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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
HOTĂRÂRE 

 

privind reorganizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie 

Balotești prin desființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie 

și Nutriție Animală – IBNA Balotești și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului 

 

 
  Având în vedere dispozițiile art. 28 alin. (1) și art.54 alin. (18) din Legea nr. 45/2009 

privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-

Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și 

industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 21 și 22 din Ordonanța 

Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, 

ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, 

și ale art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea 

nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. III alin. (1) din 

Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și 

funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului 

de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, precum 

şi al art. 19 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 

dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

 

Art. 1. - Se înființează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești, 

cu sediul în localitatea Balotești, Calea București, nr.1, judeţul Ilfov, ca institut național de 

cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, instituție de drept public organizată ca instituţie 
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publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

“Gheorghe Ionescu – Şişeşti”, denumit în continuare Institutul Național, prin reorganizarea 

Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală – IBNA 

Balotești, care se desființează. 

Art. 2. – (1) Patrimoniul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie 

Balotești este constituit din patrimoniul actual al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Biologie și Nutriție Animală – IBNA Balotești, preluat potrivit situațiilor financiare 

întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, 

republicată cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Institutul Național administrează suprafața de teren de 257,5377 ha, potrivit anexei nr. 3 la 

Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, înscrisă în inventarul 

bunurilor din domeniul public al statului la nr. MFP 116919, suprafața indispensabilă activității 

de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, având datele de 

identificare prevăzute în anexa nr. 1.3 la Legea nr. 45/2009, privind organizarea și funcționarea 

Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-

dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și 

completările ulterioare și actualizată potrivit Deciziei civile nr. 291/R din 03.02.2011 și a 

Cărților Funciare nr. 50403, 50737, 50738, 50740 și 56111. 

(3) Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului, aflate în 

administrarea Institutului Național sunt prevăzute în anexa nr. 1, care cuprinde și actualizarea 

valorilor de inventar, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind 

reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin 

Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3 - Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție 

Animală – IBNA Balotești se preia de către Institutul Național prin protocol de predare-primire, 

care va cuprinde şi sumele aflate în soldurile conturilor de disponibilități ale Institutului Naţional 

de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală – IBNA Balotești deschise la 

Trezoreria statului sau la instituții de credit, care vor fi destinate plății furnizorilor și drepturilor 

salariale restante. 

Art. 4. – Institutul Naţional îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 

45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale regulamentului de organizare 

şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2. 

Art. 5. – (1) Institutul Național are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în 

domeniul zootehniei și desfășoară și următoarele activități potrivit Hotărârii Guvernului nr. 
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656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, actualizată 

prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007:  

a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; Grupa 011 Cultivarea plantelor 

nepermanente; Clasa 0111 Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a 

plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; Clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, 

a rădăcinoaselor şi tuberculilor; Clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; 

Grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; Clasa 0124 Cultivarea fructelor 

semințoase și sâmburoase; Clasa 0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, 

nuciferilor și a altor pomi fructiferi; Clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; Clasa 0127 

Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor; Clasa 0128 Cultivarea condimentelor, 

plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic; Clasa 0129 Cultivarea altor 

plante permanente; Grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; Clasa 0130 Cultivarea 

plantelor pentru înmulţire; Grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu 

creşterea animalelor; Clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu 

creşterea animalelor; Grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii după recoltare; 

Clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; Clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru 

creşterea animalelor; Clasa 0163 Activităţi după recoltare; Clasa 0164 Pregătirea seminţelor; 

b) diviziunea 10 - Industria alimentară; Grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana 

animalelor; Clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă; Clasa 1092 

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie; Grupa 101 Producția, prelucrarea 

și conservarea cărnii și a produselor din carne; Clasa 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii; 

Clasa 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre); Grupa 105 Fabricarea 

produselor lactate; Clasa 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;   

c) diviziunea 18 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor; Grupa 181 Tipărirea 

şi activităţi de servicii conexe tipăririi; Clasa 1812 Alte activităţi de tipărire neclasificate 

altundeva „n.c.a.”; 

d) diviziunea 25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv 

maşini, utilaje și instalaţii; Grupa 256 Tratarea şi acoperirea metalelor, operaţiuni de mecanică 

generală pe baza de plată sau contract; Clasa 2562 Operaţiuni de mecanică generală; Grupa 257 

Producția de unelte și articole de fierărie; Clasa 2573 Fabricarea uneltelor; 

e) diviziunea 28 – Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.; Grupa 283 Fabricarea 

mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere; Clasa 2830 Fabricarea mașinilor 

și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere; 

f) diviziunea 38 – Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor, activități de recuperare a 

materialelor reciclabile; Grupa 381 Colectarea deșeurilor; Clasa 3811 Colectarea deșeurilor 
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nepericuloase; Grupa 382 Tratarea și eliminarea deșeurilor; Clasa 3821 Tratarea și eliminarea 

deșeurilor nepericuloase; Grupa 383 Recuperarea materialelor; Clasa 3831 Demontarea, 

dezasamblarea mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 

Clasa 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;   

g) diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; 

Grupa 461 Activități de intermediere în comerțul cu ridicata; Clasa 4611 Intermedieri în 

comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate; Grupa 

462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; Clasa 4621 Comerț cu 

ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; Clasa 4623 Comerţ cu 

ridicata al animalelor vii; Grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor 

şi al tutunului; Clasa 4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne; Clasa 4633 

Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile; Clasa 

4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun; Grupa 469 Comerţ 

cu ridicata nespecializat; Clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat; 

h) diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; 

Grupa 471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate; Clasa 4711 Comerț cu amănuntul 

în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; 

Grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, 

în magazine specializate; Clasa 4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, 

în magazine specializate; Clasa 4729 Comerţ cu amănuntul a altor produse alimentare, în 

magazine specializate; Grupa 477 Comerț cu amănuntul al altor bunuri în magazine specializate; 

Clasa 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al 

animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate; Clasa 4778 Comerț 

cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate; Grupa 478 Comerț cu amănuntul 

efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; Clasa 4781 Comerț cu amănuntul al produselor 

alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; Clasa 

4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse; Grupa 479 Comerț 

cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, ștanduri, chioșcuri și piețe; Clasa 4799 

Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor; 

i) diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte, Grupa 493 Alte 

transporturi terestre de călători ; Clasa 4939 Alte transporturi terestre  de călători n.c.a. Grupa 

494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; Clasa 4941 Transporturi rutiere de 

mărfuri; 



5 
 

j) diviziunea 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; Grupa 521 

Depozitări; Clasa 5210 Depozitări; Grupa 522 Activități anexe pentru transporturi; Clasa 5224 

Manipulări; 

k) diviziunea 58 - Activităţi de editare; Grupa 581 - Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, 

revistelor şi alte activităţi de editare; Clasa 5811 Activități de editare a cărților, Clasa 5812 

Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare; Clasa 5819 Alte activități 

de editare; Grupa 582 Activități de editare a produselor software; Clasa 5829 Activități de editare 

a altor produse software; 

l) diviziunea 63 – Activități de servicii informatice; Grupa 631 Activități ale portalurilor 

web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; Clasa 6311 

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; Grupa 639 Alte activități 

de servicii informationale; Clasa 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.; 

m) diviziunea 68 - Tranzacţii imobiliare; Grupa 681 Cumpărarea și vânzarea de bunuri 

imobiliare proprii; Clasa 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; Grupa 682 

Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; Clasa 6820 Închirierea 

şi subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate; 

n) diviziunea 70 – Activități ale direcțiilor, centralelor, birourilor administrative 

centralizate; activități de management și de consultanță în management; Grupa 702 Activități de 

consultanță în management; Clasa 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;  

o) diviziunea 71 – Activități de arhitectură și inginerie, activități de testări și analiză tehnică; 

Grupa 711 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea; 

Grupa 712 Activități de testări și analiză tehnică; Clasa 7120 Activități de testări și analiză 

tehnică; 

p) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și 

inginerie; clasa 7211 Cercetare – dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare 

în alte științe naturale și inginerie; 

q) diviziunea 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; Grupa 732 Activităţi de studiere 

a pieţei şi de sondare a opiniei publice; Clasa 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a 

opiniei publice; 

r) diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; Grupa 749 Alte activităţi 

profesionale, ştiinţifice şi tehnice „n.c.a.”; Clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi 

tehnice „n.c.a.”; 

s) diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; Grupa 782 - Activităţi de 

contractare, pe baze temporare, a personalului; Clasa 7820 - Activităţi de contractare, pe baze 

temporare, a personalului; 
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ș) diviziunea 81 - Activităţi de peisagistică și servicii pentru clădiri; Grupa 813 - Activităţi 

de întreținere peisagistică; Clasa 8130 - Activităţi de întreținere peisagistică; 

t) diviziunea 82 - Activităţi de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestat 

în principal intreprinderilor; Grupa 823 - Activităţi de organizare a expozițiilor, târgurilor și 

congreselor; Clasa 8230 - Activităţi de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor; 

ț) diviziunea 85 – Învăţământ; Grupa 853 Învățământ secundar; Clasa 8532 Învațământ 

secundar, tehnic sau profesional; Grupa 854 Învățământ superior; Clasa 8541 Învățământ 

superior non – universitar; Grupa 855 - Alte forme de învăţământ; Clasa 8559 – Alte forme de 

învăţământ „n.c.a.”; Grupa 856 Activități de servicii suport pentru învățământ; Clasa 8560 

Activități de servicii suport pentru învățământ; 

u) diviziunea 94 - Activități asociative diverse; Grupa 941 Activități ale organizațiilor 

economice, patronale și profesionale, Clasa 9411 Activități ale organizațiilor economice și 

patronale; Clasa 9412 Activități ale organizațiilor profesionale; Grupa 949 Alte activități 

asociative; Clasa 9499 Activități ale altor organizații „n.c.a”. 

