nr. 884.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Pentru Merit
Ón grad de Mare Cruce
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4, ale art. 6 lit. A pct. III ∫i ale
art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de
decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului afacerilor externe,
Ón semn de apreciere pentru rolul activ pe care l-a avut Ón promovarea
rela˛iilor bilaterale dintre Olanda ∫i Rom‚nia, pentru sprijinirea eforturilor ˛„rii
noastre de integrare Ón structurile euroatlantice,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón grad de
Mare Cruce Excelen˛ei Sale domnului Pieter Jan Wolthers, ambasador
extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Regatului ﬁ„rilor de Jos Ón Rom‚nia.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 6 septembrie 2005.
Nr. 885.
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HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea atest„rii localit„˛ii Horezu, jude˛ul V‚lcea,
ca sta˛iune turistic„ de interes local
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea ∫i desf„∫urarea
activit„˛ii de turism Ón Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 755/2001, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 5 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea condi˛iilor ∫i a procedurii de
atestare a sta˛iunilor turistice, precum ∫i pentru declararea unor localit„˛i ca
sta˛iuni turistice de interes na˛ional, respectiv local, cu complet„rile
ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ atestarea localit„˛ii Horezu, jude˛ul V‚lcea,
ca sta˛iune turistic„ de interes local.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor
∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Nicolae Ivan,
secretar de stat
Bucure∫ti, 18 august 2005.
Nr. 936.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a Institutului Na˛ional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrial„ — ECOIND Bucure∫ti
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 19 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 57/2002 privind cercetarea ∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltarea tehnologic„, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 324/2003, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare a Institutului Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Ecologie Industrial„ — ECOIND Bucure∫ti, persoan„
juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti,
∫os. Panduri nr. 90—92, sectorul 5, aflat Ón coordonarea
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, prev„zut Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Structura organizatoric„ a Institutului Na˛ional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrial„ —
ECOIND Bucure∫ti se aprob„ prin ordin al ministrului
coordonator.
Art. 3. — Patrimoniul Institutului Na˛ional de CercetareDezvoltare pentru Ecologie Industrial„ — ECOIND

Bucure∫ti, stabilit pe baza situa˛iilor financiare anuale la
data de 30 iunie 2004, este de 357.225 mii lei (ROL),
respectiv 35.722,50 lei (RON).
Art. 4. — Prezenta hot„r‚re intr„ Ón vigoare la 30 de
zile de la publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
Art. 5. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ sintagma îprev„zut Ón anexa nr. 2“ din finalul
art. 8, precum ∫i prevederile art. 3, ale art. 11, ale anexei
nr. 1 îStructura organizatoric„“ ∫i ale anexei nr. 2
îRegulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Institutului
Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie
Industrial„ — ECOIND“ din Hot„r‚rea Guvernului

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 819/9.IX.2005

nr. 261/1999 privind Ónfiin˛area Institutului Na˛ional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrial„ —

ECOIND, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 164 din 19 aprilie 1999.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
p. Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
József Kőtő,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Nicolae Ivan,
secretar de stat
Bucure∫ti, 25 august 2005.
Nr. 961.
ANEX√

REGULAMENT
de organizare ∫i func˛ionare a Institutului Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Ecologie Industrial„ — ECOIND Bucure∫ti
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Ecologie Industrial„ — ECOIND Bucure∫ti, denumit
Ón continuare institut na˛ional, este persoan„ juridic„
rom‚n„, cu sediul Ón ∫os. Panduri nr. 90—92, sectorul 5,
Bucure∫ti, aflat„ Ón coordonarea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, denumit Ón continuare minister coordonator.
(2) Institutul na˛ional func˛ioneaz„ pe baz„ de gestiune
economic„ ∫i autonomie financiar„, calculeaz„ amortismente
∫i conduce eviden˛a contabil„ Ón regim economic ∫i Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea Ón conformitate cu prevederile
Odonan˛ei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltarea tehnologic„, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 324/2003, cu modific„rile
ulterioare, precum ∫i ale prezentului regulament.
