GUVERNUL ROMÂNIEI
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
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (1) şi (2), art. 18 alin.
(1) şi art. 19 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1 - (1) Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor
Bucureşti, denumit în continuare institut național şi funcţionează ca persoană juridică de drept
public care îşi desfăşoară activitatea în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării, prin
reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti.
(2) Institutul naţional are sediul central în Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr.8, sector 1,
Bucureşti şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează
amortismente, organizează şi conduce contabilitatea, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi reglementărilor contabile aplicabile.
Art. 2 – (1) Institutul naţional îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile
Ordonanţei 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, precum şi cele ale regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în
anexa nr. 1.
(2) Institutul naţional se înregistrează la Registrul Comerţului ca institut naţional de cercetare –
dezvoltare pentru activităţile cuprinse în regulamentul său de organizare şi funcţionare prevăzut
în anexa nr. 1.
(3) Institutul naţional funcţionează în domeniul protecţiei plantelor ca unitate de drept public în
cadrul sistemului de cercetare – dezvoltare de interes naţional.

Art. 3 – Institutul naţional are în principal ca obiect de activitate:
a) Activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniile specifice protecţiei plantelor ;
b) Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare ;
c) Activităţi de formare profesională în domeniul propriu de activitate ;
d) Activităţi pentru susţinerea cercetării-dezvoltării şi inovării în domeniul propriu de activitate.
Art. 4 - (1) Patrimoniul institutului naţional se constituie prin preluarea activului şi pasivului
Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti, conform datelor din
situația financiară anuală de la data de 31.12.2016.
(2) Patrimoniul institutului naţional stabilit pe situațiilor financiare anuale la data de
31 decembrie 2016 este în sumă totală de 97.280,222 mii lei, din care imobilizări corporale şi
necorporale 96.260,020 mii lei şi active circulante 1.833,891 mii lei.
(3) Elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale Institutului de CercetareDezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti se preiau, pe bază de protocol de predare –
preluare, de către institutul naţional, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
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(4) Institutul naţional se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele
normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile şi
parteneriatele interne şi internaţionale, precum şi în toate litigiile în care Institutul de CercetareDezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti este parte precum şi cu privire la dreptul de
proprietate asupra siglelor/mărcilor sub care acesta este cunoscut pe plan intern şi international,
potrivit reglementărilor legale sau contractuale.
Art. 5- (1) Bunurile aflate în patrimoniul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia
Plantelor Bucureşti trec în patrimoniul institutului naţional.
(2) Bunurile proprietate publică a statului care trec în administrarea institutului naţional, precum
şi bunurile proprii sunt prevăzute în anexa nr. 2 - Lista bunurilor aflate în patrimoniul Institutului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti şi anexa nr. 2.a) - Date de
identificare a suprafețelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate în
administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor
Bucureşti, indispensabile activităţii de cercetare – dezvoltare - inovare şi multiplicării
materialului biologic.

(3) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi
darea în administrarea institutului naţional a imobilelor având datele de identificare prevăzute în
anexa nr. 2.b) - Lista bunurilor proprietate publică a statului care se înscriu în inventarul
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Institutului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti.
(4) Datele de identificare privind descrierea tehnică, valoarea de inventar şi baza legală pentru
imobilul cu numărul M.F 117261 se modifică potrivit datelor prevăzute în anexa nr.3 - Bunurile
din domeniul public al statului şi aflate în administrarea institutului național, restituite în natură
cu titlu gratuit, conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
(5) Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul cu nr. M.F. 116353, în suprafaţă utilă de
118,93 m.p. şi având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4 - Datele de identificare a
părţii din imobilul, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea institutului
național în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru
Agricultură a Municipiului Bucureşti.
(6) Se aprobă anularea nr. M.F. 116359 aferent imobilului “seră ASAS” situat în Bucureşti,
Bd. Mărăşti nr. 61, sector 1, în suprafaţă de 349 mp., care a trecut, cu titlu gratuit, în proprietatea
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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, conform datelor
înscrise în anexa nr. 5 – Datele de identificare a imobilului proprietate publică a statului şi aflat
în administrarea institutului național care a trecut, cu titlu gratuit, în proprietatea Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” prin efectul 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.
(7) Se aprobă anularea nr. M.F. 116344, întrucât imobilul aferent denumit „Laborator
Agrochimie” şi având datele de identificare înscrise în anexa nr. 6 – Datele de identificare a
imobilului pentru care se propune anularea filei din inventarul centralizat al bunurilor din

domeniul public al statului este inclus în prezent în nr. M.F. 116337, cu denumirea „C2 - hală,
grajd, atelier, Laborator Agrochimie”.
(8) Bunurile proprietate publică a statului pot fi închiriate prin licitaţie publică, în condiţiile legii.
Institutul naţional are dreptul să reţină o cotă parte de 50% din sumele percepute din închirierea
acestora, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul de stat.
(9) Se actualizează datele privind codul de clasificaţie, denumirea, descrierea tehnică, adresa,
valoarea de inventar pentru bunurile proprietate publică a statului aflate în administrarea
institutului naţional, conform datelor prevăzute în anexa nr.2 .
Art. 6 - Institutul naţional poate avea în structura sa subunităţi, cu sau fără personalitate juridică,
staţiuni, secţii, ateliere, laboratoare de cercetare-dezvoltare, baze experimentale, precum şi alte
structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.
Art. 7 – (1) Finanţarea activităţii desfăşurate de institutul naţional se realizează, potrivit
legislaţiei în vigoare, din venituri proprii, fonduri provenite din programe și/sau cooperări
europene și internaționale și din alte surse atrase, potrivit legii.
(2) Institutul național poate fi sprijinit financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor
investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele asemenea, respectându-se
prevederile legale în vigoare.
Art. 8 - (1) Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin emis de către
ministrul cercetării și inovării, la propunerea Consiliului de administraţie, în conformitate cu
prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare.
(2) Personalul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti se preia
de către institutul naţional, fără concurs, cu menținerea drepturilor salariale, până la negocierea
unui contract colectiv de muncă.
(3) Preluarea personalului se face în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.53/2003 - Codul
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.67/2006 privind
protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale
acestora şi ale Statutului personalului de cercetare-dezvoltare aprobat prin Legea nr.319/2003.
(4) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor
legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului de salarii prevăzut în
bugetul de venituri şi cheltuieli.

(5) Pentru activităţi cu caracter sezonier, institutul naţional poate încheia contracte de prestări
servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile
legale.
(6) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin emis de către ministrul
cercetării și inovării, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Art.9 - Acreditările, certificările, atestatele şi autorizările dobândite de Institutul de CercetareDezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti, se menţin şi se transmit de drept institutului
naţional care se înfiinţează.
Art. 10 - Anexele nr. 1, 2, 2.a), 2.b), 3, 4, 5 şi 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 11. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr.11, anexa nr. 11a) şi
anexa nr.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
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nr. 1881/2005.
Art.12 - Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi
Ministerul Finanţelor Publice vor efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr.3 şi
anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,
conform datelor prevăzute în Anexele nr. 2, 2.a), 2.b), 3, 4, 5 şi 6.
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