(2) Institutul Național desfășoară și dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare 

şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit 

prevederilor art. 32 alin.(1) din Legea nr.45/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 6. – (1) Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, Institutul Național se 

poate asocia cu alte unități de cercetare-dezvoltare de interes public și privat, cu instituții de 

învățământ acreditate și cu operatori economici din țară și străinătate, potrivit prevederilor art. 

39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Institutul Național poate înființa societăți comerciale pe acțiuni pentru multiplicarea 

creațiilor biologice vegetale și animale, precum şi pentru introducerea de noi tehnologii, în 

vederea transferului rezultatelor științifice către partenerii privați, potrivit prevederilor art. 48 

alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 7. – (1) Finanțarea activității Institutului Național se realizează potrivit prevederilor art. 28, 

alin. (1) și ale art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Institutul Național poate contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, activităţi 

desfăşurate pe programe-nucleu de cercetare-dezvoltare, avizate de Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale și Academia de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești”, 

potrivit prevederilor art. 67 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică 

şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003. 

Art. 8.– Institutul Național poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

act:39488%20-1


7 
 

Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art. 9. – (1) Institutul Național organizează și conduce contabilitatea potrivit reglementărilor 

contabile aplicabile instituţiilor publice. 

(2) Situațiile financiare se aprobă de consiliul de administrație al Institutului Național, potrivit 

prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 10. – (1) Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și 

Nutriție Animală – IBNA Balotești se preia de către Institutul Național, fără concurs, potrivit 

prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția 

drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, 

cu modificările ulterioare și ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-

dezvoltare, cu completările ulterioare. 

(3) Salarizarea personalului Institutului Național se realizează potrivit prevederilor legale în 

vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul Național poate încheia contracte de prestări 

de servicii potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Art. 11. – Numărul maxim de posturi aprobat pentru Institutul Național este 170. 

Art. 12. - (1) Veniturile şi cheltuielile Institutului Național se cuprind în bugetul de venituri şi 

cheltuieli al acestuia, cheltuielile reprezentând limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea 

cheltuielilor se efectuează proporțional cu gradul de realizare a veniturilor. 

(2) Institutul Național întocmește bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă potrivit 

prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Național 

se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite 

de la acesta. 

Art. 13. - Institutul Național efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit prevederilor art. 

37 și 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 14. – (1) Structura organizatorică a Institutului Național se aprobă prin decizie a 

președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești”, potrivit 

prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 
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(2) Directorul general al Institutului Național îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terțiar de 

credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 15. – (1) Conducerea Institutului Național este asigurată de consiliul de administraţie, 

comitetul de direcție și de directorul general, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) și c) din Legea 

nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 din Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 637/2003, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Drepturile şi obligaţiile directorului general se stabilesc prin contract de management potrivit 

prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare. 

Persoana, care ocupă funcția de director general al Institutului Național, are funcția de bază la 

această unitate, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(3) Atribuţiile conducerii se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Institutului Național, prevăzut în anexa nr. 2. 

Art. 16. - Activitatea științifică a Institutului Național este coordonată de un consiliu științific, 

conform regulamentului de organizare și funcționare al acestuia, aprobat de consiliul de 

administrație, potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art. 17. - Institutul Național poate avea în structură subunităţi fără personalitate juridică, secţii, 

laboratoare, servicii, birouri, compartimente şi alte structuri organizatorice necesare realizării 

obiectului său de activitate, potrivit prevederilor art. 19, alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 

57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003. 

Art. 18. - Statutul Institutului Naţional se reînnoieşte prin reacreditare, o dată la 5 ani, potrivit 

prevederilor art. 33, alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 324/2003. 

Art. 19 - Institutul Național are în dotare un parc auto format din: trei autoturisme pentru 

transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare două  

autoutilitare şi două camioane. 

Art. 20. - (1) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.1020 și nr. 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

a) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, de la 

nr. MFP 116919, a suprafeței de teren de 2,3989 ha, din care: 2,00 ha în baza prevederilor 
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Deciziei civilă nr.291/R din 03.02.2011 emisă de Tribunalul București și 0,3989 ha reprezentând 

diferență din măsurători. 

b) actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a terenului din domeniul public 

al statului , înregistrat în inventarul bunurilor din domeniul public al statului cu nr. MFP 116919, 

potrivit anexei nr. 1. 

c) actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile de natura construcțiilor din 

domeniul public al statului, potrivit anexei nr. 1. 

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din 

evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea 

corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceeași hotărâre.  

Art. 21. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr.3 și 3.a) din Hotărârea 

Guvernului nr. 1882/2005 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare 

agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 17 februarie 2006, cu modificările și completările 

ulterioare, se abrogă.  

(2) La anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educației și Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 

din 20 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, numărul curent 38 se abrogă.  

Art. 22. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

 

 

PRIM MINISTRU 

 

Vasile-Florin CÎȚU 
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Anexa nr.1 
 

Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului aflate în 
administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești– 

C.U.I. 2785651  
 

     

Nr. MFP Cod de 
clasificare Denumire Descrierea tehnică (pe scurt) Valoarea de 

inventar (lei) 

116798 8.28.10 Pavilion test cercetare 
Suprafața construită = 141mp, 

Regim de înălțime = Parter, 
CF 50740-C4 

96.998 

116804 8.28.13 Centrala termica + Atelier 
mecanic + Garaj auto 

Suprafața construită =734 mp, 
Regim de înălțime = Parter, 

CF 50738 – C19; C21 
393.545 

116808 8.28.04 Hala tineret taurin + Padoc 

Suprafața construită 
=1517mp, Regim de înălțime 

= Parter, CF 50740 - C31; 
C32 

330.827 

116812 8.28.10 
Pavilion CTC + Cantină + 

Punct alimentar + Grup 
sanitar 

Suprafața construită =325 mp, 
Suprafață desfășurată = 

589,35 mp, Regim de înălțime 
= P+1, CF 50738 - C3; C40 

563.828 

116820 8.28.10 Pavilion cercetare II 
(Laboratoare) 

Suprafață construită = 1290 
mp, Regim de înălțime = 
Parter, CF 50738 - C32 

3.025.407 

116825 8.28.10 Sediu central + Pavilion 
cercetare I + Sediu 

Suprafață construită = 1427 
mp, Suprafață desfășurată = 
3255 mp, Regim de înălțime 

pentru Sediu central și 
Pavilion cercetare I = Parter, 

Regim de înălțime pentru 
Sediu = P + 2 E, CF 50738 -

C1; C2 

7.779.840 

116830 8.27.06 Silozuri de suprafață 
Suprafața construită =1965 
mp, Regim de înălțime = 

Parter, CF 50740 – C21; C27 
124.147 

116834 8.27.06 Statie pilot zoofort + Siloz + 
Rampă beton 

Suprafața construită =1137 
mp, Suprafață desfășurată = 
7.605 mp, Regim de înălțime 
= P + 7; CF 50738 – C7; C42 

1.886.697 

116839 8.28.12 Cladire familisti 
Suprafața construită = 249 
mp, Regim de înălțime = 
Parter, CF 50737 – C4 

191.027 

116843 8.28.10 Filtru sanitar + Birouri 
Suprafața construită =540 mp, 

Regim de înălțime = Parter, 
CF 50740 – C13; C15 

279.893 

116855 8.28.10 Magazie produse finite 
Suprafața construită = 1653 

mp, Regim de înălțime = 
Parter, CF 50738 – C9 

2.166.835 
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116858 8.28.04 Corp hala vitamine 
Suprafața construită = 1030 

mp, Regim de înălțime = 
Parter, CF 50738 – C4 

615.882 

116862 8.28.10 Magazie produse finite 
Suprafața construită = 130 
mp, Regim de înălțime = 
Parter, CF 50738 – C50 