Art. 2. — Institutul na˛ional este Ónfiin˛at Ón scopul
desf„∫ur„rii activit„˛ii de cercetare ∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltare
tehnologic„ Ón domeniul protec˛iei mediului, ∫i anume
controlul ∫i evaluarea polu„rii industriale, tehnologiile de
tratare ∫i depoluare, precum ∫i managementul de mediu Ón
industrie.
CAPITOLUL II
Obiectul de activitate
Art. 3. — Obiectul de activitate al institutului na˛ional
cuprinde, Ón principal, activit„˛i de cercetare-dezvoltare Ón
domeniul propriu de activitate pentru realizarea programelor
de cercetare finan˛ate din fonduri publice ∫i/sau private,
precum ∫i pentru realizarea programelor de cercetare
europene sau interna˛ionale, Ón condi˛iile legii.
Art. 4. — Institutul na˛ional poate desf„∫ura, cu
aprobarea ministerului coordonator ∫i cu avizul autorit„˛ii de
stat pentru cercetare-dezvoltare ∫i, dup„ caz, cu autorizarea
institu˛iilor abilitate, activit„˛i conexe activit„˛ii de cercetaredezvoltare, precum ∫i activit„˛i comerciale sau de produc˛ie.
Art. 5. — Lista de activit„˛i desf„∫urate de institutul
na˛ional, necesare Ónscrierii acestuia la registrul comer˛ului,
se aprob„ prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul
autorit„˛ii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
CAPITOLUL III
Patrimoniul
Art. 6. — (1) Patrimoniul institutului na˛ional, stabilit pe
baza situa˛iilor financiare anuale la data de 30 iunie 2004,
este de 357.225 mii lei (ROL), respectiv 35.722,50 lei (RON).

(2) Institutul na˛ional administreaz„ cu diligen˛a unui bun
proprietar bunuri proprietate public„ ∫i privat„ a statului,
precum ∫i bunurile proprii dob‚ndite Ón condi˛iile legii sau
realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate public„ ∫i
privat„ a statului administrate de institutul na˛ional, precum
∫i bunurile proprii dob‚ndite Ón condi˛iile legii sau realizate
din venituri proprii, dup„ caz, se Ónregistreaz„ distinct Ón
patrimoniul acestuia.
(3) Rezultatele cercet„rilor ob˛inute Ón baza derul„rii unui
contract finan˛at din fonduri publice apar˛in institutului
na˛ional, Ón calitate de persoan„ juridic„ executant„,
precum ∫i ordonatorului principal de credite, Ón egal„
m„sur„, dac„ prin contract nu s-a prev„zut altfel.
Rezultatele cercet„rilor concretizate Ón active corporale ∫i
necorporale, ob˛inute Ón baza derul„rii unor contracte
finan˛ate din fonduri private, precum ∫i rezultatele ob˛inute
din activit„˛i desf„∫urate Ón asocierea Ón participa˛iune sau
Ón entit„˛i cu personalitate juridic„, n„scute Ón urma altor
forme de asociere, apar˛in institutului na˛ional Ón calitate de
persoan„ juridic„ executant„.
(4) Administrarea, Ónregistrarea Ón eviden˛a contabil„ a
institutului na˛ional, precum ∫i Ónstr„inarea, Ónchirierea sau
concesionarea ∫i casarea rezultatelor cercet„rilor ob˛inute Ón
baza derul„rii unui contract finan˛at din fonduri publice se
fac potrivit Ordonan˛ei Guvernului nr. 57/2002, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 324/2003, cu
modific„rile ulterioare.
(5) Œn exercitarea drepturilor sale institutul na˛ional
posed„ ∫i folose∫te bunurile aflate Ón patrimoniul s„u ∫i,
dup„ caz, dispune de acestea Ón condi˛iile legii, Ón scopul
realiz„rii obiectului s„u de activitate.
(6) Institutul na˛ional poate efectua prest„ri de servicii
sau activit„˛i de microproduc˛ie ∫i comer˛, Ón mod direct ∫i
prin asociere Ón participa˛iune, Ón scopul stimul„rii
valorific„rii rezultatelor cercet„rii, cu aprobarea ministerului
coordonator.
