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GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi 
Caprinelor Popăuţi și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, art. III alin.(1) din Legea nr.72/2011 pentru 
modificarea și 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 şi industriei alimentare și art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere 
dispozițiile art. 21 şi art. 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,  

 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 
 
TITLUL I  Organizarea și funcționarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru 

Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți 
 
 Art.1 – Se reorganizează Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi 
Caprinelor Popăuţi, cu sediul în comuna Răchiţi, nr. poștal 312,  judeţul Botoşani, ca instituţie 
publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe 
Ionescu – Şişeşti”. 

Art.2 – (1) - Patrimoniul Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi 
Caprinelor Popăuţi este  constituit  din  bunuri domeniul public  al statului prevăzute în anexa, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și din bunuri proprii, datorii și alte active, 
potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu art. 28  din Legea contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 (2) - Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi 
administrează terenuri din domeniul public al statului, indispensabile activităţii de cercetare-
dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, cu suprafaţa de 1.163,02 ha având datele 
de identificare prevăzute în anexa nr. 3.44. din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 Art.3. - Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor 
Popăuţi are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul creșterii ovinelor și 
caprinelor și desfășoară și următoarele alte activități codificate potrivit Ordinului preşedintelui 
Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din 
economia naţională - CAEN: 

a) Diviziunea 01, Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; Grupa 011, Cultivarea plantelor 
nepermanente; Grupa 0111, Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a 
plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; Clasa 0119, Cultivarea altor plante din culturi 
nepermanente; Grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; Clasa 0128, Cultivarea 
condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic; Clasa 0129, 
Cultivarea altor plante permanente; Grupa 014 Creşterea animalelor; Clasa 0141 Creşterea 
bovinelor de lapte; Clasa 0142, Creşterea altor bovine ; Clasa 0145 Creșterea ovinelor și 
caprinelor; Clasa 0149, Creşterea altor animale; Grupa 015 Activităţi în ferme mixte (cultura 
vegetală combinată cu creşterea animalelor); Clasa 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală 
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combinată cu creşterea animalelor); Grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după 
recoltare; Clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; Clasa 0162 Activităţi auxiliare 
pentru creşterea animalelor; 

b)  Diviziunea 10 Industria alimentară; Grupa 101 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii 
şi a produselor de carne; Clasa 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii; Clasa 1013 Fabricarea 
produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre); Grupa 105 Fabricarea produselor lactate; 
Clasa 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor;  Grupa 109 Fabricarea preparatelor 
pentru hrana animalelor; Clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă; 
          c)  Diviziunea 46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motocilete; 
Grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; Clasa 4621 Comerţ 
cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; Clasa 4623 Comerţ cu 
ridicata al animalelor vii; Clasa 4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor 
prelucrate; 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, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile; 
           d)  Diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehicolelor şi motocicletelor; Grupa 
479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; Clasa 
4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;  

 e) Diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; Grupa 494 Transporturi 
rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; Clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; 

  f) Diviziunea 68 Tranzacţii imobiliare; Grupa 682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate; Clasa 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate; 

  g)  Diviziunea 72  Cercetare-dezvoltare; Grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale 
şi inginerie; Clasa 7211 Cercetare–dezvoltare în biotehnologie; 

  h)  Diviziunea 73, Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; Grupa 732 Activităţi de 
studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; Grupa 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de 
sondare a opiniei publice; 

  i)  Diviziunea 77 Activităţi de închiriere şi leasing; grupa 773 Activităţi de închiriere şi 
leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile; Clasa 7731 Activităţi de închiriere şi leasing 
cu maşini şi echipamente agricole; 

  j)  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; 

  k)  Diviziunea 85 Învăţământ; Grupa 855 Alte forme de învăţământ; Clasa 8559 Alte forme 
de învăţământ n.c.a.. 

   Art.4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de Cercetare 
– Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi se poate asocia cu alte unităţi de 
cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu unități/instituţii de învăţământ acreditate şi cu 
operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, conform prevederilor art. 39 alin.(2) din Legea nr. 45/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art.5. - Finanţarea activităţii Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi 
Caprinelor Popăuţi, se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, 
prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit art.35 din 
Legea nr.45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  
 Art. 6. - Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor 
Popăuţi poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „ Gheorghe Ionescu Şişeşti” 
pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea 
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resurselor genetice vegetale şi animale, conform prevederilor art. 27 litera c) din Legea nr. 
45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art. 7. - (1) Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor 
Popăuţi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice. 
        (2) Situațiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi și se depun la Academia de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 
conform prevederilor art. 34 litera f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 8. – (1) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi 
Caprinelor Popăuţi reorganizată se preia de noua unitate fără concurs. 