90.863 

116867 8.28.04 Hala vieri și scroafe 
Suprafața construită = 1049 

mp, Regim de înălțime = 
Parter, CF 50740 – C3 

204.271 

116872 8.28.04 Hala porcine I 
Suprafața construită = 1005 

mp, Regim de înălțime = 
Parter, CF 50740 – C8 

300.393 

116879 8.28.04 Hala porcine II 
Suprafața construită = 1005 

mp, Regim de înălțime = 
Parter, CF 50740 – C9 

300.393 

116881 8.28.04 Hala maternitate vaci + 
Padoc 

Suprafața construită = 947 
mp, Regim de înălțime = 

Parter, CF 50740 – C12; C49 
264.408 

116887 8.28.04 Hala porcine -Maternitate I 
Suprafața construită = 1004 

mp, Regim de înălțime= 
Parter, CF 50740 – C10 

1.424.007 

116892 8.28.04 Hala ovine + Padoc acoperit 
Suprafața construită = 970 mp 

Regim de înălțime = Parter, 
CF50740 – C11 

316.268 

116896 8.28.04 Hala pasari 
Suprafața construită = 1059 

mp, Regim de înălțime = 
Parter, CF 50740 – C2; C47 

194.874 

116899 8.28.04 Hala vaci stabulatie libera + 
Padoc 

Suprafața construită =1621 
mp, Regim de înălțime = 

Parter, CF 50740 – C33; C34 
334.820 

116902 8.28.04 Hala maternitate II, Siloz de 
suprafață, Magazie 

Suprafața construită = 755 mp 
Regim de înălțime = Parter, 
CF 50740 – C7; C19; C48 

79.240 

116908 8.28.10 Magazie furaje (N.C. + 
DIVERSE) 

Suprafața construită = 455 mp 
Regim de înălțime = Parter, 

CF 50740 – C5 
118.521 

116914 8.28.04 Hala vitele + Padoc 
Suprafața construită = 1621 

mp, Regim de înălțime = 
Parter, CF 50740 – C37; C38 

1.775.724 

116919 8.05.03 Total suprafata 

257,5377 ha din care: 190,07 
ha – CF nr.50737; 5,0421 ha – 
CF nr.50738; 9,7162 ha – CF 

nr.50740; 2,3816 ha – CF 
nr.50403; 50,3278 ha – CF 

nr.56111 

242.465.443 

TOTAL  265.324.151 
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Anexa nr.2 
 
 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Zootehnie Balotești  

 
 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

   

Art. 1. -  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, denumit în 

continuare Institut Naţional, este persoană juridică română în subordinea Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“. 

Art. 2. - Institutul Național îşi desfăşoară activitatea pe baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 

privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 45/2009 privind 

organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" și 

a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prezentului regulament. 

  
 

CAPITOLUL II 

Scopul şi obiectul de activitate 

   

Art. 3. -  (1) Institutul Naţional este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică, 

dezvoltare tehnologică și inovare în domeniul zootehniei şi al domeniilor conexe, prin participarea 

la:   

   a) elaborarea strategiilor de dezvoltare din domeniul zootehniei;   

   b) realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice, tehnologice și de inovare stabilite prin 

programele naţionale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;   

   c) participarea la realizarea unor obiective din programe internaţionale încheiate direct sau în 

colaborare cu parteneri din alte ţări;   

   d) implementarea rezultatelor cercetării din domeniul zootehniei în sfera economică a României. 

(2) Institutul Naţional participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, 

desfășoară activități de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia 

act:39488%20-1
act:45701%20-1
act:38812%20-1
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națională de cercetare, constituie baze de competența științifică și tehnologică, de expertiză, de 

perfecționare a resurselor umane și de documentare științifică și tehnică.    

 Art. 4. - Obiectul de activitate al Institutului Naţional cuprinde, în principal:   

A. Activităţi de cercetare-dezvoltare 

a) în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, cu o pondere 

importantă din total activitate; 

b) alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; 

c) participare la realizarea programelor sectoriale şi a programelor nucleu; 

d) participare în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare. 

În acest scop, institutul naţional realizează: 

1. Cercetare fundamentală realizată în scopul creşterii nivelului cunoştinţelor în domeniul 

zootehniei şi domeniilor conexe: 

a) studii aprofundate de fiziologia nutriţiei şi fiziologia producţiilor animale, orientate 

spre creşterea eficienţei utilizării nutrienţilor, creşterea calităţii şi siguranţei produselor animale, 

reducerea impactului creşterii animalelor asupra mediului; 

b) fundamentarea ştiinţifică a programelor pentru prezervarea şi conservarea 

populaţiilor de animale vulnerabile şi în pericol de dispariţie; 

c) îmbunătăţirea sistemelor de apreciere a valorii nutritive a furajelor şi de elaborare a 

normelor de hrană pentru animale şi armonizarea acestora cu baza internaţională de cunoştinţe, 

precum și corelarea normelor de hrană cu potenţialul genetic actual şi de perspectivă al diferitelor 

specii, rase, linii şi hibrizi de animale de fermă, cu starea fiziologică şi direcţia de exploatare; 

d) studii de genetica populaţiilor şi genetica cantitativă, genetică moleculară şi analiza 

genomului, precum și fundamentarea unor procedee biometrice în vederea evaluării potenţialului 

genetic al populaţiilor de interes economic; 

e) studiul metabolismului ruminal sub toate aspectele; 

f) fundamentarea soluţiilor de creştere a conversiei producţiei vegetale în produse 

animaliere, prin reducerea consumurilor specifice; 

g) cercetări de nutriţie utilizând modelele experimentale animale în beneficiul 

medicinei umane (animalele ca model funcţional pentru simularea fiziologiei umane), în vederea 

dezvoltării de aplicaţii în metabolismul nutriţiei, alergii, sistem imunitar, osteoporoză, obezitate, 

diabet, etc.); 

h) fundamentarea ştiinţifică a biotehnologiilor de reproducţie pentru realizarea 

însămânţărilor artificiale, ovulaţiei multiple şi transferului de embrioni (MOET), fecundarea in 

vitro, controlul sexului şi clonarea; 
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i) crearea bazei ştiinţifice pentru obţinerea de produse tradiţionale, ecologice şi a celor 

adaptate grupurilor ţintă de consumatori umani; 

j) elaborarea unor metodologii de estimare a parametrilor genetici în populațiile de 

animale selecționate; 

k) identificarea și caracterizarea de noi resurse furajere pentru animalele de fermă 

(subproduse, plante furajere ameliorate, alge, etc.); 

l) crearea bazelor ştiinţifice pentru dezvoltarea de tehnici şi tehnologii de recoltare, 

prelucrare/fabricare, conservare şi administrare a nutreţurilor de volum şi a nutreţurilor 

combinate; elaborarea de biotehnologii ecologice pentru conservarea, prepararea şi îmbunătăţirea 

valorii nutritive a nutreţurilor de volum şi a concentratelor pentru animale; 

m) dezvoltarea de metodologii în vederea estimării rapide a valorii nutritive a furajelor; 

n) fundamentarea unor noi strategii de furajare a animalelor, corelate cu tendinţa de 

utilizare a plantelor în scopuri nealimentare (biocombustibili, etc.) şi cu modificările induse de 

schimbările climatice şi globalizarea economiei; 

o) alte activităţi de cercetare fundamentală îndreptate spre creşterea eficienţei furajării 

şi a tehnologiilor de creştere a animalelor; 

p) studii privind creşterea animalelor în diferite tipuri de agroecosisteme, corelat cu 

dimensiunea fermelor, ca o soluţie de recircuitare a producţiei biologice şi de funcţionare a 

componentelor vegetale ale biocenozei; 

q) îmbunătăţirea caracteristicilor biochimice şi calităţii produselor animale în 

conformitate cu preferinţele consumatorilor şi procesatorilor; dezvoltarea unor metodologii 

moderne de evaluare a calităţii nutreţurilor şi produselor animale; crearea bazelor ştiinţifice 

pentru producerea, prelucrarea primară şi controlul calităţii produselor animale; 

r) contribuţii la creşterea sănătăţii umane prin reconsiderarea, adaptarea şi promovarea 

de noi surse furajere neconvenţionale locale şi a aditivilor destinaţi hranei animalelor de fermă 

și obţinerea de produse animale funcţionale care să favorizeze sănătatea consumatorilor (inclusiv 

a grupurilor cu risc ridicat de îmbolnăvire), în sprijinul politicilor de sănătate publică (reducerea 

incidenţei obezităţii, bolilor cardio-vasculare, etc.); 

s) dezvoltarea unor metodologii de control microbiologic, bacteriologic, micologic, 

biochimic pentru stabilirea gradului de salubritate a materiilor prime furajere, a nutreţurilor 

combinate şi a furajelor în corelaţie cu cerinţele actuale ale UE; 

        ș)     orice alte direcţii de cercetare orientate spre asigurarea calităţii şi siguranţei nutreţurilor 

şi produselor animale; 
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t) soluţii nutriţionale pentru minimizarea impactului activităţii de creştere a animalelor 

asupra mediului (gaze cu efect de seră, emisii de substanţe azotate, excreta de minerale, etc.) şi 

pentru asigurarea bunăstării şi sănătăţii animalelor; 

