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Secţiunea a 2 – a
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1. Descrierea situaţiei actuale
Institutul de Cercetare -Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor București, denumit în
continuare ICDPP București, a fost înființat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1881/2005 privind
înfiinţarea unor institute şi centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor
institute, centre, staţiuni şi societăţi comerciale de cercetare şi producţie agricolă – anexa
nr.11, prin reorganizarea Centrului de Cercetări pentru Protecţia Plantelor Bucureşti (desfiinţat
prin efectul actului normativ).
Institutul a funcţionat în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii,
industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu -Şişeşti”,
cu modificările şi completările ulterioare, ulterior ale 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 şi industriei
alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum si ale Ordonanţei Guvernului nr.
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică , aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.
În anul 2017, Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Cercetării și Inovării prevede institutul în coordonare Ministerului Cercetării și
Inovării, conform anexei nr. 4a.

Cu o tradiţie în domeniu de peste 50 de ani, continuator al unor entităţi cu realizări
semnificative, institutul reprezintă un institut cu o importanță națională în cercetarea agricolă
din România, fiind singurul din ţară cu profilul de protecţie a plantelor. Cercetările de excelenţă
şi inovaţie efectuate în institut în domeniul analizei, evaluării şi gestionării riscurilor biotice şi
abiotice din culturile agricole ale României şi ale regiunii europene în care se află România, se
axează pe priorităţile ştiinţifice şi tehnologice ale domeniului, încadrându-se în tematica
cercetărilor internaţionale.
Domeniile majore de activitate ale institutului sunt protecţia culturilor agricole şi silvice,
fitopatologie, microbiologie aplicată, entomologie aplicată, ecotoxicologie şi ornitologie.
Institutul efectuează de asemenea servicii în domeniul protecţiei plantelor şi contribuie la
educarea şi formarea tinerilor specialişti.
Institutul desfaşoară în principal activităţi de cercetare-dezvoltare şi dezvoltare tehnologică în
domeniul protecţiei plantelor.
Activităţile de cercetare - dezvoltare ale Institutului includ:


Elaborarea de noi tehnologii pentru creşterea siguranţei lanţurilor alimentare, care
vizează metode şi mijloace de protecţie biologică faţă de atacul agenţilor de dăunare,
în scopul realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă în agricultura națională şi a unor
sisteme de agricultură ecologică;



Aplicarea strategiilor naţionale şi internaţionale privind cercetarea în domeniul
protecţiei plantelor;



Dezvoltarea şi optimizarea tehnicilor de diagnosticare rapidă a agenţilor de dăunare;



Realizarea de studii şi cercetări de ecotoxicologie necesare omologării produselor de
protecţia plantelor, conform acquis-ului comunitar;



Desfăşurarea de activităţi de consultanţă, expertize şi analize, precum şi asistenţă
tehnică pentru implementarea tehnologiilor de protecţia plantelor;



Desfăşurarea de relaţii ştiinţifice internaţionale.

Printre activităţile conexe celor de cercetare-dezvoltare se numără şi:


Colaborarea şi cooperarea cu parteneri din alte unităţi de cercetare-dezvoltare, de
învăţământ superior, cu organisme ştiinţifice neguvernamentale şi agenţi economici din
ţară şi din străinătate;



Realizarea de parteneriate, cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi
privat, cu instituţiile de învăţământ acreditate, operatori economici din ţară şi
străinătate, pentru realizarea unor proiecte în domeniul protecţiei plantelor.