(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 și 
ale Statutului personalului de cercetare-dezvoltare. 

(3) Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi 
Caprinelor Popăuţi se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru 
Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă 
determinată, cu persoane fizice sau juridice. 

 Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru 
Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi este de 50. 
 Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea 
Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, 
reprezentând limite maxime care nu pot fi  depășite. Angajarea cheltuielilor se efectuează 
proporțional cu gradul de realizare al veniturilor. 

         (2) Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor 
Popăuţi  întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizia preşedintelui 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator 
secundar de credite, la propunerea Prezidiului acesteia. 

         (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se 
regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate, în limita sumelor primite de la 
acesta. 
 Art. 11. – (1) Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor 
Popăuţi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea trezoreriei statului în a cărei rază 
este înregistrată fiscal. 
           (2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la 
instituții de credit selectate de către Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea 
Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi. 
 Art. 12. – (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a 
Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi se aprobă prin 
decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti", la 
propunerea Consiliului de administraţie. 

          (2) Directorul instituţiei 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. 13. - (1) Conducerea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi 
Caprinelor Popăuţi este asigurată de: 
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                    a) consiliul de administraţie format din 5 membri; 
                    b) director. 
(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
“Gheorghe Ionescu- Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unităţii, care este şi 
preşedintele consiliului de administraţie şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii. Numirea şi 
revocarea membrilor consiliului de administraţie se face prin decizie a preşedintelui Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu – Şişeşti”. Pentru activitatea desfăşurată în calitate de 
membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită 
conform prevederilor art. 34 lit.a), teza a patra din Legea nr. 45/2009, cu modificările și 
completările ulterioare. 

  (3) Conducerea executivă a stațiunii este asigurată de  director, numit prin decizie a 
președintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu – Şişeşti”, pentru un 
mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat in condițiile legii, mandat care poate fi 
reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislației în vigoare.  

 (4) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat 
cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu – Şişeşti”, care constituie anexă la 
contractul individual de muncă. 

 (5) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune. 
 (6) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi. 
Art.14. – Activitatea științifică a Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea 

Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi este coordonată de un consiliu științific al cărui regulament de 
organizare și funcționare se aprobă de consiliul de administrație al stațiunii, în condițiile legii.  

Art. 15. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor 
Popăuţi are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din 
aparatul propriu și pentru activităţile de cercetare-dezvoltare un autolaborator și un autoturism de 
teren. 

 
TITLUL II Modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
 
Art. 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 din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează:  

(a) valorile de inventar şi adresa bunurilor imobile, având datele de identificare prevăzute 
în anexă, se actualizează conform acesteia.  

 
 
 
 
 

PRIM MINISTRU 
 

Sorin Mihai GRINDEANU 
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Anexa  

 
Bunurile din domeniul public al statului aflate în patrimoniul  

Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi - C.U.I. 617147  
 
 

Nr. M.F.P Cod de 
clasificare Denumire Descriere tehnică 

(pe scurt) Adresa 
Valoarea de 

inventar 
actualizată 

( lei ) 

102130 8.27.07 Saivan 1B Cărămidă Jud..Botoşani, 
com. Răchiţi. 18.008 

102132 8.27.07 Grajd tineret taurin nr.3 Cărămidă Jud..Botoşani, 
com. Răchiţi. 10.737 

102134 8.27.07 Grajd tineret taurin nr.2 Cărămidă Jud..Botoşani, 
com. Răchiţi. 11.812 

102135 8.27.07 Grajd tineret Cărămidă Jud..Botoşani, 
com. Răchiţi. 13.229 

102137 8.27.07 Grajd tineret taurin Cărămidă Jud..Botoşani, 
com. Răchiţi. 12.205 

102138 8.28.10 Pavilion cercetare Cărămidă Jud..Botoşani, 
com. Răchiţi. 73.540 

102142 8.28.10 Bucătărie furajeră Cărămidă şi beton Jud..Botoşani, 
com. Răchiţi. 19.764 

102143 8.29.08 Clădire administrativă Cărămidă Jud..Botoşani, 
com. Răchiţi. 6.081 

102147 8.27.07 Grajd creşe viţei Cărămidă Jud..Botoşani, 
com. Răchiţi. 13.098 

102148 8.28.12 Cantină cu sală  mese Cărămidă Jud..Botoşani, 
com. Răchiţi. 11.126 