       ț)        noi surse de aditivi furajeri, obţinerea şi utilizarea unor înlocuitori naturali ai aditivilor 

furajeri de sinteză, pe bază de microorganisme, extracte de plante, etc.; 

u) soluţii nutriţionale pentru susţinerea tehnologiilor ecologice de creştere a animalelor 

și soluţii pentru asigurarea bunăstării animalelor în contextul menţinerii unor sisteme de 

producţie eficiente (intensive); 

v) studii privind comportamentul animalelor de interes economic în vederea asigurării 

unui mediu adecvat de producţie, în condiţii de confort și studii asupra efectelor produse de 

diferiţi contaminanţi alimentari (micotoxine, metale grele, pesticide, etc.) asupra sănătăţii 

animale şi umane, suport pentru elaborarea legislaţiei naţionale şi europene privind protecţia 

sănătăţii animale umane şi a mediului;  

w) îmbunătăţirea producţiei şi sănătăţii animalelor de fermă prin investigaţii asupra 

tractusului gastrointestinal ca prima bariera de absorbţie şi de apărare imună a organismului 

animal;  

x) aprecierea efectelor benefice şi dăunătoare determinate de diferiţi factori nutriţionali 

la nivel intestinal în scopul elaborării de noi strategii nutriţionale şi formule de hrănire; studii in 

vitro pe culturi de celule epiteliale intestinale şi in vivo pe intestin, ganglioni mezenterici şi plăci 

Payer. 

2. Cercetarea aplicativă de tip precompetitiv pentru realizarea de modele experimentale, 

creaţii, perfecţionarea modelelor existente, tehnologii şi tehnici generice cu rol de suport pentru 

cercetările viitoare din domeniul propriu de activitate şi din mai multe domenii, sectoare de 

activitate, staţii pilot: 

a) modele experimentale pentru predicţia valorii de ameliorare şi pentru estimarea 

parametrilor genetici; 

b) programe de ameliorare optimizate pentru populaţiile de animale cu status normal; 

c) programe de conservare şi prezervare pentru populaţiile cu status vulnerabil şi în pericol de 

dispariţie; 

d) programe optimizate pentru producerea hibrizilor comerciali; 

e) identificarea de noi resurse furajere şi caracterizarea lor prin estimarea valorii nutritive în 

funcţie de specia şi categoria de animale la care se adresează; 

f) perfecţionarea programelor pe calculator în vederea optimizării structurii raţiilor la toate 

speciile şi categoriile de animale de fermă; 
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g) elaborarea de recepturi de zooforturi şi premixuri de intervenţie pentru animalele de fermă 

şi din fondul cinegetic; formularea de noi recepturi de concentrate proteino - vitamino - minerale 

pentru toate categoriile şi speciile de animale de fermă, de laborator şi din fondul cinegetic; 

obţinerea şi testarea de noi aditivi furajeri pentru producerea de nutreţuri combinate; 

h) obţinerea, testarea şi utilizarea probioticelor şi enzimelor în scopul valorificării superioare 

a nutreţurilor, prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor la animale; 

i) realizarea, testarea şi utilizarea de preparate microbiene pentru îmbunătăţirea proceselor 

fermentative de conservare a furajelor prin însilozare; 

j) modele experimentale pentru valorificarea eficientă a pajiştilor, evaluarea producţiei 

cantitative şi calitative a acesteia şi stabilirea încărcăturii optime de animale; 

k) soluţii nutriţionale în contextul relaţiilor ecofiziologice pentru diminuarea efectului poluant 

al exploataţiilor zootehnice; 

l) optimizarea raţiilor de hrană la animalele de fermă în vederea combaterii efectelor 

diferiţilor factori de stres; 

m) elaborarea de noi metode şi metodologii privind individualizarea prin teste de paternitate a 

animalelor de fermă; 

n) stabilirea factorilor de confort tehnologic pentru diferite specii şi grupe de exploatare şi 

influenţa acestora asupra sănătăţii şi calităţii producţiei animale. 

3. Cercetări aplicative în vederea elaborării soluţiilor tehnologice, restructurării şi 

modernizării sectoarelor şi unităţilor din domeniul de activitate: 

a) tehnologii nutriţionale pentru obţinerea produselor zootehnice aliniate legislaţiei privind 

calitatea şi securitatea alimentelor de origine animală; 

b) soluţii nutriţionale pentru obţinerea unor produse animaliere ecologice; 

c) identificarea şi perfecţionarea de noi metode de analiză fizico-chimică şi micotoxicologică 

a calităţii furajelor, produselor biologice şi agroalimentare; 

d) tehnologii pentru obţinerea preparatelor biologice cu rol probiotic şi conservant; 

e) elaborarea, testarea şi promovarea de tehnologii de producere şi valorificare a furajelor de 

volum în exploataţiile zootehnice; 

f) identificarea, caracterizarea, condiţionarea şi valorificarea subproduselor industriale, 

agricole şi a altor resurse furajere neconvenţionale; 

g) procedee tehnologice pentru decontaminarea nutreţurilor combinate şi a materiilor prime 

furajere; 
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h) tehnologii de prelucrare a furajelor prin granulare, extrudare, expandare pentru creşterea 

gradului de valorificare; 

i) optimizarea procesului de mecanizare pentru producerea şi distribuirea furajelor la toate 

speciile şi categoriile de animale de fermă; 

j) procedee biotehnologice moderne pentru îmbunătăţirea fertilităţii speciilor de animale de 

interes economic; 

k) elaborarea unor tehnologii de creştere, întreţinere şi exploatare performante, slab 

energofage, specifice zonelor pedoclimatice româneşti, care să asigure producţii maxime cantitativ 

şi calitativ; 

l) tehnologii pentru prelucrarea primara a laptelui și a cărnii. 

4. Elaborarea de studii, strategii, diagnoze şi prognoze privind dezvoltarea domeniului 

ştiinţific şi tehnologic, a ramurii sectorului în care se dezvoltă activităţile: 

a) strategii de utilizare eficientă a resurselor furajere în creşterea animalelor; 

b) studii privind evaluarea sistemului de apreciere a valorii nutritive a furajelor şi a normelor 

de hrănire a animalelor de fermă; 

c) elaborarea de strategii în domeniul propriu de cercetare pe termen mediu şi lung în 

concordanţă cu evoluţia cererii şi ofertei pieţei şi a integrării progresive în direcţiile prioritare ale 

comunităţii europene; 

d) studii privind optimizarea organizării şi valorificării bazei furajere în ferme de animale de 

diferite mărimi, pe zone pedoclimatice; 

e) elaborarea de norme metodologice în domeniul de activitate. 
 

5. Elaborarea de standarde, omologări de produse: 

a) elaborarea de standarde în domeniul calităţii nutreţurilor; 

b) testare pentru înregistrare şi certificare a aditivilor furajeri şi a bioproduselor noi de uz 

zootehnic din ţară şi import; 

c) certificări de conformitate a calităţii nutriţionale a furajelor, a tehnologiilor de fabricaţie a 

furajelor combinate şi de producere şi conservare a nutreţurilor de volum. 
 

6. Multiplicarea şi/sau difuzarea creaţiilor şi produselor biologice, a aditivilor furajeri şi a 

tehnologiilor: 

a) bioproduse de uz zootehnic; 

b) tehnologii şi recepturi de zooforturi, premixuri de intervenţie concentrate proteino - 

vitamino - minerale şi nutreţuri combinate pentru toate speciile de animale; 
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c) tehnologii de recoltare, conservare şi procesare a nutreţurilor de volum şi a nutreţurilor 

concentrate, în sensul maximizării valorii nutritive şi reducerii pierderilor către mediul 

înconjurător; 

d) programe de optimizare a reţetelor furajere pentru animalele de fermă; structuri de raţii cu 

diverşi aditivi furajeri pentru creşterea conversiei produselor vegetale în produse animaliere; 

e) norme de hrănire pe specii şi categorii de animale; tabele de valori nutritive pentru noi surse 

furajere; 

f) multiplicarea şi difuzarea materialului de reproducţie la ovine, taurine, porcine; 

g) tehnologii de creştere a animalelor pentru diferite sisteme de exploatare. 

B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare: 

1. Elaborarea strategiilor naţionale în domeniul zootehniei şi domeniilor conexe 

a) contribuie la fundamentarea strategiilor şi a politicilor de dezvoltare a domeniului 

zootehnic şi a domeniilor conexe; 

b) contribuie la strategia de dezvoltare a activităţii de cercetare – dezvoltare în domeniul 

zootehniei. 

2. Formarea şi specializarea profesională în domeniul propriu de activitate: 

a) participarea la perfecţionarea cercetătorilor prin masterat, doctorantura şi stagii post-

doctorale; 

b) organizarea de cursuri pentru studenţi, în colaborare cu universităţile de profil, pe bază de 

reciprocitate; colaborarea la programul de formare continuă, practică studenţească şi la alte 

asemenea  activităţi ; 

c) perfecţionarea prin cursuri de specializare şi vizite de documentare, în ţară si străinătate; 

d) participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale; 

e) certificări de personal, în condiţiile legii; 

f) organizarea de cursuri de calificare şi policalificare în domeniul zootehniei şi domeniile 

conexe. 