(7) Patrimoniul institutului na˛ional poate fi modificat
conform prevederilor legale Ón vigoare.
CAPITOLUL IV
Structura organizatoric„ ∫i func˛ional„
Art. 7. — (1) Institutul na˛ional poate avea Ón structur„
subunit„˛i cu sau f„r„ personalitate juridic„, departamente,
sec˛ii, laboratoare ∫i alte structuri organizatorice necesare
realiz„rii obiectului s„u de activitate. Institutul na˛ional are
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Ón cadrul structurii dou„ sucursale f„r„ personalitate
juridic„, ∫i anume:
a) Sucursala Institutului Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Ecologie Industrial„ — ECOIND Bucure∫ti —
Laborator cercetare control, evaluare, tehnologii de mediu,
cu sediul Ón municipiul Timi∫oara, Pia˛a Victoriei nr. 2,
jude˛ul Timi∫;
b) Sucursala Institutului Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Ecologie Industrial„ — ECOIND Bucure∫ti —
Laborator cercetare control, evaluare, tehnologii de mediu,
cu sediul Ón municipiul R‚mnicu V‚lcea, Str. Uzinei nr. 1,
jude˛ul V‚lcea.
(2) Structura organizatoric„ a institutului na˛ional
cuprinde, pe l‚ng„ structura organizatoric„ prev„zut„ la
alin. (1), ∫i urm„toarele compartimente: Compartimentul
juridic, Compartimentul de marketing, Compartimentul
financiar-contabil, Compartimentul de audit ∫i control
financiar, Compartimentul de diseminare a informa˛iilor,
rela˛ii publice ∫i mass-media.
(3) Œn func˛ie de specificul activit„˛ii, prin decizie a
directorului general, cu aprobarea consiliului de
administra˛ie, se pot organiza colective specializate sau
colective interdisciplinare proprii ori Ón colaborare cu alte
unit„˛i din ˛ar„ sau din str„in„tate.
CAPITOLUL V
Organele de conducere
Art. 8. — Conducerea institutului na˛ional este asigurat„ de:
a) consiliul de administra˛ie;
b) comitetul de direc˛ie;
c) directorul general.
Art. 9. — Orientarea ∫i coordonarea activit„˛ii tehnico∫tiin˛ifice din institutul na˛ional sunt asigurate de consiliul
∫tiin˛ific.
Art. 10. — (1) Rela˛iile dintre subunit„˛ile aflate Ón
structura institutului na˛ional, precum ∫i rela˛iile acestora cu
ter˛ii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda
Ómputerniciri de reprezentare Ón numele institutului na˛ional,
cu avizul consiliului de administra˛ie.
(2) Conduc„torii subunit„˛ilor din structura institutului
na˛ional r„spund Ón fa˛a consiliului de administra˛ie ∫i a
directorului general de Óndeplinirea tuturor atribu˛iilor,
responsabilit„˛ilor ∫i competen˛elor Óncredin˛ate de ace∫tia.
SECﬁIUNEA 1
Consiliul de administra˛ie

Art. 11. — (1) Consiliul de administra˛ie este format din
7 membri, cet„˛eni rom‚ni, numi˛i prin ordin al ministrului
coordonator, cu avizul autorit„˛ii de stat pentru cercetaredezvoltare, la propunerea autorit„˛ii de la care ace∫tia
provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reÓnnoit,
potrivit prevederilor legale Ón vigoare.
(2) Din consiliul de administra˛ie fac parte Ón mod
obligatoriu:
a) directorul general al institutului na˛ional, care este
pre∫edintele consiliului de administra˛ie;
b) pre∫edintele consiliului ∫tiin˛ific al institutului na˛ional;
c) un reprezentant al Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului;
d) un reprezentant al autorit„˛ii de stat pentru cercetaredezvoltare;
e) un reprezentant al Ministerului Finan˛elor Publice;
f) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei;
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g) un specialist din domeniu, propus de ministerul
coordonator.
(3) Revocarea membrilor consiliului de administra˛ie se
face de acela∫i organ care a f„cut numirea, Ón caz de
abateri grave sau de nerespectare a Óndatoririlor ce le
revin.
