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1. Elemente programate: 
1.1. Obiective asumate prin fișa lucrării: Selectarea unor eforturi 

depuse în România prin însușirea unei gândiri avansate, de nivel europe-
an, cu privire la conservarea valorilor și valorificarea echilibrată a 
resurselor montane, cu predilecție a celor economice din domeniul agro-
zootehnic-alimentar, protejării mediului și cultural. 

1.2. Urmărirea evoluțiilor în procesul unui transfer de experiență 
dintre zonele montane Vest-Europene și cele Est-Europene, în condițiile 
trecerii de la o societate care în domeniul agriculturii aplică o politică co-
lectivist-etatistă, în zonele de câmpie și colinare, opusă agriculturii mon-
tane, rămasă necolectivizată, reprezentând o treime din teritoriul natural. 

1.3. Evidențierea străduințelor, după 1989, pentru înțelegerea la 
nivelul societății și al instituțiilor a realităților montane specifice, îndrep-
tarea unor mari erori și crearea unor instrumente ”de lucru” pentru 
adaptarea strategiilor și politicilor naționale la specificitatea din domeni-
ul economiei agro-zootehnice și rurale și mai ales la noile realități, prin 
care s-a inversat conceptul politic al ”evitării întării proprietății private”, 
ce a dominat spațiul agricol al României, timp de o jumătate de secol. 

2. Metodologii de cercetare utilizate 
● Orientarea cu privire la ”sursele de cercetare” a informațiilor necesare 

studiului: Instituții naționale (MADR, MDRAP, MEN, ș.a., Parlamentul României, 
Academia de Științe Agricole și Silvice, AOȘR, Institutul de Montanologie-
Cristian, Sibiu, Comisia Zonei Montane din România, Agenția Națională a Zonei 
Montane, Centrul de Formare și Inovații pentru Dezvoltare în Carpați-CEFIDEC 
Vatra Dornei, Federația Agriculturilor de Munte-Dorna, Asociația Națională 
pentru Dezvoltare Rurală Montană ”ROMONTANA”, Academia Română, Insti-
tutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”, Centrul de Econo-
mie Montană - CE-MONT Vatra Dornei, universități (Valahia – Târgoviște), 
USAMV – Iași și Cluj, Monitoare Oficiale, publicații de presă, edituri, ș.a. 

2.1. Structurarea rezultatelor pe principalele direcții de cercetare: 
cărți de referință, acte normative și statute, lucrări științifice publicate, 
concepte, inițiative și demersuri, eseuri, ș.a. 

3. Documentarea utilizată 
3.1. Culegere directă de informații ca ”actor” implicat profund în ac-

tul de construire și consolidare; autor/co-autor al principalelor eforturi 
întreprinse în favoarea protecției și dezvoltării zonei montane a României. 

3.2. Analiza comparată a legislației destinate zonelor de munte din 
Italia, Franța, Elveția, Austria și utilizarea, împreună cu observațiile și 
analizele principale ale autorului, directe, privind rezultatele obținute în 
perioada post-belică și la începutul sec. XXI. 
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4. Stadiul elaborării lucrării la 30.XII.2019. 
4.1. Acumularea de acte normative, de lucrări publicate (cărți, vol-

ume de lucrări, reviste științifice, studii, eseuri, articole de presă), texte 
originale, integrale. 

4.2. Selectarea textelor ce vor fi cuprinse în volumul I. 
4.3. Structurarea pe grupări logice și cronologic: 
● Cărți de referință, ș.a. 
● Acte normative și statute. 
● Lucrări științifice, publicate în volume sau independent. 
● Studii și lucrări, ca inițiative. 
● Eseuri, articole de presă publicate, ș.a.. 
5. Rezultatele obținute: 
5.1. Transcriere în format electronic. 
5.3. Formularea cuprinsului pe capitole și cronologic. 
5.4. Liste sub formă de volum (3 ex.), copiere pe CD și transmitere 

la INCE. 
6. Rezultate finale, programate. Concluzii și propuneri. 
● Rezultatul Volumului I al studiului va depăși 1000 pagini. 
● Rezultatul final al studiului se va regăsi după întocmirea și a Volu-

mului II, cu aducerea la zi (2021) a înscrisurilor destinate scopului studiului. 
● Un Volum III va rămâne în planificare pentru perioada 2021-2024. 
● O prezentare publică, în mediul științific, a lucrării, se va realiza 

atât pentru volumul I (2020), cât și pentru cel de al II-lea volum (2021). 
● O revizuire a ambelor volume va fi realizată în final în vederea 

propunerii pentru publicare în Editura Academiei Române. 
● Lucrarea își va aduce contribuția la elaborarea noii ENCICLOPE-

DII a României (aflată în fază de lucru). 
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CUPRINS 
 

● Cap. I: Cărți de referință: 
1. Radu Rey, ”Viitor în Carpați”. Editura Scrisul Românesc, 1979. 