 3. Consultanţă, asistenţă tehnică şi expertiză în domeniul de activitate şi domeniile conexe: 

a) asistenţă tehnică pentru elaborarea tehnologiilor de exploatare a animalelor de interes 

economic; 

b) asistenţă tehnică nutriţională pentru toate speciile şi categoriile de animale de fermă; 

c) soluţii tehnologice pentru prepararea şi conservarea furajelor de volum; 

d) asistenţă tehnică pentru producerea nutreţurilor combinate, concentrate proteino - vitamino 

- minerale, reţetelor furajere; 
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e) consultanţă tehnică privind utilizarea programelor pe calculator pentru optimizarea raţiilor 

la animalele de fermă; 

f) asistenţă tehnică pentru creşterea calităţii produselor animaliere; 

g) asistenţă tehnică pentru obţinerea produselor ecologice; 

h) consultanţă pentru elaborarea de proiecte în vederea participării la competiţii naţionale şi 

internaţionale; 

i) asistenţă tehnică privind metodologia de determinare a calităţii nutreţurilor, coordonare 

teste de performanţă în domeniu; 

j) activităţi de expertiză în domeniul propriu de activitate, precum şi în alte domenii în care 

institutul naţional are capabilitate tehnico-ştiinţifică; 

k) evaluarea capabilităţii proceselor în unităţile producătoare de furaje; 

l) asistenţă tehnică acordată organelor centrale, locale şi organizaţiilor de profil; 

m) asistenţă tehnică privind elaborarea metodologiei de estimare a valorii de ameliorare 

animale de fermă; 

n) asistenţă tehnică privind elaborarea strategiilor de conservare şi prezervare a populaţiilor 

de animale cu efective reduse numeric; 

o) consultanţă şi expertiză pentru organismele naţionale care au responsabilităţi în elaborarea 

şi aprobarea programelor naţionale de cercetare. 

4. Activităţi de editare, tipărire şi difuzare a publicaţiilor de specialitate: 

a) asigurarea schimburilor de informaţii ştiinţifice în domeniul de profil prin organizarea şi 

participarea la manifestări ştiinţifice, la saloane de inovare şi transfer tehnologic, expoziţii de 

prezentare a produselor realizate prin activităţi de cercetare;  

b) editare de publicaţii de specialitate, studii, rapoarte, sinteze, materiale de informare şi 

reclamă în mass-media a noilor tehnologii şi produse obţinute. 

5. Prestări de servicii: 

a) servicii de extensie în domeniul nutriţiei animale; 

b) determinarea de valori nutritive şi a calităţii pentru toate categoriile de furaje; 

c) stabilirea paternităţii la animale; 

d) calculul eficienţei utilizării energiei hranei la animalele de fermă; 

e) calculul normelor de hrană în funcţie de diferite performanţe şi grad de ameliorare al 

animalelor; 

f) optimizarea raţiilor furajere pentru toate categoriile de animale de fermă; 

g) activităţi didactice în cadrul instituţiilor de învăţământ superior; 

h) testarea aditivilor furajeri în vederea înregistrării şi omologării lor; 
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i) studii de fezabilitate şi marketing în domeniul zootehniei; 

j) elaborarea de certificate şi rapoarte de calitate pentru materii prime şi produse finite furajere 

şi agroalimentare; 

k) testarea unor noi surse furajere în vederea utilizării lor în raţiile animalelor de fermă. 

l) alte servicii, la solicitare. 

6. Participare la realizarea transferului tehnologic prin valorificarea rezultatelor cercetării: 

a) activităţi de demonstrare, diseminare şi transfer tehnologic a rezultatelor din domeniul 

zootehniei şi domeniilor conexe; 

7. Execuţia de unicate şi serii mici de produse şi biopreparate în cadrul activității de 

microproducție, activități de producție şi alte activităţi de valorificare a rezultatelor cercetării:   

a) fabricarea şi comercializarea de zooforturi, premixuri de intervenţie, concentrate proteino 

- vitamino - minerale, nutreţuri medicamentate şi nutreţuri combinate speciale; 

b) producerea şi comercializarea de aditivi furajeri şi biopreparate; 

c) creşterea animalelor de fermă pentru experimentare şi testare, industrializarea şi 

valorificarea producţiei acestora; 

d) exploatarea terenurilor agricole din patrimoniu pentru experimentare şi asigurarea bazei 

furajere necesare; 

e) elaborarea şi valorificarea de recepturi de zooforturi, premixuri, concentrate proteino - 

vitamino - minerale, nutreţuri combinate şi alte suplimente furajere speciale; 

f) efectuarea de analize şi elaborarea de certificate şi rapoarte de calitate pentru materii prime 

şi produse finite furajere şi agroalimentare; 

g) alte activităţi / prestări de servicii legate de exploatarea patrimoniului. 

  8. Activităţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului său de activitate, în 

condiţiile legii: 

a) prospectarea pieţei naţionale şi internaţionale şi stabilirea de relaţii contractuale în vederea 

valorificării eficiente a rezultatelor cercetărilor şi produselor realizate de institut; 

b) comercializarea directă sau prin unităţile specializate pe piaţa internă sau prin export a 

produselor institutului; 

c) achiziţionarea din intern şi din import, direct sau  prin unităţi specializate, de materii prime, 

materiale, aparatură, animale etc. în vederea asigurării bazei materiale necesare derulării procesului 

de cercetare-dezvoltare şi de producţie; 

d) transportul cu mijloace proprii de materii prime furajere, materiale, carburanţi, 

combustibili, ambalaje, aparatură, animale etc. necesare derulării procesului de cercetare-
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dezvoltare şi de producţie şi de produse finite realizate de institut, precum şi a salariaţilor la şi de 

la domiciliu la serviciu; 

9. Relaţii de cooperare ştiinţifică internă şi internaţională: 

a) iniţierea unor colaborări cu unităţi din ţara şi străinătate, cu învăţământul superior, 

organisme ştiinţifice neguvernamentale, agenţi economici; 

b) participarea cu proiecte de cercetare la colaborări bilaterale şi multilaterale interne şi 

internaţionale; 

c) organizarea unor simpozioane şi alte manifestări; 

d) iniţierea unor stagii de lucru în institut pentru cercetători români şi străini; 

e) organizarea de cursuri de specializare în institut, cu participarea unor specialişti de reputaţie 

internaţională; 

f) participarea în laboratoare similare din străinătate a cercetătorilor români pentru 

specializare; 

g) participarea cu lucrări ştiinţifice, sinteze, strategii la publicaţii din ţară şi la publicaţii de 

prestigiu internaţional; 

h) participarea la congrese, mese rotunde, simpozioane în ţară şi străinătate în vederea iniţierii 

de cooperări în domeniul de activitate şi domeniile conexe; 

i) afilierea la organisme ştiinţifice naţionale, regionale şi internaţionale. 

În cadrul obiectului său de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi 

de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate desfăşura şi 

alte activităţi conexe, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. 

 

CAPITOLUL III 

Patrimoniul Institutului Naţional 

   

 Art. 5. - (1) Patrimoniul Institutului Naţional se stabilește pe baza situațiilor financiare întocmite 

potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 (2) Institutul Naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publică 

și privată a statului, precum şi bunurile proprii dobândite sau realizate din venituri proprii. Bunurile 

proprietate publică și privată a statului administrate de Institutul Național, precum şi bunurile 

proprii dobândite sau realizate din venituri proprii, după caz, se înregistrează distinct în contabilitate 

potrivit reglementărilor contabile aplicabile. 
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Art. 6 – Rezultatele cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau 

inovare finanţat parțial sau total din fonduri publice aparţin Institutului Naţional, în calitate de 

persoană juridică executantă, şi ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin 

contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilă a Institutului 

Naţional, precum şi înstrăinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetărilor 

obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanţei 

Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu 

modificările și completările ulterioare  

 
 
 

CAPITOLUL IV 

Structura organizatorică și funcțională a Institutului Național 

   

Art. 7. -  Institutul Național poate avea în structură subunități fără personalitate juridică, secții, 

laboratoare, servicii, birouri, compartimente și alte structuri organizatorice necesare realizării 

obiectului său de activitate.   

Art. 8. -  Structura organizatorică a Institutului Național se aprobă prin decizie a Academiei de 

Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești, la propunerea consiliului de administrație, și 

cuprinde următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, 

compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit, compartimentul de resurse umane, 

salarizare, compartimentul de securitate și sănătate în muncă, compartimentul patrimoniu, fond 

funciar, compartimentul de diseminare a informaţiilor, relaţii publice şi mass-media, 

compartimentul de achiziții, biroul administrativ.   

Art. 9. - În funcție de specificul activității, prin decizie a directorului general, cu aprobarea 

consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare 

proprii, ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate.  