Art. 12. — (1) Membrii consiliului de administra˛ie Ó∫i
p„streaz„ calitatea de angajat la institu˛ia sau unitatea de
la care provin, precum ∫i toate drepturile ∫i obliga˛iile care
decurg din aceast„ calitate.
(2) Pentru activitatea desf„∫urat„ membrii consiliului de
administra˛ie beneficiaz„ de o indemniza˛ie lunar„ stabilit„
de consiliul de administra˛ie, dar nu mai mult de 20% din
salariul de baz„ al directorului general al institutului
na˛ional.
(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de
administra˛ie nu pot face parte din mai mult de dou„
consilii de administra˛ie ale institutelor na˛ionale ∫i nu pot
participa, Ón aceea∫i calitate, la alte unit„˛i cu care institutul
na˛ional are rela˛ii contractuale sau are interese
concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al
consiliului de administra˛ie cei care, personal, so˛ul/so˛ia ori
rudele p‚n„ la gradul al doilea inclusiv, sunt, Ón acela∫i
timp, patroni sau asocia˛i la alte unit„˛i cu acela∫i profil ori
cu care institutul na˛ional se afl„ Ón rela˛ii comerciale
directe.
Art. 13. — (1) Consiliul de administra˛ie are, Ón principal,
urm„toarele atribu˛ii:
a) aprob„, la propunerea consiliului ∫tiin˛ific, strategia ∫i
programele concrete de dezvoltare a institutului na˛ional, de
introducere a unor tehnologii de v‚rf ∫i de modernizare a
celor existente, Ón concordan˛„ cu strategia general„ a
domeniului propriu de activitate;
b) propune modificarea structurii de organizare ∫i
func˛ionare a institutului na˛ional, Ónfiin˛area, desfiin˛area ∫i
comasarea de subunit„˛i din structura acestuia;
c) analizeaz„ ∫i avizeaz„ proiectul bugetului de venituri
∫i cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator Ón
vederea aprob„rii conform reglement„rilor legale;
d) analizeaz„ ∫i avizeaz„ situa˛iile financiare anuale, pe
care le supune spre aprobare ministerului coordonator, ∫i
aprob„ raportul de gestiune asupra activit„˛ii desf„∫urate
de institutul na˛ional Ón anul precedent;
e) analizeaz„ realizarea criteriilor de performan˛„ ∫i
raportarea trimestrial„ privind activitatea realizat„ de
institutul na˛ional ∫i aprob„ m„suri pentru desf„∫urarea
acesteia Ón condi˛ii de echilibru al bugetului de venituri ∫i
cheltuieli;
f) analizeaz„, aprob„ sau, dup„ caz, propune spre
aprobare, potrivit prevederilor legale, investi˛iile care
urmeaz„ a fi realizate de c„tre institutul na˛ional;
g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea
patrimoniului, precum ∫i concesionarea ori Ónchirierea unor
bunuri din patrimoniul institutului na˛ional, Ón condi˛iile legii;
h) aprob„ valorificarea bunurilor proprii dob‚ndite, cu
respectarea prevederilor legale;
i) aprob„ volumul creditelor bancare prev„zute la art. 34
∫i stabile∫te modul de rambursare a acestora;
j) aprob„ utilizarea disponibilit„˛ilor Ón valut„;
k) aprob„ mandatul pentru negocierea contractului
colectiv de munc„;
l) aprob„ criteriile ∫i comisiile de concurs pentru
ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului na˛ional.
(2) Consiliul de administra˛ie exercit„ orice alte atribu˛ii
stabilite, potrivit prevederilor legale.
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Art. 14. — Consiliul de administra˛ie Ó∫i desf„∫oar„
activitatea Ón baza regulamentului propriu de organizare ∫i
func˛ionare avizat de ministerul coordonator. Acesta
hot„r„∫te Ón problemele privind activitatea institutului
na˛ional, cu excep˛ia celor care, potrivit legii, sunt date Ón
competen˛a altor organe.
Art. 15. — (1) Consiliul de administra˛ie se Óntrune∫te,
de regul„, o dat„ pe lun„ sau ori de c‚te ori interesele
institutului na˛ional o cer, la convocarea pre∫edintelui,
vicepre∫edintelui sau la solicitarea unei treimi din num„rul
membrilor consiliului de administra˛ie.