Prefațată de Prof.univ.dr.emerit Vasile Gheție, membru al Academiei Române. 
2. Radu Rey, ”Civilizație Montană”. Editura Științifică și Enciclope-

dică, București, 1985. Prefațată de Acad. Grigore Obrejanu. 
3. Radu Rey, ”Munții și Secolul XXI. Studiu comparat al strategiilor 

europene privind zonele montane cu referire specială la zona Carpaților 
românești. Planul M1-SEE/Plan M1-SEE”. Editura Terra Nostra, Iași, 
2013. Prefațată de Prof.univ.dr.ing. Ion Bold, Membru titular al Academiei 
de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”; Membru titular al 
Academiei Oamenilor de Știință din România. 

 
● Cap. II: Acte normative și statute: 
1. Hotărârea nr. 438/1990 privind înființarea și organizarea: Comi-

sia zonei montane din România. 
2. Hotărârea nr. 255/1991 privind înființarea Regiei autonome ”In-

stitutul de Montanologie”. 
3. Hotărârea nr. 888/1994 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Car-
pați în subordinea Miniterului Agriculturii și Alimentației. 

4. Lege privind măsuri de sprijin a gospodăriilor (exploatațiilor) 
producătorilor agricoli din zona montană (1994). 

5. Ministerul Agriculturii și Alimentației/Agenția Națională a Zonei 
Montane. ”Politica agricolă generală și de dezvoltare rurală în zona mon-
tană. Dr. Radu Rey, Director General ANZM – Mai 1996” (lucrare internă). 

6. Hotărârea nr. 636 privind înființarea Societății Comerciale de 
Cercetare-Dezvoltare Rurală ”CEDER” S.A. 

7. Hotărârea Guvernului nr. 949/2002 pentru aprobarea criteriilor 
de delimitare a zonei montane. 

8. Hotărârea Guvernului nr. 318/2003 privind Comitetul Intermin-
isterial și comitetele județene ale muntelui. 

9. ”Legea Muntelui” nr. 347/2004. 
10. Propuneri privind amendamente și completări pentru ”Legea 

Muntelui”, nr. 347/2004 în condițiile post-aderării României la Uniunea 
Europeană – Prof.dr. Radu Rey, Cerc.șt. gr. I. 

11. Hotărârea Guvernului nr. 1779/2004 privind Strategia dez-
voltării durabile a zonei montane. 
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12. Ordinul Comun nr. 328/321-2004 (MADR-MAI) pentru apro-
barea delimitării municipiilor, orașelor și comunelor din zona montană, 
cu modificările ulterioare. 

13. Hotărârea nr. 1881/2005 privind înființarea unor institute și 
centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reoganizarea unor institute, 
centre, stațiuni și societăți comerciale de cercetare și producție agricolă. 

14. Legea nr. 181/2007 privind înființarea, organizarea și funcțio-
narea Agenției Naționale a Zonei Montane. 

15. Ordonanța de Urgență pentru modificarea Legii Muntelui nr. 
347/2004, OUG nr. 21/2008. 

16. Ordinul MADR nr. 3119/2009 privind Regulamentul de organi-
zare și funcționare a Agenției Naționale a Zonei Montane. 

17. Legea nr. 26/2012 prin care se stabilește existența Agenției 
Zonei Montane și a Centrului de Formare și Inovații pentru Dezvoltare în 
Carpați, în subordinea MADR. 

18. Memorandumul privind ”Orientări strategice naționale pentru 
dezvoltare durabilă a zonei montane defavorizate” (avizat – Mai 2014). 

19. Hotărârea Guvernului nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului 
instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamen-
tului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de com-
pletare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de 
calitate facultative ”produs montan”. 

20. Legea 197/2018 (20 Iulie 2018), ”Legea Muntelui”. 
21. Pachet de legi subsecvente: 
a. Legea nr. 296 din 3 Decembrie 2018 privind aprobarea Program-

ului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelu-
crare a laptelui în zona montană; 

b. Legea nr. 330 din 21 Decembrie 2018 privind aprobarea Pro-
gramului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și 
prelucrare primară de lână și piei în zona montană; 

c. Legea nr. 331/2018 privind aprobarea Programului de investiții 
pentru înființarea unităților de capacitate mică pentru sacrificarea ani-
malelor și/sau prelucrare a cărnii în zona montană; 

d. Legea nr. 332/2018 privind aprobarea Programului de investiții 
pentru înființarea stânelor montane; 

e. Legea nr. 334/2018 privind aprobarea Programului de încurajare 
a investițiilor din zona montană; 

f. Legea nr. 333/2018 privind aprobarea Programului de investiții 
pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor 
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de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice, din 
flora spontană și/sau cultură în zona montană. 