102149 8.28.12 Bloc locuințe Cărămidă, 
4 apartamente 

Jud..Botoşani, 
com. Răchiţi. 29.334 

102150 8.28.13 Centrală termică Cărămidă Jud..Botoşani, 
com. Răchiţi. 35.407 

102151 8.27.07 Saivan oi Cărămidă Jud..Botoşani, 
com. Răchiţi. 21.733 

102152 8.29.08 Clădire administrativă Cărămidă Jud..Botoşani, 
com. Răchiţi. 3.377 
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Nr. M.F.P Cod de 
clasificare Denumire Descriere tehnică 

(pe scurt) Adresa 
Valoarea de 

inventar 
actualizată 

( lei ) 

102153 8.28.10 Filtru sanitar Cărămidă Jud..Botoşani, 
com. Răchiţi. 6.747 

102154 8.27.07 Saivan 1A Cărămidă Jud..Botoşani, 
com. Răchiţi. 15.515 

102155 8.28.03 Clădire laborator Cărămidă Jud..Botoşani, 
com. Răchiţi. 18.926 

102161 8.28.13 Atelier mecanic Cărămidă Jud..Botoşani, 
com. Răchiţi. 45.930 

102162 8.05.03 Total suprafaţă S = 1.163,02 ha Jud. Botoşani. 9.551.260 

  TOTAL   9.917.829 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea I.  
HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi 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 

        În prezent, Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi 
Caprinelor Popăuţi îşi desfăşoară activitatea ca instituţie publică, finanţată integral din 
venituri proprii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 35/2006 privind 
înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul zootehniei, prin 
reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă în domeniul zootehniei.  
      Statutul staţiunii nu mai corespunde funcţiilor şi atribuţiilor actuale şi creează 
disfuncţionalităţi în activitatea acesteia, astfel încât 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, industriei 
alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, dispune restructurarea  activităţii de 
cercetare datorită reducerii capacităţii unităţilor de cercetare - dezvoltare de realizare a 
veniturilor proprii ca urmare a retrocedărilor de terenuri şi construcţii şi reducerea 
personalului din cercetarea agricolă datorită faptului că aceasta a devenit neatractivă ca 
salarizare. 
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 
          Reorganizarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi 
Caprinelor Popăuţi se realizează conform prevederilor art. III alin.(1) din Legea nr. 
72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009, prin hotărâre a Guvernului, 
iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la propunerea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti” (ASAS), prin care se  reglementează 
următoarele aspecte: 

●  precizarea cadrului juridic al stațiunii; 
●  delimitarea şi stabilirea  patrimoniului unităţii; 
●  definirea obiectului de activitate funcţie de cerinţele socio-economice; 

●  identificarea surselor de finanţare a activităţilor stațiunii; 
 stabilirea  organelor de conducere ale stațiunii.  

 

Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor 
Popăuţi se reorganizează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată din 
venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului, Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu Şişeşti”. 

Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor 
Popăuţi administrează suprafaţa de teren domeniul public al statului de 1.163,02 ha, 
indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului 
biologic, prevăzută în anexa nr. 3.44. din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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 Terenul din administrarea staţiunii a fost reevaluat la valoarea de 9.551.260 lei, 
conform Procesului verbal nr. 1190/09.12.2015. 
           Proiectul prevede modificarea 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, prin actualizarea valorilor de inventar ca urmare a 
reevaluării  şi modificarea adresei bunurilor imobile,  conform  adresei nr. 242 /
08.01.2016 emisă de Primăria comunei Răchiți. 

Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi 
Caprinelor Popăuţi reorganizată se preia de noua unitate fără concurs. 
            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 și ale Statutului personalului de cercetare-dezvoltare. 

   Personalul încadrat la Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea 
Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi este exclusiv personal contractual, iar prin această 
reorganizare nu se efectuează nici o reducere de personal. Criteriile care au stat la baza 
stabilirii numărului maxim de posturi din organigrama Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi sunt:  

- 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 creșterii ovinelor și caprinelor,

- reinoirea 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, 

- 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). 

    Se propune ca Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi 
Caprinelor Popăuţi să aibă următoarea dotare privind parcul auto: un autoturism, 
autolaborator şi un autoturism de teren. 
          Scopul prezentului proiect de act normativ este acela de a eficientiza activitatea de 
cercetare – dezvoltare desfăşurată de staţiune, pe de o parte şi o mai bună valorificare 
comercială a produselor cercetării - dezvoltării, pe de altă parte.   
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 domeniul ajutoarelor de stat 
Prezentul proiect nu are impact asupra mediului concurenţial. 
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 
 Asigurarea şi menţinerea unui număr  suficient de personal de specialitate în condiţii de 
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competitivitate. 
Structura și dinamica de personal pe anii 2017-2021, sunt prezentate în tabelul de mai jos:
 