(2) Dezbaterile consiliului de administra˛ie sunt conduse
de pre∫edintele acestuia, iar Ón lipsa pre∫edintelui, de c„tre
vicepre∫edintele ales de membrii consiliului de
administra˛ie.
Art. 16. — (1) Consiliul de administra˛ie Ó∫i desf„∫oar„
activitatea Ón prezen˛a a cel pu˛in 5 membri. Dac„ nu este
Óndeplinit„ aceast„ condi˛ie, ∫edin˛a consiliului de
administra˛ie se va putea ˛ine Ón termen de cel mult
15 zile, av‚nd aceea∫i ordine de zi.
(2) Hot„r‚rile consiliului de administra˛ie se iau cu
majoritatea voturilor membrilor prezen˛i, dar nu mai pu˛in
de 4 membri.
Art. 17. — La ∫edin˛a consiliului de administra˛ie
particip„, Ón calitate de invitat permanent, un reprezentant
al sindicatului reprezentativ din institutul na˛ional sau un
reprezentant al salaria˛ilor, Ón cazul Ón care ace∫tia nu sunt
constitui˛i Ón sindicat.
Art. 18. — Pentru luarea unor decizii viz‚nd probleme
complexe, consiliul de administra˛ie poate atrage Ón
activitatea de analiz„ consilieri ∫i consultan˛i din diferite
sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerat„
conform prevederilor legale.
Art. 19. — (1) Membrii consiliului de administra˛ie sunt
r„spunz„tori, Ón condi˛iile legii, pentru Óndeplinirea atribu˛iilor
ce le revin ∫i r„spund solidar pentru gestiunea
patrimoniului institutului na˛ional.
(2) Membrii consiliului de administra˛ie care s-au ab˛inut
ori s-au Ómpotrivit lu„rii unei decizii care s-a dovedit
p„gubitoare pentru institutul na˛ional nu r„spund, dac„ au
consemnat expres punctul lor de vedere Ón registrul de
∫edin˛e al consiliului de administra˛ie ∫i dac„ au anun˛at Ón
scris despre aceasta ministerul coordonator.
(3) Membrii consiliului de administra˛ie care nu au
respectat prevederile art. 12 alin. (3) ∫i (4) r„spund, potrivit
legii, pentru daunele cauzate institutului na˛ional ca urmare
a acestui fapt.
Art. 20. — Œn primul trimestru al fiec„rui an consiliul de
administra˛ie prezint„ ministerului coordonator un raport
asupra activit„˛ii desf„∫urate Ón anul precedent ∫i asupra
programului de activitate pentru anul Ón curs.
Art. 21. — Secretariatul consiliului de administra˛ie este
asigurat de c„tre institutul na˛ional. Atribu˛iile secretariatului
sunt prev„zute Ón regulamentul de organizare ∫i func˛ionare
a consiliului de administra˛ie.
SECﬁIUNEA a 2-a
Comitetul de direc˛ie

Art. 22. — (1) Conducerea operativ„ a institutului
na˛ional este asigurat„ de un comitet de direc˛ie compus
din directorul general ∫i conduc„torii principalelor
compartimente din structura organizatoric„ a institutului
na˛ional.
(2) La ∫edin˛ele comitetului de direc˛ie particip„, Ón
calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului
reprezentativ din institutul na˛ional sau un reprezentant al

salaria˛ilor, Ón cazul Ón care ace∫tia nu sunt constitui˛i Ón
sindicat.
Art. 23. — (1) Comitetul de direc˛ie exercit„ atribu˛ii ∫i
are r„spunderi Ón limita competen˛elor propuse de directorul
general ∫i aprobate de consiliul de administra˛ie.
(2) Comitetul de direc˛ie stabile∫te ac˛iunile concrete
necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
a) strategia programelor de dezvoltare a institutului
na˛ional;
b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
c) bugetul de venituri ∫i cheltuieli;
d) programul de investi˛ii;
e) sistemul de asigurare a calit„˛ii.