22. Ordinul nr. 31 din 31 Ianuarie 2018 pentru modificarea anexei la 
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind 
aprobarea Procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în cai-
etul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de 
calitate facultative "produs montan" și de verificare a respectării legislației 
europene și naționale de către operatorii economici care au obținut drep-
tul de utilizare a respectivei mențiuni. 

23. Ordin privind aprobarea criteriilor de încadrare și a liste local-
ităților din zona montană. 

24. Hotărârea nr. 1.036 din 21 Decembrie 2018 pentru organizarea 
și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane prin reorganizarea 
Agenției Zonei Montane, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind 
centrele regionale și oficiile de dezvoltare montană. 

25. Lista UAT incluse în Zona Montană Defavorizată. 
26. Hotărârea nr. 251/2019 privind reorganizarea Institutului de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu și modificarea 
anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 

27. Lege – privind măsuri de sprijin a gospodăriilor (exploatațiilor) 
producătorilor agricoli din zona montană. 

28. Hotărârea nr. 332/2019 privind stabilirea componenței, atri-
buțiilor și responsabilităților comitetului de masiv și ale Consiliului 
Național al Muntelui. 

29. Ordin comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
nr. 97 din 19 februarie 2019 și al Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice nr. 1332 din 14 martie 2019 privind aprobarea 
criteriilor de încadrare și a listei localităților din zona montană. 

30. Ordin nr. 97/1.332/2019 privind aprobarea criteriilor de înca-
drare și a listei localităților din zona montană. Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale nr. 97 din 19 Februarie 2019; Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice nr. 1.332 din 14 Martie 2019. 

31. Hotărârea nr. 332/2019 privind stabilirea compononenței, 
atribuțiilor și responsabilităților comitetului de masiv și ale Consiliului 
Național al României. 

32. Statut – Forumul Montan din România. 
33. Statutul Asociației Naționale pentru Dezvoltare Rurală Montană 

– ”ROMONTANA”. 
34. Statutul Federației Agricultorilor de Munte – Dorna. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/194038
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/194038
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/194039
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● Cap. III: Lucrări științifice, concepte și eseuri consacrate zonei 
montane: 

1. Studiu – Probleme ale creșterii animalelor din zona de munte – 
Dr. Radu Rey, Ianuarie 1974 (difuzat la ASAS, Ministerul Agriculturii, 
Consiliul de Stat al RSR). 

2. Lucrările simpozionului internațional ”Carpații României în evo-
luție” – 27-28 Octombrie 1993, Vatra Dornei: 

- Dr.șt. Radu Rey, Consilier MAA, ”Experimentul Montan Dorna”; 
- Dr. Radu Rey – Inițiativa Carpat Montana. 
- Hutu Ioan, Czistezter Lodovic, Szekely Gabriel, Szoke Hajnalka – 

Model de adăpost semideschis pentru vaci; 
- Mioara Bocănici – Aspecte economice dintr-o microfermă famili-

ală de vaci de lapte din Bazinul Dornelor; 
- Dănuț Ungureanu – Impactul evoluției și dezvoltării turismului în 

Regiunea Nord-Est. Analiză comparativă 2000-2001; 
- Stanciu Mirela – Cercetări privind implicațiile practicării tur-

ismului rural asupra economiei exploatațiilor agricole din Franța; 
- Stanciu Mirela, Popa Doina – Considerații privind certificarea pro-

duselor agricole și alimentare conform standardelor europene în vigoare; 
- Emilia Costin, R. Zaharie – Turismul ecologic – tendințe actuale. 
3. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian 

– Sibiu, ”Lucrări științifice Vol. IV”, Editura Mira Design Sibiu, 2006: 
- Cristian Hera – Mesaj; 
- Mariana Rusu – Cuvânt deschidere – Importanța cercetării științi-

fice în dezvoltarea integrată a spațiului montan; 
- Ilie Moldovan – Valențele spirituale ale agriculturii în etnogeneza 

poporului român – Agroterasele de pe plaiurile carpatice, mărturii ale 
originii creștinismului românesc; 