  
CAPITOLUL V 

Organele de conducere ale Institutului Național 

 

Art. 10. -  (1) Conducerea Institutului Național este asigurată de către:   

   a) consiliul de administraţie;   

   b) comitetul de direcţie ; 

   c) directorul general. 

act:39488%20-1
act:45701%20-1
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   (2) Organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică, coordonarea ştiinţifică, coordonarea şi 

evaluarea periodică a activităţii ştiinţifice sunt asigurate de către consiliul ştiinţific. 

 

Consiliul de administraţie  

Art. 11. - Consiliul de administraţie al Institutului Național este format din 9 membri, numiţi pentru 

un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.   

Art. 12. - (1) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:   

   a) directorul general al Institutului Național, care este președintele consiliului de administrație;   

   b) un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;   

   c) un reprezentant al Ministerului Cercetării și Digitalizării;   

   d) un reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției Sociale;   

   e) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;   

   f) un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești";   

   g) președintele consiliului științific al Institutului Național.   

   (2) Ceilalți membri ai consiliului de administrație, specialiști din domeniul specific de activitate 

al Institutului Național sau din afara acestuia (jurişti, economişti, ingineri), sunt propuși de către 

directorul general și îndeplinesc condițiile stabilite prin decizia președintelui Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti". 

(3) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi prin decizie a președintelui Academiei de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la propunerea conducătorului unităţii de la 

care aceştia provin. 

(4) Revocarea membrilor consiliului de administraţie, în caz de abateri sau de nerespectare a 

îndatoririlor ce le revin, se face de către acelaşi organ care a făcut şi numirea. 

(5) Consiliul de administraţie îşi desemnează vicepreşedintele dintre membrii săi. 

Art. 13. – (1) Membrii consiliului de administraţie sunt cetăţeni români şi îşi păstrează calitatea de 

angajat la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce derivă 

din această calitate. 

(2) Pentru activitatea desfăşurată, în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia 

beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 10% 

din salariul de bază al directorului general al Institutului Național. 

(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administrație, nu pot face parte din mai mult de 

două consilii de administrație și nu pot participa în aceeași calitate la alte unități cu care Institutul 

Național are relații contractuale sau interese concurente. 
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(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal ori 

soţul (soţia), copiii sau rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau 

asociaţi la alte unități cu acelaşi profil sau cu care Institutul Naţional se află în relaţii comerciale 

directe. 

Art. 14. - (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de 

organizare şi funcţionare, aprobat prin decizie a președintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

(2) Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea Institutului Naţional, cu 

excepţia celor care sunt de competenţa altor organe. 

Art. 15. - (1) Consiliul de administraţie se întruneşte, de regulă, o dată pe lună şi ori de câte ori 

interesele Institutului Naţional o cer, la convocarea președintelui sau la solicitarea unei treimi din 

numărul membrilor consiliului de administraţie.  

(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa 

acestuia, de către vicepreşedintele ales de către membrii acestuia. 

Art. 16. - (1) Consiliul de administraţie îşi poate desfăşura activitatea în prezenţa a cel puţin două 

treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de 

administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.  

   (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, dar 

nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului de administrație. 

Art. 17. - La ședințele consiliului de administrație participă, în calitate de invitat permanent, un 

reprezentant al sindicatului reprezentativ din Institutul Național sau un reprezentant al salariaților, 

în cazul în care aceștia nu sunt constituiți în sindicat.  

Art. 18. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea 

de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi 

remunerată potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art. 19. - (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, pentru îndeplinirea atribuţiilor 

ce le revin și răspund solidar pentru administrarea patrimoniului Institutului Național.   

(2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abținut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce 

s-a dovedit păgubitoare pentru Institutul Naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor 

de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au anunțat în scris despre 

aceasta Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".  



25 
 

(3) Membrii consiliului de administrație care nu respectă prevederile art. 13 alin. (3) și (4), răspund 

pentru daunele cauzate Institutului Naţional ca urmare a acestui fapt. 

Art. 20. -  (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:   

   a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare ale 

Institutului Naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, 

în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;   

   b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a Institutului Naţional, înfiinţarea, 

desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia;   

   c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la Academia 

de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în vederea aprobării conform 

reglementărilor legale;   

   d) analizează şi avizează situaţii financiare anuale, pe care le supune spre aprobare Academiei de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi aprobă raportul de gestiune asupra 

activităţii desfăşurate de Institutul Naţional, în anul precedent;   

   e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea 

realizată de Institutul Naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru 

ale bugetului de venituri şi cheltuieli;   

   f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare investiţiile care urmează a fi realizate 

de Institutul Naţional;   

   g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea ori 

închirierea unor bunuri din patrimoniul Institutului Naţional; 

   h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite;  

   i) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;   

   j) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul 

Institutului Naţional.   

   (2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite prin prezentul Regulament de 

organizare și funcționare al Institutului Național. 

Art. 21. - În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" un raport asupra activităţii Institutului Naţional și a 

consiliului de administrație, desfăşurate în anul precedent precum şi asupra programului de 

activitate al acestora pentru anul în curs. 

Art. 22. - Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de Institutul Naţional. Atribuţiile 

secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie. 
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Comitetul de direcţie  

Art. 23. -  Conducerea operativă a Institutului Naţional este asigurată de un comitet de direcţie 

compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura 

organizatorică a Institutului Naţional.   

Art. 24. - (1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor 

propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.   

   (2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor 

rezultate din:   

   a) strategia programelor de dezvoltare a Institutului Naţional;   

   b) programul anual de cercetare-dezvoltare;   

   c) bugetul de venituri şi cheltuieli;   

   d) programul anual de investiţii;   

   e) sistemul de asigurare a calităţii şi a activităţilor de servicii de specialitate;   

   f) îndeplinirea sarcinilor ce revin Institutului Naţional din contractele şi convenţiile de colaborare 

în domeniul cercetării-dezvoltării 

   g) alte obligații conexe activității de cercetare. 

Art. 25. - Comitetul de direcţie se întruneşte, de regulă, săptămânal și ori de câte ori interesele 

Institutului Național o impun. 

Art. 26. – (1) La nivelul subunităților din Institutul Naţional se organizează și funcționează 

comitetul de conducere, care își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de 

organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație al Institutului Naţional și este 

prezidat de directorul subunității respective. 

   (2) Comitetul de conducere exercită atribuții și are răspunderi în limita competențelor stabilite de 

directorul general al Institutului Naţional și aprobate de consiliul de administrație.  

 

Directorul general 

Art. 27. - (1) Activitatea curentă a Institutului Naţional este condusă de directorul general, numit 

prin decizie a președintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 

pentru un mandat de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului organizat, potrivit art. 34 lit. c) din 

Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare. La finalizarea acestui termen, în 

funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită, pentru o 

perioadă de cel mult 4 ani.   

(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin decizie a președintelui 

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti". 
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(3) Directorul general, numit în condițiile alin. (2), încheie un contract de management cu Academia 

de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti". 

(4) Evaluarea modului de îndeplinire a atribuțiilor și obligațiilor directorului general, stabilite prin 

contractul de management, se face pe baza unei proceduri aprobată prin decizie a președintelui 

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".  

(5) Persoana care ocupă funcția de director general are funcția de bază la Institutul Naţional. 

Art. 28. - (1) Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:   

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele Institutului Naţional în relaţiile cu celelalte 

organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice şi/sau juridice din ţară şi din 

străinătate;   

   b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor 

institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;   

   c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a 

Institutului Naţional;   

   d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a Institutului 

Naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi 

revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie;   

   e) angajează şi concediază personalul Institutului Naţional potrivit contractului colectiv de 

muncă, precum și cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

   f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul Institutului Naţional şi a salariilor 

personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;   

   g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu;   

   h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin 

compartimentele proprii specializate;   

   i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea 

compartimentului de marketing;   

   j) poate delega o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea Institutului Naţional;   

   k) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.   

   (2) Directorul general îndeplinește atribuţiile ordonatorului terțiar de credite, potrivit prevederilor 

art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare.    

Art. 29. - Organele de conducere ale Institutului Naţional vor îndeplini şi alte atribuţii stabilite prin 

actele normative. 
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Consiliul ştiinţific  

Art. 30. - (1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele 

compartimente din cadrul Institutului Naţional, care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare.   

   (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai 

Institutului Naţional, aleşi pe o perioadă de 4 ani prin vot secret de către cercetătorii din Institutul 

Naţional.   

   (3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific al Institutului 

Naţional.   

   (4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de 

către membrii consiliului ştiinţific.   

   (5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, 

aprobat de consiliul de administraţie. 

Art. 31. -  Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele:   

   a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare în domeniu 

şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;   

   b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică;   

   c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi 

inovare al Institutului Naţional;   

   d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a Institutului 

Naţional şi a ramurii;   

   e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională şi încadrarea personalului de cercetare în 

grade profesionale;   

   f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;   

   g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;   

   h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate. 