În îndelunga sa activitate, institutul a devenit o instituţie de profil de interes naţional, fiind
singurul institut din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare ce desfăşoară cercetări de
excelenţă în domeniul protecţiei plantelor.
De remarcat este faptul că institutul a fost printre primele instituţii acreditate BPE (Bune
Practici Experimentale) – conform certificatului emis la data de 28.06.2010 de către Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Fitosanitară şi Comisia Naţională pentru
Omologarea Produselor de Protecţia Plantelor şi acreditat BPL (Bune Practici de Laborator),
conform ghidurilor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică prin certificatul
BPL nr.01/ 16.03.2012 și Directivei 2004/10/CE din 11.02.2004 privind armonizarea actelor
cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea principiilor bunei practici
de laborator și verificarea aplicării acestora la testele efectuate asupra substanțelor chimice
precum și a Directivei 2004/9/CE din 11.02.2004 privind inspecția și verificarea bunei practice
de laborator (BPL).
Institutul este implicat în activitatea Comisiei Naţionale pentru Omologarea Produselor de
Protecţia Plantelor din România.
În perspectiva reorganizării ca institut naţional, institutul a fost evaluat în anul 2012 de către
Ministerul Educaţiei Naţionale, prin comisia internaţională de experţi, în vederea certificării
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1062/2011 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor
din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare şi a îndeplinit condiţiile pentru certificare
reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, fiind clasificat la nivelul “A-“.
În anul 2016 institutul a obținut certificare pentru implementarea și menținerea sistemului de
managementul calității, standardul ISO 9001:2008, pentru activitatea de cercetare-dezvoltare
în alte științe naturale și inginerie, conform certificatului nr. 10668.
Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare specifică ICDPP Bucureşti vizează dezvoltarea
sistemelor de agricultură durabilă şi organică, cu impact minim asupra mediului şi care asigură
managementul corespunzător al resurselor biologice.
În institut îşi desfasoară activitatea colective de cercetare mixte, formate din agronomi, biologi,
biochimişti şi biotehnologi

care elaborează metode şi mijloace ecologice de combatere a

agenţilor de dăunare din culturile agricole şi silvice, metode de prognoză şi identificare a
riscurilor fitosanitare emergente şi modalități de reducere a vulnerabilităţii agroecosistemelor
faţă de acestea, procedee ecotoxicologice pentru evaluarea impactului de mediu al produselor
de protecţia plantelor.

În institut au fost dezvoltate infrastructuri specifice domeniului de protecţie a plantelor
https://erris.gov.ro. Dintre acestea, Centrul de resurse microbiologice pentru agricultură şi
mediu (CEMAGRIM) şi Laboratorul de Ecotoxicologie (LECO) dispun de dotări moderne, la
standarde europene, fiind unice în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare.
CEMAGRIM, un centru de resurse microbiologice multi-instituţional oferă servicii ştiinţif ice
şi tehnologice

specializate în domeniul evaluării,

exploatării şi protecţiei resurselor

microbiologice pentru agricultură şi mediu. Acesta este dotat la standarde europene pentru
stocarea pe termen lung a materialului biologic de referinţă - folosirea tulpinilor

de

microorganisme benefice pentru bioproduse destinate protecţiei şi nutriţiei plantelor şi refacerii
solurilor.
LECO este singurul laborator din ţara în care se efectuează teste ecotoxicologice pentru
evaluarea riscului de mediu al produselor fitosanitare; laboratorul dispune de o dotare la cele
mai înalte standarde europene obtinută prin proiectul PHARE „Investiții pentru consolidarea
în continuare a serviciilor phitosanitare - Echipamente de laborator ecotoxicologice Investment
for further consolidation of the phitosanitary services-Ecotoxicology Laboratory Equipment”,
de specialişti instruiţi, care au calitatea de raportori în cadrul Statelor Membre UE, precum şi
de proceduri certificate conform Directivei 2004/10/CE din 11.02.2004 și a Directivei
2004/9/CE din 11.02.2004, referitoare la Bunele Practici de Laborator. LECO contribuie la
punerea în practică a strategiilor de protejare a mediului, asigurând Institutului statutul de
veriga importantă în domeniul evaluării riscurilor de mediu pentru produsele fitosanitare la
nivel european.
O altă infrastructură de cercetare-dezvoltare din cadrul institutului este Laboratorul de Testare
biologică a produselor pentru protectia plantelor (LTB), dotat cu spaţii şi echipamente la
standarde europene, în conformitate cu exigenţele Bunelor Practici Experimentale. În cadrul
LTB, personal instruit de experţi europeni desfasoară activităţi de cercetare-dezvoltare care
vizează evaluarea produselor de protecţie a plantelor din punct de vedere al eficacităţii
biologice.
În anul 2015 a fost modernizată o infrastructură complexă pentru studiul bioecologic al
organismelor dăunatoare culturilor agricole; laboratorul a fost dotat cu echipamente pentru
detectarea/monitorizarea/diagnoza şi managementul agenţilor de dăunare.
În perioada 2012-2015 la institut s-au desfăşurat activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare în
cadrul a numeroase proiecte naţionale şi internaţionale. Rezultatele au fost valorificate prin
brevetare, transfer către beneficiari şi diseminare prin publicarea în reviste de specialitate, cărţi
şi studii prospective comandate/utilizate de beneficiari, precum şi prin participarea la
manifestari ştiinţifice internaţionale şi naţionale.

Rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare bazate pe studii originale sunt reflectate în:
metode de management al agenţilor de dăunare; produse fitosanitare; microorganisme de
interes biotehnologic; tehnologii/procedee specifice domeniului de protecţie a plantelor;
modele experimentale/funcţionale; produse soft, hărţi, baze de date; sisteme de suport al
deciziei şi dispozitive experimentale. În ultimii 4 ani, excelenţa institutului în domeniul
protecţiei plantelor s-a materializat prin obţinerea a 7 diplome de excelenţă şi 4 medalii de aur
la Târguri si expozitii de profil.
ICDPP Bucureşti este activ în organizarea de manifestări ştiinţifice (21 în ultimii 5 ani) cu
participare naţională şi internatională şi de cursuri de instruire fitosanitară.
2. Schimbări preconizate
Proiectul de act normativ propune înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Protecţia Plantelor Bucureşti, precum şi actualizarea anexei nr. 3 şi anexei nr. 8 la
Hotărârea Guvernului nr. 1705/2005 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti,
denumit în continuare institut naţional, persoană juridică română de drept public ce îşi
desfăşoară activitatea în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării, prin reorganizarea
Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti, care îşi încetează
activitatea.
Prin proiectul de act normativ se reglementează denumirea, organul administraţiei publice
centrale în coordonarea căruia funcţionează institutul naţional, obiectul de activitate, sediul,
patrimoniul, structura organizatorică, conducerea institutului naţional, sursele de finanţare, se
inventariază şi se actualizează datele de patrimoniu şi se aprobă regulamentul de organizare şi
funcţionare.
 Totodată, se actualizează datele tehnice ale imobilelor aparţinând domeniului public al
statului din anexa nr. 3 şi anexa nr. 8 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 şi 1.020 bis din 21
decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, așa cum acestea sunt
identificate la pct.1 din anexa nr. 2 la prezentul proiect de act normativ. Institutul
naţional, aflat în coordonarea Ministerului Cercetării și inovării, exercită un drept de
administrare asupra acestor bunuri imobile, privit ca modalitate de exercitare a dreptului
de proprietate publică a statului.
Prin efectul prezentului act normativ se intenționează ca institutul național să poată închiria
bunurile proprietate publică a statului pe care le administrează conform dispozițiilor art. 14

alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare și în conformitate cu care ”închirierea bunurilor proprietate publică a
statului sau a unităților administrative teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărârea
Guvernului, a Consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a
Consiliului Local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure
exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia”. Potrivit prevederilor art.16 alin.
(2) din Legea nr. 213/1998: „În cazul în care contractul de închiriere se încheie de către
titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cotă-parte între
20-50%, stabilită, după caz, prin hotărâre a Guvernului,......., prin care s -a aprobat
închirierea.”, astfel propunem o cotă de 50% din valoarea chiriei să fie încasată și reținută de
institutul național, restul fiind virat la bugetul de stat în condițiile legii.
Proiectul de act normativ prevede modificarea anexei nr. 3 si anexei nr.8 la Hotărârea
Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
a) se actualizează valorile de inventar a bunurilor imobile având nr. M.F. 116337, 116348,
116353, 121575 şi 117261 conform datelor din Anexa nr. 2 punctul 1 şi Anexa nr. 2.a),
în baza Raportului de Evaluare a activelor fixe corporale întocmit pentru raportarea
situațiilor financiare înregistrat sub numărul 3696/31.12.2015 și a Raportului de
evaluare pentru raportare financiară înregistrat sub nr. 3697/19.12.2016, întocmite ca
urmare a reevaluării în condiţiile

Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind

reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice , cu
modificările şi completările ulterioare;
b) se solicită număr de la Ministerul Finanţelor Publice pentru imobilele prevăzute în
Anexa nr. 2.b).
c) pentru imobilul – teren - nr. M.F. 117261, situat în Bucureşti, Bd. Ion Ionescu de la
Brad nr. 8, sector 1, se reţine următoarea situaţie de fapt:
Conform Anexei nr.11c) la Hotărârea Guvernului nr. 1881/2005, suprafaţa de teren aflată în
proprietatea publică a statului şi în administrarea institutului a fost de 31,409 ha.
NOTA 1: Prin HG nr. 1881/2005 privind inființarea unor institute și centre de cercetaredezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, stațiuni și societăți comerciale
de cercetare și producție agricolă, emisă în baza art. 7 alin. (1), al art. 8 alin. (3) din
Legea 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 a art. 11 din
Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, a fost înființat Institutul de
Cercetare-Dezvoltare Pentru Protecția Plantelor București.
Conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1881/2005 privind înfiinţarea unor institute şi
centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, staţiuni şi
societăţi comerciale de cercetare şi producţie agricolă , institutul a preluat inițial în
administrare o suprafaţă de teren de 31,409 ha situată în Bucureşti, Bd. Ion Ionescu de la Brad
nr. 8, sector 1, București, identificată în anexa nr.11c, precum şi cuprinsul Protocolului de
Predare-Preluare încheiat la data de 14.11.2006 între Agenţia Domeniilor Statului şi Institutul
de Cercetare-Dezvoltare Pentru Protecția Plantelor București, prin care Agenţia Domeniilor
Statului a predat acest teren agricol şi neagricol, în suprafaţa sus-mentionata, proprietatea
publică a statului aflat în administrarea sa.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1155/2005 privind transmiterea unui teren, proprietate publică
a statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu modificările și completările
ulterioare, s-a transmis din administrarea MAPDR – Agenția Domeniilor

Statului în

administrarea Autorităţii Naţionale Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor un
teren în suprafaţă totală de 4.999,87 m.p., situat în Bucureşti, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8,
sector 1, din care parcela nr. 781, drum acces S = 315,83 m.p., parcela nr. 782, vie S = 4.684,04
m.p.
Această suprafaţă de teren ce face obiectul Hotărârii Guvernului nr. 1155/2005 se afla la acel
moment în concesiunea Centrului de Cercetare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti (centru prin
reorganizarea căruia s-a înfiinţat Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor
București). În aceste condiţii, la data emiterii Hotărârii Guvernului nr. 1881/2005, această
suprafaţă de teren nu s-a mai regăsit practic în terenul dat în administrarea institutului.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1045/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului
nr. 1.155/2005 privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, s-a indreptat o eroare materială în sensul în care sa precizat că suprafața de 4999,87 mp face parte din parcela nr. 786 și nu parcela 781, respectiv
parcela 782 cum din eroare s-a menționat în HG nr. 1155/2005.
Potrivit HG nr. 1045/2006, în articolul unic se menționează: “Anexa la Hotărârea Guvernului
nr. 1155/2005 privind transmiterea unui teren, proprietate publica a statului, din
administrarea Agenţiei Domeniului Statului în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitar
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, publicată in Monitorul Oficial, Partea I, nr.
895/06.10.2005, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta

hotărâre”. În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1045/2006 se menționează aceeasi suprafaţa
de teren de 4.999,87 m.p., situată în Bucureşti, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, sector 1, ca
făcând parte din parcela 786, livadă.
NOTA 2: Prin Decizia nr 30/26.09.2008 emisă de Consiliul de Administrație al Institutul de
Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București s-a restituit în natură imobilul teren
în suprafață de 170.924,975 mp situat în București, bd. Ion Ionescu de la Brad, nr 8, sector 1,
denumit și ”Ferma Regală Băneasa” către numitul Paul Phillipe al României, teren aflat în
administrarea institutului. De asemenea potrivit sentinței civile nr. 2146 pronunțată în dosarul
nr 22069/3/2013 de către Tribunalul București, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru
Protecția Plantelor București a fost obligat să emită decizie prin care s-au acordat măsuri
reparatorii în echivalent în conformitate cu Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod
abuziv în perioada regimului comunist din România, pentru o suprafață de 25.942,96 mp.
În ceea ce privește restituirea în natură a imobilul teren în suprafață de 170.924,975 mp situat
în București, bd. Ion Ionescu de la Brad, nr 8, sector 1, denumit și ”Ferma Regală Băneasa”
către numitul Paul Phillipe al României ca urmare a Deciziei nr. 30/26.09.2008, în prezent
această retrocedare ilegală face obiectul dosarului nr. 345/64/2016 aflat pe rolul Curții de Apel
Brașov.
În prezent, conform anexei nr. 2 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 modificată, ICDPP București deține în administrare bunuri
imobile aflate în proprietatea statului compuse din terenuri în suprafață totală de 17,149 ha.
Ca atare, suprafaţa de teren rămasă în administrarea institutului este de 171.497 m.p., conform
încheierii nr. 71861/24.10.2014 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1
Bucureşti. Imobilul – teren este înscris în Cartea Funciară nr. 264492, 264493, 264494, 264495,
264496, 264497, 264498, 264499, 264500, 264501, 264502.
NOTA 3: Neconcordanţa în raport de suprafaţa de teren prevăzută în Hotărârea Guvernului
nr. 1881/2005– anexa nr. 11c), aflată în domeniul public al statului şi dată în administrarea
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București este determinată și de
diferenţa dintre măsurătorile cadastrale actualizate şi suprafaţa menţionată în acte.
d) actualizarea denumirilor

şi categoriilor

de folosinţă

ale imobilelor,

conform

operaţiunilor cadastrale actualizate;
e) actualizarea descrierilor tehnice ale imobilelor, conform masurătorilor cadastrale,
pentru a corespunde înscrierilor din Cartea Funciara nr. 264492, 264493, 264494,

264495, 264496, 264497, 264498, 264499, 264500, 264501, 264502 a Municipiului
Bucureşti Sector 1;
f) pentru construcţia având nr. M.F.116337 – denumire „C2 – hala, garaj, atelier,
Laborator Agrochimie” se actualizează descrierea tehnică astfel:
-

suprafaţă construită la sol, conform măsurătorilor cadastrale actualizate: 1.280 m.p;

-

suprafaţă construită desfăşurată, conform măsuratorilor cadastrale actualizate:
1.280 m.p;

-

regim înălţime: P;

-

an construcție: 1924, extins 1944

NOTA 4: - anterior - construcțiile având nr. M.F. 116337 cu suprafaţa de 1.334 m.p. si MF
116344 cu suprafaţa de 182 m.p. apăreau înregistrate ca două unităţi distincte in inventarul
bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului;
- în prezent – conform înscrierilor în Cartea Funciară nr. 264492 a
Municipiului Bucureşti Sector 1, constructiile având nr. M.F. 116337 si 116344 reprezintă
un singur corp de clădire, an construire 1924 extins în 1944, formând împreună construcţia
C2 (actual), cu suprafaţă construită la sol de 1.280 m.p.
- justificare : diferenţa de suprafaţă faţă de menţiunile din Anexa 11a) la
Hotararea Guvernului nr. 1881/2005 rezultă din măsurătorile cadastrale actualizate, în
raport de erorile de măsurătoare anterioare.
NOTA 5: se va anula nr. M.F. 116344, construcţia aferentă fiind inclusă în nr. M.F. 116337.
g) pentru construcţia având nr. M.F. 116348 – denumire „C4 – clădire anexă” se
actualizează descrierea tehnică astfel:
 suprafaţă construită la sol, conform mărurătorilor cadastrale actualizate: 313 m.p.;
 suprafaţă construită desfăşurată, conform măsuratorilor cadastrale actualizate:

313

m.p.;
 regim înălțime: P;
 an construcție: 1940.
h) pentru construcția având nr. M.F. 116353 – denumire „C1 – clădire principală” se
actualizează descrierea tehnică astfel:
 suprafaţă construită la sol, conform măsurătorilor cadastrale actualizate: 1.634 m.p.;
 suprafaţă construită desfăşurată, conform măsurătorilor cadastrale actualizate: 3.268
m.p.;
 regim înălţime: P+1;
 an construcție: 1940.