- Emil Silvaș – Muntele ca bun comun și șansă; 
- Gheorghe Pogan – Dezvoltarea durabilă a zonei montane din România; 
- Radu Rey – Recucerirea pajiștilor montane din Carpații României 

prin zootehnie privată și bune practici agricole; 
- Gh. Mihaiu – Aspecte privind dezastrele naturale în țara noastră; 
- Samfira Ionel, Moisuc Alexandru, Horablaga Marinel, Sarațeanu 

Veronica – Aspecte privind dinamica unei pajiști de Agrostis tenuis din 
Masivul Cindrel în cazul a diferite forme de exploatare; 

- Sima N., I. Rotar, Mariana Rusu – Rezultate obținute în cercetările 
efectuate asupra pajiștilor de Festuca rubra de la Păltiniș; 

- Rodica Armasu, Mariana Rusu, Virgil Dobre, Felicia Iacob, Horațiu 
Ioanitoaia, Gheorghe Mihaiu, Ion Nitu, Mariana Scarisoreanu – Amenaja-
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rea ”Perimetru de ameliorare” Valea Sălciilor (Cristian, jud. Sibiu) model 
de reabilitare a pajiștilor din zona de deal; 

- Danuț Maria, Mateiu Codreanu, Iuliana Malaescu – Probleme ac-
tuale privind eliminarea excesului de umiditate pe versanții din zonele 
montane și perimontane din jud. Sibiu; 

- M. Sauer, I.W. Sauer, N. Dragomir, C. Dragomir, I. Pet – Cercetări 
privind influența modului de valorificare asupra productivității pajiștilor 
temporare formate din graminee perene și Trifolium pratense L în con-
dițiile zonei Caransebeș; 

- T. Vintilă, Mihaela Nichita, Daniel Vintilă, D. Dronca – Cercetări de 
laborator privind obținerea unui inoculant pentru leguminoase folosit în 
ameliorarea pajiștilor degradate; 

- Rafila Obaju, Olteanu Gheorghe – Cercetări privind producția to-
tală și comercială pe grupe de precocitate la cartoful cultivat în arealul 
județului Sibiu; 

- Rafila Obaju, Olteanu Gheorghe, Felicia Toth – Eficiența unor cul-
turi succesive cartofului pentru consum timpuriu și de vară; 

- Vasiescu Realta Ninive – Compoziția floristică a speciilor de bu-
ruieni în cultura tomatelor de câmp, din soiurile Unirea și Roxana în anul 
2001 pentru varianta neerbicidat neprășit; 

- Radac Mariana – Comportarea unor exemplare de păr din flora 
spontană la atacul bolilor în arealul Cișnădie, jud. Sibiu; 

- Radac Mariana, Braica Angela – Aplicarea măsurilor de protecție 
fitosanitară – mijloc de sporire a eficienței economice a livezilor de păr; 

- Rusu Mariana – Producții agroalimentare de calitate în munții României; 
- Ioana Nicolae – Testul citogenetic, de la deziderat la necesitate; 
- Radu Burlacu – Planificarea și evaluarea experimentelor de nutriție; 
- Doina Popa, Silvaș Emil, Bozdog Constantin – Rezultate preliminare 

privind creșterea și exploatarea taurinelor în direcția producției de carne I; 
- Rezultate preliminare privind creșterea și exploatarea taurinelor 

în direcția producției de carne II; 
- Bahcivangi Ștefan, Stanca-Moise Cristina, Iancu Ramona – Modul 

de colectare și transportul laptelui, condiții de bază în cadrul centrelor de 
procesare mici și mijlocii; 

- Bahcivangi Ștefan, Stanca-Moise Cristina, Iancu Ramona – Studiu 
privind situația actuală a crescătorilor de vaci cu lapte din județul Sibiu la 
sfârșitul anului 2005; 

- Bahcivangi Ștefan, Stanca-Moise Cristina, Iancu Ramona – Igiena 
corporală a vacilor cu lapte, condiție esențială privind bunăstarea ani-
malelor în condițiile aderării României la UE; 



12 

- Iancu Ramona, Bahcivangi Ștefan, Stanca-Moise Cristina – Princi-
pii moderne ale furajării raționale a vacilor cu lapte în condiții de ferme 
mici și mijlocii; 

- Iancu Ramona, Bahcivangi Ștefan, Stanca-Moise Cristina – Sisteme de 
hrănire a vacilor cu lapte propuse a se implementa în ferme mici și mijlocii; 

- Bahcivangi Ștefan, Stanca-Moise Cristina, Iancu Ramona, Moise 
Gheorghe – Studiu privind calitatea laptelui de vacă provenit de la 
crescătorii din județul Sibiu în urma analizelor de laborator; 

- Morar I., I. Groza, R. Catana, R. Pop – Indici calitativi ai materialului 
seminal de armăsar după congelare; 

- Groza I., Bogdan L., Simona Ciupe, Pop R., Ober C. – Cercetări 
privind infertilitatea la vacă; 

- Groza I., I. Morar, M. Cenariu, Brânsușa Stegeran, M. Delean – Di-
agnosticul și terapia tumorilor mamare la cățea; 

- Doina Ardeleanu, Camelia-Zoia Zamfir, Carmen-Ana Pivoda – Con-
trolul microbiologic al laptelui de oaie – condiție esențială pentru asig-
urarea igienei și siguranței alimentare. 