Art. 24. — Comitetul de direc˛ie se Óntrune∫te decadal
∫i ori de c‚te ori interesele institutului na˛ional o impun, la
convocarea directorului general sau, dup„ caz, a
Ónlocuitorului acestuia.
Art. 25. — (1) La nivelul subunit„˛ilor din institutul
na˛ional se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ comitetul de
conducere, care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón conformitate
cu propriul regulament de organizare ∫i func˛ionare aprobat
de consiliul de administra˛ie al institutului na˛ional ∫i este
prezidat de directorul subunit„˛ii respective.
(2) Comitetul de conducere exercit„ atribu˛ii ∫i are
r„spunderi Ón limita competen˛elor stabilite de directorul
general al institutului na˛ional ∫i aprobate de consiliul de
administra˛ie.
SECﬁIUNEA a 3-a
Directorul general

Art. 26. — (1) Activitatea curent„ a institutului na˛ional
este condus„ de directorul general numit pentru o perioad„
de 4 ani pe baza rezultatelor concursului de selec˛ie
organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de
stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui
termen, Ón func˛ie de performan˛ele realizate, numirea
directorului general poate fi prelungit„ pentru o perioad„ de
cel mult 4 ani.
(2) Numirea ∫i eliberarea din func˛ie a directorului general
se fac prin ordin al ministrului coordonator.
Art. 27. — (1) Directorul general are, Ón principal,
urm„toarele atribu˛ii ∫i responsabilit„˛i:
a) reprezint„, personal sau prin delegat, interesele
institutului na˛ional Ón rela˛iile cu celelalte organe, organiza˛ii
∫i agen˛i economici, precum ∫i cu persoane fizice ∫i/sau
juridice din ˛ar„ ∫i din str„in„tate;
b) stabile∫te atribu˛iile, competen˛ele ∫i rela˛iile la nivelul
subunit„˛ilor ∫i departamentelor institutului na˛ional, precum
∫i rela˛iile acestora cu ter˛ii, cu avizul consiliului de
administra˛ie;
c) propune consiliului de administra˛ie modificarea
structurii organizatorice ∫i func˛ionale a institutului na˛ional;
d) nume∫te directorii ∫i conduc„torii compartimentelor
din structura organizatoric„ a institutului na˛ional, Ón urma
concursului organizat pe baza criteriilor propuse de
comitetul de direc˛ie, ∫i Ói revoc„, dup„ caz, cu avizul
consiliului de administra˛ie;
e) angajeaz„ ∫i concediaz„ personalul institutului
na˛ional conform prevederilor legale ∫i ale contractului
colectiv de munc„;
f) asigur„ negocierea contractului colectiv de munc„ la
nivelul institutului na˛ional ∫i a salariilor personalului
acestuia, prin comitetul de direc˛ie; aprob„ salariile rezultate
din negocierea direct„;
g) r„spunde de administrarea Óntregului patrimoniu, cu
respectarea prevederilor legale;
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h) adopt„ m„suri ∫i urm„re∫te realizarea opera˛iunilor
de comer˛ interior ∫i de import-export, prin compartimentele
proprii specializate;
i) analizeaz„ lunar stadiul valorific„rii rezultatelor
cercet„rii, inclusiv activitatea compartimentului marketing;
j) este ordonator de credite ter˛iar pentru sumele alocate
institutului na˛ional de la bugetul de stat;
k) poate delega, Ón condi˛iile legii, o parte din atribu˛iile
sale celorlalte persoane din conducerea institutului na˛ional.
(2) Directorul general exercit„ orice alte atribu˛ii ce Ói
sunt delegate de consiliul de administra˛ie.
SECﬁIUNEA a 4-a
Consiliul ∫tiin˛ific

Art. 28. — (1) Consiliul ∫tiin˛ific este format din
minimum 5 membri reprezent‚nd principalele compartimente
din cadrul institutului na˛ional care desf„∫oar„ activit„˛i de
cercetare-dezvoltare.