NOTA 6: justificare : diferenţa de suprafaţă faţă de menţiunile din Anexa nr. 11a) la Hotărârea
Guvernului nr. 1881/2005 rezultă din măsurătorile cadastrale actualizate, în raport de erorile
de măsurătoare anterioare.
NOTA 7: Suprafaţa utilă de 118,93 m.p. (actualizată) – parte integrantă din construcţia C1
având o suprafaţă construită la sol de 1.634 m.p.se află în proprietatea publică a Statului Român
şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, fiind înscrisă în
Cartea Funciară

264492

a Municipiului

Bucureşti Sector

1, conform

încheierii

nr. 71861/24.10.2014 eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1. Suprafaţa a fost actualizată prin Actul Adiţional nr.
2/1911/1636/04.06.2013 la Protocolul încheiat la data de 21.09.1998 între Institutul de
Cercetare-Dezvoltare Pentru Protecția Plantelor București, în calitate de cedent şi Direcţia
pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, în calitate de primitor.
i) pentru construcţia având nr. M.F.121575 – denumire „clădire de locuit, magazie, garaj”:
NOTA 8: în Anexa nr. 11a) la Hotărârea Guvernului nr. 1881/2005 este înscrisă o singură
construcţie având suprafaţa S+P+E de 844,82 m.p.
NOTA 9: din această construcţie au rezultat, conform menţiunilor din Cartea Funciară
nr. 264492, încheierea nr. 75564/06.11.2014:
- construcţia C5 – denumire „clădire de locuit, magazie, garaj” având
următoarea descriere tehnică:
- suprafaţă construită la sol – 316 m.p;
- suprafaţă construită desfăşurată – 664 m.p;
- regim înălţime – S+P+1;
- an construcție: 1932.
- construcţia C6 – denumire „clădire de locuit” având următoarea descriere
tehnică:
- suprafaţă construită la sol – 83 m.p;
- suprafaţă construită desfăşurată – 166 m.p;
- regim înălţime - P+1;
- an construcție: 1932.
NOTA 10: Justificare: construcţiile C5 şi C6 au rezultat ca urmare a trecerii din administrarea
ICDPP in administrarea Direcţiei Sanitar-Veterinare Ilfov a unei părţi din imobil, conform
Hotărârii Guvernului nr. 327/2002 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate
publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe
Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor Bucureşti în administrarea
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor - Direcţia sanitară veterinară Ilfov.

NOTA 11: construcţia C5 – nr. M.F. 121575;
construcţia C6 – fără nr. M.F.
j) construcţia C3 – fără nr. M.F. – denumire „biostaţie” (fostă cameră frigorifică) - înscrisă
în Cartea funciară nr. 264492 a Municipiului Bucureşti Sector 1 având următoarea descriere
tehnică:
- suprafaţă construită la sol – 185 m.p;
- suprafaţă construită desfăşurată – 370 m.p;
- regim înălţime – S+P;
- an construcție: 1942.
 Patrimoniul institutului național stabilit pe baza situațiilor financiare anuale la data de
31 decembrie 2016 este în valoare 97.280,222 mii lei, din care imobilizări corporale şi
necorporale în valoare de 96.260,020 mii lei, active circulante în valoare de 1.833,891
mii lei și datorii în valoare 813,689 mii lei.
 S-au actualizat următoarele activități, codificate în baza clasificării CAEN Rev.2,
conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 şi
publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 293/03.05.2007.
Domeniul principal de activitate al institutului este : 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale
şi inginerie.
Activitatea principală a institutului este : 7219 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi
inginerie.
Pe lângă activitatea principală, institutul desfășoară activități secundare, clasificate conform
CAEN Rev. 2:
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor

leguminoase

şi a plantelor

producătoare de seminţe oleaginoase
0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0121 Cultivarea strugurilor
0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi
fructiferi
0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz
farmaceutic
0129 Cultivarea altor plante permanente