4. Volumul – Contribuții la conturarea unui model românesc de 
management – Ion Petrescu – coordonator, 2015: 

- Capitolul 43: Managementul montan românesc; Autori: Prof.univ. 
dr.H.C. Ion Petrescu; Prof.univ.dr. H.C. Radu Rey. 

5. Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor: Carpații 
României, Summit-ul pentru mediu și dezvoltare durabilă în regiunea 
Carpaților și a Dunării. București, 29-30 Aprilie 2001. 

6. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian 
– Sibiu, ”Lucrări științifice Vol. V”, Editura Universității ”Lucian Blaga” 
Sibiu, 2007: 

- Cristian Hera – Mesaj; 
- Radu Rey – Muntele românesc și consecințele unor interpretări 

simpliste ale ecologiei;  
- Gheroghe Pogan – Dezvoltarea durabilă a zonei montane din România; 
- Emil Silvaș – România fără busolă (Salonul verde); 
- Mariana Rusu – Valorificarea pajiștilor naturale din Munții Cindrel 

prin pășunat cu ovinele; 
- Marușca T., Mocanu V., Blaj V.A. – Sisteme de reconstrucție ecolog-

ică a pajiștilor domnate de Nardus Stricta L. din Munții Bucegi; 
- Razec Maria, Razec Iosif, Neagu Mircea, Filip Monica, Ujupan George-

ta – Utilizarea fertilizării organice pe pajiști în scopul gestionării durabile; 
- Sima N., I. Rotar, Mariana Rusu – Managementul sustenabil al pa-

jiștilor și plățile de Agro-Mediu;- Dragomir N., Peț I., Pădeanu I., Sauer Maria, 
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Cristea Corina, Sauer I., Dragomir Carmen, Voia S., Rechițean D., Frățilă I., 
Mihăiescu Laura, Lunca M., Smarande M. – Influența structurii floristice a 
pajiștilor temporare asupra producției de carne și de lapte la ovine; 

- Gheorghe Pogan – Cultura cartofului în zona montană; 
- Radac Mariana – Arbuștii fructiferi și dendrologici – mijloc de re-

facere și consolidare a funcțiilor economice productive ale gospodăriei 
agricole din zona montană; 

- Radac Mariana – Măsuri tehnologice pentru primul an de cultură a 
arbuștilor fructiferi în perimetrele experimentale din zona Cișnădioara, 
jud. Sibiu; 

- Emil Silvaș – Managementul fermelor de vaci cu lapte; 
- Padeanu I., Voia S., Dragomir N., Sauer I., Sauer Maria, Bogdan Gh. 

– Cercetări privind compoziția laptelui de oaie la rasa Țurcană în faza 
ascendentă și de plaou a lactației; 

- Bozdog Constantin, Rusu Mariana, Popa Doina – Păstoritul în 
Mărginimea Sibiului – Zonă tradițională de creștere a ovinelor; 

- Popa Doina, Bozdog C., Silvaș E. – Vaca de carne – Șansă realistă de 
rentabilizare a creșterii bovinelor în exploatațiile agricole montane; 

- Zamfirescu Stela, Nadolu Dorina, Anghel Andreea, Topoleanu Irina 
– Rezultate privind pretabilitatea la congelare a spermei de țap și fecun-
ditatea obținută după inseminarea artificială a caprelor; 

- Nadolu Dorina, Zamfirescu Stela, Anghel Florea – Rata concepției 
în urma inseminării intrauterine cu spermă congelată la capră; 

- Ghiță Simona, Zamfirescu Stela, Șogorescu Elena, Nadolu Dorina, 
Anghel Andreea – Influența unor medii naturale de diluție asupra preta-
bilității la congelare a materialului seminal la berbec; 

- Mioara Bocănici – Studiul performanțelor productive și de repro-
ducție a taurinelor Pinzgau din exploatațiile familiale din bazinul Dor-
nelor și Câmpulung Moldovenesc; 

- Poșan Paula, Stoica Angela – Observații privind modificările 
greutății și condiției corporale, la vaci, în ultimele două luni de gestație; 