(2) Consiliul ∫tiin˛ific este alc„tuit din cercet„tori cu
realiz„ri deosebite Ón domeniu, salaria˛i ai institutului
na˛ional, ale∫i pe o perioad„ de 4 ani prin vot secret de
c„tre cadrele cu studii superioare din institutul na˛ional.
(3) Din consiliul ∫tiintific fac parte, de drept, directorul
general ∫i directorul ∫tiin˛ific al institutului na˛ional.
(4) Consiliul ∫tiin˛ific este condus de un pre∫edinte ∫i un
vicepre∫edinte, ale∫i prin vot secret de c„tre membrii
consiliului ∫tiin˛ific.
(5) Consiliul ∫tiin˛ific se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ Ón
conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul
de administra˛ie.
Art. 29. — Atribu˛iile principale ale consiliului ∫tiin˛ific
sunt urm„toarele:
a) particip„ la elaborarea strategiei de dezvoltare a
activit„˛ii de cercetare-dezvoltare ∫i la elaborarea planurilor
proprii de cercetare-dezvoltare;
b) analizeaz„, avizeaz„ ∫i urm„re∫te realizarea lucr„rilor
de cercetare ∫tiin˛ific„;
c) propune spre aprobare consiliului de administra˛ie
programul anual de cercetare-dezvoltare ∫i inovare al
institutului na˛ional;
d) avizeaz„ hot„r‚rile consiliului de administra˛ie care
implic„ politica de cercetare a institutului na˛ional;
e) propune m„suri pentru perfec˛ionarea profesional„ ∫i
Óncadrarea personalului de cercetare Ón grade profesionale;
f) organizeaz„ ∫i coordoneaz„ desf„∫urarea
manifest„rilor cu caracter ∫tiin˛ific;
g) avizeaz„ ac˛iunile de cooperare, interne ∫i
interna˛ionale, cu scop ∫tiin˛ific;
h) avizeaz„ acordarea de burse de studii ∫i stagii de
perfec˛ionare Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate.
CAPITOLUL VI
Bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i execu˛ia acestuia.
Rela˛ii financiare
Art. 30. — (1) Institutul na˛ional Óntocme∫te anual buget
de venituri ∫i cheltuieli, situa˛ii financiare anuale, potrivit
reglement„rilor legale Ón vigoare.
(2) Situa˛iile financiare anuale se aprob„ de c„tre
ministerul coordonator, Ón condi˛iile legii.
Art. 31. — (1) Veniturile ∫i cheltuielile institutului na˛ional
se stabilesc prin buget pentru fiecare exerci˛iu financiar.
(2) Bugetul de venituri ∫i cheltuieli se Óntocme∫te pe
baza indicatorilor de performan˛„ stabili˛i de ministerul
coordonator ∫i se aprob„ prin ordin al ministrului
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coordonator, cu avizul Ministerului Finan˛elor Publice ∫i al
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.
Art. 32. — Institutul na˛ional determin„ anual volumul de
venituri de realizat ∫i de cheltuieli totale de efectuat, corelat
cu contractele Óncheiate pentru activitatea programat„.
Art. 33. — (1) Salariile individuale ale personalului se
stabilesc prin negociere, conform reglement„rilor legale ∫i
prevederilor contractului colectiv de munc„, Ón limita
fondului total destinat pl„˛ii salariilor, prev„zut Ón bugetul de
venituri ∫i cheltuieli stabilit, potrivit legii.
(2) Salariul de baz„ al directorului general se stabile∫te
prin ordin al ministrului coordonator, potrivit reglement„rilor
legale Ón vigoare.
Art. 34. — (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, Ón
situa˛ia Ón care, Ón cursul unui an, resursele financiare ale
institutului na˛ional nu sunt suficiente, acesta poate
contracta credite bancare Ón valoare de cel mult 20% din
veniturile brute Ón termeni reali realizate Ón anul precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se
efectueaz„ cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza
avizului Ministerului Finan˛elor Publice.
Art. 35. — (1) Institutul na˛ional hot„r„∫te cu privire la
investi˛iile ce urmeaz„ a fi realizate potrivit obiectului s„u
de activitate, finan˛area efectu‚ndu-se din surse proprii ∫i
credite bancare, precum ∫i din surse bugetare, prin
ministerul coordonator, potrivit legii.