0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
0163 Activităţi după recoltare
0164 Pregătirea seminţelor
2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi
pieţelor
5210 Depozitări
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7739 Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri intangibile
n.c.a.
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.
9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale
Necesitatea și oportunitatea

promovării

proiectului

de

act normativ,

precum și

realitatea datelor aparțin inițiatorului, respectiv Ministerului Cercetării și Inovării.
De asemenea, menționăm că datele prezentate sunt primite de la Institutului Naţional de
Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti.
Imobilele cuprinse în anexele nr 2, 2a), 2b), 4, 5, 6 ale prezentului proiect nu fac obiectul unor
litigii pendinte sau al unor proceduri administrative de retrocedare/restituire prevăzute de
Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată și de alte acte normative incidente în materie.
3. Alte informaţii
Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
1 1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2 1.Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2 2.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Impact social
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte informaţii
Nu sunt
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.
- în mii lei (RON) Indicatori

1
1.

Modificări

ale

veniturilor

a) buget de stat, din acesta:
impozit pe profit

ii.

impozit pe venit

b) bugete locale
i.

impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i.

Următorii patru

Media pe

curent

ani

cinci ani

2

plus/minus, din care:

i.

Anul

contribuţii de asigurări

bugetare,

3

4 5

6

7

2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i.
ii.

cheltuieli de personal
bunuri şi servicii

b) bugete locale:
i.
ii.

cheltuieli de personal
bunuri şi servicii

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i.
ii.

cheltuieli de personal
bunuri şi servicii

3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor

veniturilor

şi/sau cheltuielilor

bugetare
7. Alte informaţii

Nu sunt
Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ
(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în
vigoare a proiectului de act normativ):
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului
de act normativ;
Prezentul proiect de act normativ:
- abrogă Anexa 11, Anexa 11a) şi Anexa 11c) ale Hotărârii Guvernului nr. 1881/2005 privind
înfiinţarea unor institute şi centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor
institute, centre, staţiuni şi societăţi comerciale de cercetare şi producţie agricolă, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 şi nr.106 bis din 3 februarie 2006, precum şi

orice altă referire la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti din
Hotărârea Guvernului nr. 1881/2005.
- actualizează Anexa nr.3 şi Anexa nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 privind
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.
Pentru implementarea dispozițiilor prezentului proiect de act normativ nu este necesară
elaborarea altor acte normative.
1 1. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor
publice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor
ce transpun prevederi comunitare:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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,
făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare
internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme implicate
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, proiectul de act normativ a fost afişat pe pagina web a
Ministerului Cercetării și Inovării.
Proiectul de hotărâre de Guvern a fost analizat în cadrul Comisiei de Dialog Social din cadrul
Ministerul Cercetării și Inovării.

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
Deoarece prevederile acestui proiect de hotărâre de Guvern sunt de interes pentru comunitatea
științifică din România, s-a optat pentru mediatizarea acestuia pe pagina de web a Ministerului
Cercetării și Inovării şi dezbaterea în cadrul Comisiei de Dialog Social.
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 privind procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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 acest subiect
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 va fi supus avizării Consiliului Legislativ.
6. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul web al Ministerului Cercetării și Inovării în
conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată.

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 se referă la acest subiect.
3. Alte informații
Nu sunt
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 competenţelor instituţiilor existente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii
Nu sunt.

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia
Plantelor Bucureşti ca institut naţional de cercetare-dezvoltare, precum şi pentru actualizarea
datelor de patrimoniu.

Ministrul Cercetării și Inovării

PUIU - LUCIAN GEORGESCU

Avizăm favorabil:

Ministrul Muncii și Justiției Sociale

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

LIA-OLGUȚA VASILESCU

PETRE DAEA

Ministrul Finanțelor Publice

Ministrul Justiției

IONUȚ MIȘA

TUDOREL TOADER