- Monica Marin, Eelena Pogurschi, D. Drăgotoiu, Violeta Zburlea – 
Cercetări privind influența utilizării unor suplimente minerale asupra 
indicilor productivi la ovine; 

- Ștef T., Ruta Dana, Naznan J., Moldovan Silvia, Szabo A., Marton E., Po-
povici M., Birtok G. – Valorificarea resurselor agricole locale prin filiererele 
micilor rumegătoare și ale raselor porcine autohtone – Proiect COVALPRIM; 

- Eelena Pogurschi, Monica Marin, D. Drăgotoiu, Ioana Constan-
tinescu – Cercetări privind influențele suplimentării hranei cu crom și 
cupru asupra unor parametri sangvini la găinile ouătoare; 
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- Bahcivangi Ștefan, Stancă-Moise Cristina, Moldovan Ioan, Iancu 
Ramona – Studiu privind creșterea și exploatarea struților în ferma Hese-
Orlat din județul Sibiu; 

- Bahcivangi Ștefan, Stancă-Moise Cristina, Florian Grigorie, Iancu 
Ramona – Studiul privind Utilizarea zeoliților în hrana stimulativă a al-
binelor melifere; 

- Urdeș Laura Daniela – Considerații comparative, structurale și 
funcționale, privind Telncefalul la specia GALLUS DOMESTICUS; 

- Dănuț Maria, Mateiu Codreanu – Alternanțe secte – inundații în 
lunca Dunării; 

- Iuliana Mălăescu – Protecția mediului ecologic – apă, aer, sol – la Baza 
de Cercetare-Dezvoltare Băneasa din cadrul INCDIF – ISPIF – București; 

- Maria Gheorghe – Studiu de reabilitate a instalațiilor tradiționale 
țărănești și ecologice; 

- Chiș Maria Isabela – Metode de combatere și ameliorare a 
alunecărilor de teren și a eroziunii în adâncime în zona Mediaș; 

- Virgil Dobre, Mihaiu Gheorghe, Nițu Ion, Ionițoaia Horațiu – Folo-
sirea surselor de apă locale, condiție de bază în dezvoltarea durabilă a 
spațiului rural din zona înaltă de deal și de munte; 

- Micu M. – Determinarea evapotranspirației prin metoda Papa-
dakis în sudul Transilvaniei; 

- Ion Șerban, Ilie Biolan, Felicia Iacob – Folosirea eficientă a in-
stalației de irigare prin aspersiune cu tambur și furtun prevăzută cu 
agregat de pompare propriu la culturi agricole în zona de deal și munte; 

- Iuliana Antonie – Cercetări privind rolul speciei Popopoea 
Minkiewiczi Now (fam. Trichogrammatidae) în controlul biologic al 
Țigărarului (Byctiscus Betulae L.); 

- Nicola Gheorghe – Lucrări de gospodărire a apelor pentru 
apărarea localității montane Crevedia, jud. Hunedoara; 

- Visarion Rășinăreanu – Teologie și ecologie; 
- Aurel Pavel – Rolul preotului în dezvoltarea durabilă în mediul rural; 
- Schiau Ioan – De la frumusețea primordială la frumusețea 

înșelătoare; 
- Stanciu Mirela, Spânu Simona, Pomohaci Marcel – Strategii de 

dezvoltare rurală durabilă prin turism rural și agroturism, la nivel 
național și european; 

- Isbășescu Teodor, Nicolae Carmen, Diniță Georgeta, Ianițchi Dan-
iela – Agroturismul – mijloc de diversificare a activității și a veniturilor în 
mediul Rural. 
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7. Muntele – Vol. I – 2014, Revista de Montanologie, Editura Eurobit 
Timișoara: 

- Teodor Marușca, Neculai Dragomir – Pajiștile montane și rolul lor 
multifuncțional; 

- Gheorghe Mencinicopschi – Calitatea alimentului – o abordare holistică; 
- Corneliu Bucur – Disoluția unui ecosistem și dispariția unei 

etnoculturi (păstoritul momârlanilor din Valea Jiului); 
- Vasile Avădănei, Lazăr Latu – Adaptarea viziunii montane 

naționale la Orizonturile Europa 2030, 2040, 2050; 
- Alexandru T. Bogdan, Iudith Ipate, George Florea Tobă – Noi 

abordări eco-bio-geo-economice în cercetarea științifică montanologică; 
- Mioara Bocănici – Studiu de caz privind impactul măsurii 141 

”Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență” asupra gospodăriei 
țărănești din zona montană; 

- Luminița Cojocariu, Aurica Breica Borozan, Despina-Maria Bor-
dean, N.M. Horablaga, C. Bostan – Evaluarea oportunităților oferite de 
Munții Zarandului; 

- Romeo Ilie – Problemele complexe ale vieții de munte au nevoie de 
soluții multi și interdisciplinare din partea cercetării. De unde luăm banii? 