 
 

CAPITOLUL VI 

Bugetul de venituri şi cheltuieli, administrarea acestuia 

şi reglementarea litigiilor 

 
Art. 32. - (1) Institutul Naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile 

financiare anuale, potrivit reglementărilor aplicabile instituțiilor publice.   
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   (2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de consiliul de administrație al Institutului Național și 

se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit art. 34 lit. 

f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 33. - (1) Veniturile şi cheltuielile Institutului Naţional se cuprind în bugetul de venituri şi 

cheltuieli al acestuia.   

(2) Institutul Naţional întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a 

preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de 

ordonator secundar de credite, la propunerea Prezidiului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

„Gheorghe Ionescu- Şişeşti”. 

     (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se regularizează la 

sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.  

Art. 34. - Institutul Naţional determină anual volumul de venituri de realizat şi cheltuielile totale 

de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată. 

Art. 35. – (1) Salarizarea personalului Institutului Naţional se realizează potrivit prevederilor legale 

în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  

     (2) Personalul Institutului Naţional beneficiază de salariul de bază şi de alte drepturi de personal, 

potrivit legii. 

Art. 36. - Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin decizie a preşedintelui Academiei 

de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit legii. 

Art. 37. - Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul Naţional poate încheia contracte de 

prestări servicii potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Art. 38. - Institutul Naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi potrivit prevederilor art. 

37 și 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 39. - Institutul Naţional îşi organizează controlul financiar preventiv, controlul financiar de 

gestiune şi compartiment de audit intern. 

Art. 40. - Institutul Naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit 

obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din surse bugetare, din 

bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.  

Art. 41. - Litigiile Institutului Naţional cu persoane fizice sau juridice, nesoluţionate pe cale 

amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecată române competente, în conformitate cu 

reglementările în vigoare. 
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CAPITOLUL VII 

Dispoziţii finale 

   

Art. 42. -  Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte periodic prin 

reacreditare. 

Art. 43. – Reacreditarea are loc într-un interval de maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de 

activitate al Institutului Naţional. 
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  NOTA DE FUNDAMENTARE 

Secțiunea I. Titlul proiectului 

HOTĂRÂRE reorganizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie 

Balotești prin desființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și 

Nutriție Animală – IBNA Balotești și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 

1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ  

1. Descrierea situaţiei actuale 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală – IBNA Balotești a 

fost înființat și își desfășoară activitatea potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1882/2005 

privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor 

institute de cercetare din agricultură, emisă în baza Legii nr. 290/2002 privind organizarea și 

funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei 

alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești, cu modificările și 

completările ulterioare și se finanţează integral din venituri proprii.  

      Potrivit prevederilor actului normativ mai-sus menţionat, Agenţia Domeniilor Statului urma să 

transmită în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție 

Animală – IBNA Balotești suprafața de teren de 260,19 ha din domeniu public al statului, înregistrată în 

inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu nr. MFP 116919, având datele de 

identificare prevăzute în anexa nr. 3 d) la respectivul act normativ. 

      Ca urmare, prin Protocolul de predare-preluare nr. 56781/15.11.2006 încheiat în temeiul art. 2, alin. 

(5) din HG nr. 1882/2005, A.D.S. a predat în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală – IBNA Balotești, suprafața de teren de 260,19 ha. 

      Suprafața de teren de 260,19 ha preluată de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Biologie și Nutriție Animală – IBNA Balotești în baza protocolului menționat anterior, s-a diminuat cu 

2,6523 ha, după cum urmează: 

- 0,2534 ha, în baza Ordonanţei de urgenţă nr. 63/2009 privind darea în administrarea 

Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 2.534 m2, proprietate 

publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti - 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, în vederea realizării de către 

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie 

Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului 

Bucureşti - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti pe sectorul 

cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2, care a fost operată în inventarul centralizat al bunurilor 

din domeniul public al statului, în prezent figurând suprafața de teren de 259,9366 ha (=260,19 ha – 

0,2534 ha);  
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- 2,00 ha, respectiv 0,27 ha situate în Tarlaua 128/Parcela 519/1 și 1,73 ha situate în Tarlaua 

130/Parcela 537/1, în baza prevederilor Sentinței civilă nr.3961 din 06.09.2010 devenită definitivă și 

irevocabilă prin Decizia civilă nr.291/R din 03.02.2011 emisă de Tribunalul București în Dosarul 

nr.3210/97/2010; 

- 0,3989 ha reprezentând diferență din măsurători. 

     Prin adoptarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti” şi a sistemului de cercetare – dezvoltare din domeniile agriculturii, 

silviculturii, industriei alimentare, a fost stabilită reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare din 

domeniul agricol prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la 

propunerea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti”. 

Prin legile de adoptare a bugetului de stat finanțarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul 

agricol a fost îngrădită prin condiționarea reorganizării acestora conform noilor prevederi legale, astfel 

că activitatea acestora s-a confruntat cu lipsa fondurilor necesare desfășurării activității curente, a 

efectuării de investiții sau de întreținere a bunurilor din domeniul public și privat al statului aflate în 

administrarea acestora. 

Pe de altă parte, majoritatea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol au fost nevoite să 

transmită către comisiile locale de aplicare a legilor reconstituirii dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor suprafețe însemnate din terenurile aflate în administrarea lor. Reducerea patrimoniului 

funciar coroborat cu nefinanţarea cercetării de la bugetul de stat, a condus la reducerea veniturilor 

proprii, precum şi la imposibilitatea acoperirii cheltuielilor şi în consecinţă la restrângerea activităţii, 

impunându-se o nouă reorganizare, care se realizează, conform legii, prin acest act normativ. 

11. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau creează cadrul pentru 

aplicarea directă a acesteia, se vor specifica doar actele comunitare în cauză, însoţite de elementele de 

identificare ale acestora. Nu este cazul. 

2. Schimbări preconizate 

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești se înființează prin 

reorganizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală – IBNA 

Balotești, care se desființează, conform prevederilor art. 28 alin. (1), art. 54 alin. (18) din Legea nr. 

45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe 

Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi 

industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare și a art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 

pentru modificarea și completarea Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 

domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, și prin prezenta hotărâre de Guvern se 

reglementează următoarele aspecte: 

-  precizarea cadrului juridic al  institutului național; 
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-  definirea obiectului de activitate funcţie de cerinţele socio-economice; 

-  delimitarea şi stabilirea patrimoniului unităţii reorganizate; 

-  identificarea surselor de finanţare a activităţilor institutului național; 

-  stabilirea  organelor de conducere ale institutului național. 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești se înființează ca instituție de 

drept public organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe 

Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu - Șișești”, finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la 

bugetul de stat, prin bugetul ASAS. 

      Suprafața de teren de 259,9366 ha (=260,19 ha – 0,2534 ha) înscrisă la numărul de inventar MFP 

116919 se diminuează cu 2,3989 ha din care: 2,00 ha în baza prevederilor Deciziei civile nr. 291/R din 

03.02.2011 emisă de Tribunalul București și 0,3989 ha reprezentând diferență din măsurători. 

     Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești administrează suprafața de 

teren de 257,5377 ha, înscrisă în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, la numărul de 

inventar MFP 116919, reprezentând suprafața indispensabilă activității de cercetare-dezvoltare-inovare 

şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.3 la Legea nr. 

45/2009, privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe 

Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și 

industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată potrivit Deciziei civile nr. 

291/R din 03.02.2011 și a Cărților Funciare nr. 50403, nr. 50737, nr. 50738, nr. 50740 și nr. 56111. 

         Bunurile imobile aparținând domeniului public al statului, aflate ȋn administrarea Institutul 

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre și cuprinde atât actualizarea valorii de inventar la construcții, 

potrivit prevederilor OG nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituțiilor publice, cât și actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar ale terenului, 

conform rapoartelor de evaluare din 31.12.2020 pentru imobilele din Cărțile Funciare nr.50737, 

nr.50738, nr.50740, nr.50403 și nr.56111 întocmite de către S.C. ADD VALUE PROPERTIES S.R.L., 

astfel că valoarea de inventar actualizată  pentru construcții și teren este cea înscrisă în anexa nr.1 la 

prezenta hotărâre, respectiv valoarea de 265.324.151 lei, din care: pentru construcții 22.858.708 lei și 

pentru teren 242.465.443 lei. 

         Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.020 

și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

a) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, de la nr. 

MFP 116919, a suprafeței de teren de 2,3989 ha, din care: 2,00 ha în baza prevederilor Deciziei civilă 

nr.291/R din 03.02.2011 emisă de Tribunalul București și 0,3989 ha reprezentând diferență din 

măsurători; 
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b) actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a terenului din domeniul public al 

statului potrivit, înregistrat în inventarul bunurilor din domeniul public al statului cu nr. MFP 116919, 

potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  

c) actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile de natura construcțiilor din 

domeniul public al statului potrivit, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

       Prin prezenta hotărâre de Guvern se stabilește pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Zootehnie Balotești și dotarea privind parcul auto. 