 Nr. 
crt. Resurse umane 2017 2018 2019 2020 2021 

  1. Total personal de cercetare care realizează venituri din 
activitatea de cercetare, d.c.  8 8 8 8 8 

1.1. Cercetători ştiinţifici gradul I 3 3 3 3 3 
1.2. Cercetători ştiinţifici gradul II - - -  - - 
 1.3. Cercetători ştiinţifici gradul III 1 1 1 1 1 
1.4. Cercetători ştiinţifici 2 2 2 2 2 
 1.5. Asistenţi de cercetare 2 2 2 2 2 
1.6. Total personal auxiliar de cercetare angajat - - - - - 
  2. Total personal în activitatea de dezvoltare 33 33 33 33 33 
  3. Personal muncitor, alţii (economişti, jurişti, etc.), angajat 9 9 9 9 9 

 TOTAL GENERAL 50 50 50 50 50 
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 pe termen lung (pe 5 ani) 
 
Influenţele financiare asupra bugetului de stat, aferente cheltuielilor curente şi de capital 
ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi se 
vor încadra în prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 mii lei 

Indicatori  
Anul 

curent Urmatorii 4 ani Media pe 5 ani 
1 2 3 4 5 6 7 
  2017 2018 2019 2020 2021   

1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, pl s/minus, din care: - - - - - - 
a) b get 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: - - - - - - 
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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 - - - - - - 

7. Alte informații – 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 modifică anexa nr. 3 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. 
b. Acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 
Proiectul de act normativ nu necesită elaborarea altor acte normative. 
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. 
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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 informată şi consultată Staţiunea 
de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, care şi-a 
exprimat acordul pentru forma propusă. 
Proiectul de act normativ este afişat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
şi va fi supus avizării Comisiei de dialog social de pe lângă Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 
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 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 și de Consiliul 
Economic şi Social 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. 
Proiectul de act normativ este publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, respectând prevederile legale în vigoare cu privire la transparenţa decizională şi 
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accesul la informaţiile de interes public. 

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. 

3. 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 
competenţelor 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 informaţii. 
Nu este cazul. 
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În acest sens, am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind reorganizarea 
Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi și 
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 
aprobare. 

 
 
 

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 
 

Petre DAEA 
 
 
 

Avizăm favorabil : 
 

 
 
 

MINISTRUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII    MINISTRUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE 
                         
           
                                                                                                                                                       
Șerban-Constantin VALECA                            Lia Olguța VASILESCU 
 
 
 
        
 
 
 
        
 MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE        MINISTRUL INTERIMAR AL JUSTIŢIEI 

 
 

             Viorel ȘTEFAN                                    Ana BIRCHALL                                      
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HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi și pentru modificarea anexei nr. 3 la 
Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului 

Funcţia persoanei 
avizatoare Prenume, nume Data 

avizării Observaţii1) Semnătura 

Secretar de Stat  
    

Secretar General   
   

Secretar General  
Adjunct Miron MOLDOVAN

   

Director  
Direcţia Juridică 

Rela Nicoleta 
ȘTEFĂNESCU 

   

Director General, Direcţia 
Generală Buget Finanţe 

şi Fonduri Europene 
Maria ȘERBAN 

   

Direcţia Management 
Resurse Umane 

Aurora Luminița 
JÂJÂIE 

   

Șef Serviciu, Serviciul 
extensie, consultanță, 

cercetare, inovare, 
formare profesională 

Daniela Paula 
URSU 

   

Preşedinte A.S.A.S. 
„Gheorghe Ionescu-

Şişeşti” 
Gheorghe SIN 

   

1) În cazul în care  nu sunt observaţii se va consemna „Nu”, iar în cazul în care sunt, observaţiile vor fi consemnate direct 
pe proiectul actului normativ sau se vor face separat printr-o notă care va fi înregistrată. 
 

Nr. 
crt. 

Direcţia Generală/Instituţia 
unde a fost elaborat actul 

normativ. Colectiv de lucru
Prenume, Nume Data 

întocmirii Semnătura 

1. A.S.A.S. –Serviciul Juridic, 
Resurse umane, Salarizare Ileana POPESCU   

2. A.S.A.S. – Direcția Economică Maria PETRESCU   

3. A.S.A.S. – Serviciul 
Patrimoniu Irinel POPESCU   

3.1. - „ - Cristina BIOLAN   

4. 
M.A.D.R. - Serviciul extensie, 

consultanță, cercetare, 
inovare, formare profesională

   

Avizarea prezentului proiect de act normativ s-a realizat cu respectarea prevederilor Notei privind avizarea 
proiectelor de acte normative referitoare la scăderea unor bunuri imobile din inventarul domeniului public al 
statului, modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar, nr. 161957/31.08.2016, 
anexată în copie. 
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