- Romeo Cătățin Crețu – Propuneri privind clasificarea pensiunilor 
agroturistice montane; 

- Gheorghe Ionașcu – Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea 
Dunării (SUERD) și Carpați; 

- Ioan Plăiaș – Dinimica fenomenelor demografice în zona Munților 
Apuseni; 

- Mariana Rusu – Aspecte privind păstoritul în Munții Cindrel; 
- Ioan Jelev, Viorica Jelev – Apa și zona montană; 
- Radu Rey – Componente esențiale pentru o ”Strategie multianuală 

destinată Carpaților României” – Orizont 2040”; 
- Romulus Gruia – Memento montanologic: apa în Carpați. Apa din 

Carpați; 
- Ioan Cotârlea – Managementul integrat al siturilor Natura 2000 

Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș; 
- Dănuț Ungureanu – Turismul rural montan între deziderate, 

provocări, realități; 
- Adrian-Radu Rey – Orientări strategice naționale pentru dezvol-

tarea durabilă a zonei montane defavorizate (2014-2020); 
- Iulian Cucoș, Ion Antonescu, Ioan Alecu – Gospodăria energetic ac-

tivă, premiza dezvoltării economice a zonelor montane din România; 
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- Maria Gheorghe, Alexandra Chiriac – Patrimoniul spiritual, conti-
nuitatea tradiției în spațiul rural românesc și distribuția unităților de pe-
dopeisaj montan; 

- Corina Matei-Gherman – Pădurile montane – un patrimoniu 
mondial. Despădurile – o amenințare pentru viitor. 

8. Muntele – Vol. II – 2014, Revista de Montanologie, Editura Euro-
bit Timișoara: 

- Radu Rey, Avram Fițiu, Lazăr Latu, Ioan Agapi, Petre Cătineanu – 
Concept de Proiect: ”Subprogram tematic pentru zona montană”; 

- Ioan Plăiaș – Considerații privind structura pe vârste a populației 
din zona Munților Apuseni; 

- Gheorghe Săvoiu – Un proiect transfrontalier al unui program eu-
ropean de turism montan intitulat ”Renașterea transhumanței carpatice” 
și soluții de recunoaștere a acesteia în patrimoniul cultural al UNESCO; 

- Teodor Marușca – Cercetări preliminare asupra gradienților natu-
rali și socio-economici montani pentru stabilirea pe baze științifice a sub-
vențiilor agricole în funcție de altitudine și alte handicapuri; 

- Vasile Avădănei – EDUMONTAN – Concept de pregătire a 
resurselor umane din zona montană pentru dezvoltare competitivă; 

- Romulus Gruia – Gastroturismul – un factor de atractivitate 
pentru dezvoltarea economică a zonei montane; 

- Luminița Cojocariu, Aurica Breica Borozan, Despina-Maria Bor-
dean, N.M. Horablaga, C. Bostan – Tradiții pastorale în Munții Almăjului. 
Studiu de caz; 

- Lazăr Latu, Vasile Avădănei – Cum pot contribui asociațiile 
neguvernamentale la realizarea obiectivelor Uniunii Europene – experi-
ență și relevanțe economice și sociale prin Filiala Neamț a Forumului 
Montan din România; 

- Andrei Popescu – Zone gri în evaluarea resurselor locale pentru 
dezvoltarea la nivelul localităților montane; 

- Iulian Cucoș – Casa montană energetic activă. Concepere și proiectare; 
- Corneliu Bucur – Oicumena carpatică – matrice a gestării și cetate 

a apărării etno-identității și libertății poporului român. 
9. Muntele – Vol. III – 2015, Revista de Montanologie, Editura Euro-

bit Timișoara: 
- Raluca-Oana Andone – Repere actuale din legislația română și eu-

ropeană privind dezvoltarea durabilă a zonei montane; 
- Gheorghe Săvoiu – Mărginimea Sibiului sau unda purtătoare a 

civilizației tehnice montane, acordată biblic, pastoral și demografic fi-
nalității filosofice a câmpiei; 
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- V. Avădănei, L. Latu, Lidia Avădănei, Elena David, Gabriela Marian 
– Patrimoniul montan cultural și natural – liantul pentru o dezvoltare 
montană coerentă; 

- Adrian R. Rey, Andrei Coca – Externalitățile zonelor montane în 
contextul dezvoltării durabile; 

- Iulian Cucoș – Managementul economic durabil al microzonelor 
montane; 

- Teodor Marușca – Strategii de practicare a agriculturii ecologice 
pe pajiștile montane degradate; 

- Ioan Jelev, Viorica Jelev – Apa – element esențial pentru economia 
zonei montane; 

- Beniamin Atodiresei – Locuire în zonă de munte – peisaj cultural 
în transformare; 

- Gheorghe Ionașcu – Asocierea comunităților montane în clustere 
locale/zonale – temelia rezistenței civilizației rurale. 