Personalul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală – IBNA 

Balotești se preia de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești, fără 

concurs, în aceleași funcții, în termenele și condițiile prevăzute pentru fiecare categorie de personal.  

Personalul încadrat la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești este 

exclusiv personal contractual, iar prin această reorganizare nu se efectuează nicio reducere de personal. 

Criteriile care au stat la baza stabilirii numărului maxim de posturi din organigrama institutului național 

sunt: 

a) dimensiunea funcțională și organizatorică a unității, având în vedere cele două direcții 

importante în care își desfăsoară activitatea, care au ca obiect activitățiile de cercetare științifică și de 

dezvoltare tehnologică în domeniul zootehniei; 

b) reînnoirea sau completarea personalului de cercetare, după pensionarea, respectiv retragerea din 

activitate a unei părți din personal, avându-se în vedere asigurarea continuității activității de cercetare, 

c) necesarul de personal pentru realizarea procedurilor operaționale obligatorii într-o instituție 

publică (achiziții publice, control financiar preventiv, buget finanțe și contabilitate, aprovizionare, 

resurse umane, oficiul juridic, arhivă și secretariat, activitatea de transport și pază). 

Bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului nu fac obiectul unor cereri 

de revendicare/restituire, nu sunt grevate de sarcini și nu se află în litigii pe rolul instanțelor 

judecătorești, cu excepția suprafeței de teren 1328 mp care face parte din bunul imobil cu nr. 

M.F.116919, pentru care există pe rolul Curții de Apel București dosarul nr.20855/94/2019. 

Reorganizarea activității institutului național va avea impact deosebit asupra implementării 

principalelor obiective ale cercetării desfășurate de aceste unități de cercetare – dezvoltare în domeniile 

specifice acestuia.  

Asigurarea finanțării din venituri proprii și subvenții de la bugetul statului a institutului național, va 

asigura creșterea competitivității interne și internaționale a acestuia în vederea colaborării cu instituții de 

cercetare din țară și UE, în proiecte din programele de cercetare naționale și internaționale. 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești va asigura promovarea și 

diseminarea rezultatelor cercetării și asimilarea acestora de către producătorii agricoli din arealul de 

influență. 

Activitățile detaliate în obiectul de activitate al institutului potrivit Ordinului preşedintelui Institutului 

Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – 
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CAEN, vor fi expres prevăzute în proiectul de modificare a Legii nr. 45/2009, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Scopul prezentului proiect de act normativ este acela de a eficientiza activitatea de cercetare–

dezvoltare desfăşurată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești, pe de o 

parte şi o mai bună valorificare comercială a produselor cercetării - dezvoltării, pe de altă parte. 

Necesitatea și oportunitatea promovării proiectului de act normativ aparțin Academiei de Științe 

Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar 

realitatea și corectitudinea datelor cuprinse în prezentul proiect aparțin Institutului Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești. 

3. Alte informaţii. Nu este cazul. 

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact macroeconomic. 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat. Nu este cazul.  

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

 Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri. 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra sarcinilor administrative. 

22. Impactul asupra intreprinderilor mici și mijlocii 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra intreprinderilor mici și mijlocii. 

3. Impactul social 

Prin asigurarea şi menţinerea unui număr suficient de personal de specialitate în condiţii de 

competitivitate, prezentul proiect de act normativ nu are impact social. 

Structura şi dinamica de personal pe anii 2021-2025 pentru: 
Nr. 
crt. Resurse umane 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Total personal de cercetare d.c.: 67 67 67 67 67 
1.1. Cercetători științifici gradul 1 9 9 9 9 10 
1.2. Cercetători științifici gradul 2 1 3 3 4 5 
1.3. Cercetători științifici gradul 3 15 13 13 12 11 
1.4. Cercetători științifici 6 9 9 9 8 
1.5. Asistenți de cercetare 14 12 12 13 13 
1.6. Total personal auxiliar de cercetare angajat 22 21 21 20 20 
2. Total personal în activitatea de dezvoltare 55 55 56 56 56 
3. Personal muncitor, alții (economiști, juriști, etc.)  48 48 47 47 47 

 TOTAL GENERAL 170 170 170 170 170 
 

4. Impactul asupra mediului  

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător. 

5. Alte informaţii. Nu este cazul. 

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, cât şi 
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pe termen lung (pe 5 ani)  

Influenţele financiare asupra bugetului de stat, aferente cheltuielilor curente şi de capital ale Institutului 

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești se vor încadra în prevederile bugetare 

aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și alocate în bugetul ASAS. 

 
    

mii lei 
 

Indicatori Anul 
curent Urmatorii 4 ani Mediape 

5 ani 
1 2 3 4 5 6 7 
  2021 2022 2023 2024 2025   

1. Modificari ale veniturilor bugetare plus/minus, din care: - - - - - - 
a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 
        (i) impozit pe profit - - - - - - 
        (ii) impozit pe venit - - - - - - 
b) bugete locale: - - - - - - 
        (i) impozit pe profit - - - - - - 
c) bugetul asigurarilor sociale de stat: - - - - - - 
       (i) contributii de asigurari - - - - - - 
2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: - - - - - - 
a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 
       (i) cheltuieli de personal - - - - - - 
       (ii) bunuri si servicii - - - - - - 
b) bugete locale: - - - - - - 
       (i) cheltuieli de personal - - - - - - 
       (ii) bunuri si servicii - - - - - - 
c) bugetul asigurarilor sociale de stat: - - - - - - 
       (i) cheltuieli de personal - - - - - - 
      (ii) bunuri si servicii - - - - - - 
3. Impact financiar, plus/minus, din care: - - - - - - 
a) buget de stat - - - - - - 
b) bugete locale - - - - - - 
4. Propuneri pentru acoperirea cresterii cheltuielilor bugetare - - - - - - 
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor 
bugetare - - - - - - 
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificarilor 
veniturilor si/sau cheltuielilor bugetare - - - - - - 

 

1. Alte informaţii - Nu este cazul. 

Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1.  Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 

a) Acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ. Proiectul de act normativ abrogă anexele nr.3 și 3.a) din Hotărârea 

Guvernului nr.1882/2005 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare agricolă 

prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 153 din 17 februarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și punctul 38 

din anexa nr. 4 la Hotărârea de Guvern nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educației și Cercetării, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 34 din 20 ianuarie 2020. 

b) Acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.  

Proiectul de act normativ necesită elaborarea hotărârilor de Guvern de modificare a anexei nr. 3 la 

Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunuilor din domeniul 

public al statului, cu modificările și completările ulterioare. 
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11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice 

a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul achiziţiilor 

publice, prevederi derogatorii; 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact legislativ asupra cadrului normativ în domeniul 

achizițiilor publice. 

b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea procedurilor 

de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică internă a 

autorităţilor contractante. 

Prezentul proiect de act normativ nu necesită elaborarea altor norme cu impact la nivel 

operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare.Nu este cazul.   

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare.Nu este cazul. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

 Proiectul de act normativ nu se referă  la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente.Nu este cazul. 

6. Alte informaţii - Nu este cazul. 

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte 

organisme implicate  

Proiectul a fost propus, conform art. III alin.(1) din Legea nr.72/2011 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

“Gheorghe Ionescu - Şişeşti” şi a sistemului de cercetare – dezvoltare din domeniile agriculturii, 

silviculturii, industriei alimentare, de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu - 

Şişeşti” și a fost informat şi consultat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie 

Balotești, care şi-a exprimat acordul pentru forma propusă.  

Menționăm că, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu - Şişeşti” și-a exprimat 

acordul pentru această formă a proiectului de hotărâre a Guvernului. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care 

activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ. Avizul Comisiei de 

dialog social este solicitat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea 

Regulamentului privind procedurile la nivelul Guvernului pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea 

proiectelor de acte normative spre adoptare.  

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act 

normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 
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privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative. 

Proiectul de act normativ nu are ca obiectiv activităţi ale acestor autorităţi. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente. 

 Proiectul de act normativ nu se referă  la domeniile de activitate aflate în coordonarea  consiliilor 

interministeriale permanente.  

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ urmează să fie avizat de către Consiliul Legislativ la finalizarea procedurii de 
avizare. 
6. Alte informaţii. Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de 

act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ. 

S-au respectat prevederile legale în vigoare cu privire la transparenţa decizională şi accesul la 

informaţiile de interes public. 

Proiectul de act normativ este afişat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a fost 

supus avizării Comisiei de dialog social de pe lângă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, nefiind 

transmise sesizari cu privire la conținutul prezentului proiect de act normativ. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice. 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător. 

6. Alte informaţii. Nu este cazul. 

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competentelor instituţiilor existente. 

Proiectul de act normativ va fi pus în aplicare fără a fi nevoie de înfiinţarea unor noi organisme sau 

extinderea competenţelor celor deja existente.  

2.Alte informații – Nu e cazul. 
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În acest sens, am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind reorganizarea Institutului 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești prin desființarea Institutului Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală – IBNA Balotești şi pentru modificarea anexei 

nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, pe care îl supunem spre adoptare. 
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