(2) Ministerul coordonator va cuprinde Ón bugetul s„u de
venituri ∫i cheltuieli fondurile necesare realiz„rii unor
investi˛ii, dot„ri, achizi˛ion„ri de aparatur„, echipamente ∫i
instala˛ii pentru institutul na˛ional.
(3) Execu˛ia investi˛iilor prev„zute la alin. (1) ∫i (2) se
adjudec„ potrivit legii.
Art. 36. — (1) Opera˛iunile de Óncas„ri ∫i pl„˛i ale
institutului na˛ional se efectueaz„ prin conturi deschise la
b„nci cu sediul Ón Rom‚nia ∫i prin unit„˛i de trezorerie.
(2) Institutul na˛ional poate efectua opera˛iuni de
Óncas„ri ∫i pl„˛i Ón lei ∫i Ón valut„ prin casierie proprie, cu
respectarea nivelului plafonului de cas„ ∫i a normativelor
de disciplin„ financiar-valutare stabilite prin acte normative
Ón vigoare.
(3) Institutul na˛ional poate efectua opera˛iuni de comer˛
exterior aferente obiectului s„u de activitate, potrivit legii.
Opera˛iunile de Óncas„ri ∫i pl„˛i cu str„in„tatea se vor
efectua prin conturi bancare deschise la unit„˛ile bancare
specializate cu sediul Ón Rom‚nia.
Art. 37. — Institutul na˛ional Ó∫i va organiza controlul
financiar preventiv propriu ∫i auditul financiar, potrivit legii.
CAPITOLUL VII
Reglementarea litigiilor
Art. 38. — Litigiile institutului na˛ional cu persoane fizice
sau persoane juridice, nesolu˛ionate pe cale amiabil„, sunt
supuse spre rezolvare instan˛elor judec„tore∫ti rom‚ne de
drept comun.
CAPITOLUL VIII
Dispozi˛ii finale
Art. 39. — Modific„rile ∫i complet„rile prezentului
regulament se pot face la propunerea consiliului de
administra˛ie, cu respectarea prevederilor legale Ón vigoare.
Art. 40. — Statutul de institut na˛ional se reÓnnoie∫te
periodic prin reacreditare, care are loc Óntr-un interval de
maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate
al institutului na˛ional.
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ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului
nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglement„rilor privind modificarea sistemelor de alimentare
a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circula˛ia pe drumurile publice
din Rom‚nia cu un anumit carburant prev„zut de constructor, pentru func˛ionarea
∫i cu gaze petroliere lichefiate (GPL) ∫i autorizarea agen˛ilor economici care execut„ montarea,
reviziile tehnice ∫i repararea instala˛iilor de alimentare a motoarelor cu GPL — RNTR-6
Œn temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 109/2005 privind
transporturile rutiere, precum ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. I. — Punctul 2.2 de la capitolul 2 din anexa la
Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului
nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglement„rilor privind
modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor
autovehiculelor, care au fost omologate pentru circula˛ia pe
drumurile publice din Rom‚nia cu un anumit carburant
prev„zut de constructor, pentru func˛ionarea ∫i cu gaze
petroliere lichefiate (GPL) ∫i autorizarea agen˛ilor economici
care execut„ montarea, reviziile tehnice ∫i repararea
instala˛iilor de alimentare a motoarelor cu GPL — RNTR-6,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 659
din 17 septembrie 2003, se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:

î2.2. Instala˛iile de alimentare cu GPL a motoarelor
autovehiculelor pot fi comercializate dac„ sunt omologate Ón
conformitate cu Regulamentul 115 CEE—ONU sau sunt
certificate/omologate de Regia Autonom„ «Registrul Auto
Rom‚n», denumit„ Ón continuare Registrul Auto Rom‚n, ∫i
dac„ montarea se efectueaz„ de c„tre agen˛i economici
autoriza˛i de Registrul Auto Rom‚n conform prezentelor
reglement„ri.“
Art. II. — Regia Autonom„ îRegistrul Auto Rom‚n“ va
duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare dup„ 30 de zile
de la data public„rii.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 8 august 2005.
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