10. Muntele – Vol. IV – 2015, Revista de Montanologie, Editura Eu-
robit Timișoara: 

- Romulus Gruia, Alexandru T. Bogdan, Radu Rey, George F. Tobă – 
Studiu privind aplicarea conceptului de permacultură montană în Car-
pații românești; 

- I. Plăiaș – Caracteristici ale condițiilor naturale din zona Munților 
Apuseni; 

- Radu Rey – Noi șanse pentru exploatarea potențialului economic 
al zonelor montane prin ”produsul montan”. Eco-ariile montane, 
tradiționale; 

- Luminița Cojocariu, N.M. Horablaga, Aurica Breica Borozan, 
Despina Maria Bordean, C. Bostan, Loredana Copăcean – Utilizarea efi-
cientă a pajiștilor montane – tarlalizarea; 

- Andrei Popescu – Schiță pentru o fișă socioeconomică a resurselor 
pentru dezvoltare ale comunităților montane. În pregătirea re-
censământului zonei montane; 

- Emil Iugan – Satul românesc; 
- Corneliu Bucur – O coordonată fundamentală a identității noastre 

etno-culturale: sistemul pastoral (de la păstoritul subcarpatic arhetipal 
(cu iernarea în staule) la păstoritul transcarpatic intensiv (transhu-
manța), în evoluție istorică milenară. 

11. Muntele – Vol. V – 2016, Revista de Montanologie, Editura Eu-
robit Timișoara: 

- Mihai Valică – Dimensiunea spirituală a economiei mondiale ver-
sus montane; 
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- Ioan Jelev, Viorica Jelev – Promovarea unor soluții economice de 
pompare a apei în zonele montane fără consum de energie electrică și 
termică; 

- Romulus Gruia, Radu Rey – Turismul responsabil în spațiul mon-
tan, o oportunitate pentru comunităile locale; 

- Luminița Cojocariu, M. Horablaga, Loredana Copăcean, Aurica 
Breica Borozan, Despina Maria Bordean, C. Bostan – Exploatarea eco-
nomică a unor pajiști montane suprapuse peste situl Natura 2000 Munții 
Țarcu – ROSCI0126; 

- I. Popa – Ariile protejate (forestiere) între protecție strictă și mo-
tor de dezvoltare rurală; 

- Romeo Dumitru Ilie – Cartarea în eco-bio-arii pe bază de GIS 
pentru o abordare sistematică și sistemică a politicilor și strategiilor 
specifice de dezvoltare economică și socială durabilă a zonei montane din 
România; 

- Vasile Avădănei, Lidia Avădănei – ”Mediocritas Aurea” – o soluție 
posibilă și potrivită pentru dezvoltarea montană durabilă, inteligentă și 
incluzivă; 

- Niculina Onesifereanu – Fonduri nerambursabile în zona mon-
tană. Perspective și dificultăți în accesare – PNDR 2014-2020; 

- Elena Gabriela Baciu – Sistemul cooperatist agricol – forme mo-
derne și economice de organizare a fermierilor pentru colectarea, produc-
erea, promovarea și comercializarea produsului montan. Cerințe pentru 
instituțiile guvernamentale și pentru fermierii români din zona montană; 

- Mariana Rusu, C. Bozdog, Emilia Costin, Doina Popa – Studii și cer-
cetări privind identificarea și promovarea produselor tradiționale din 
satele pastorale din zona Sibiului; 

- Manuela Apetrei – Studiu privind valorificarea potențialului rec-
reativ și curativ din Munții Rarău și Giumalău; 

- Radu Rey – Îngrășămintele organice și biodiversitatea valoroasă a 
pajiștilor din munții României – factori de bază pentru economia agrozo-
otehnică, sănătatea animalelor și a fermierilor și pentru obținerea ”pro-
duselor montane”, alimentare, de înaltă calitate; 

- Corneliu Bucur – Proiect privind necesitatea elaborării unei politi-
ci cultural-naționale pentru dezvoltarea durabilă a satului românesc, în 
secolul XXI, prin valorificarea superioară a patrimoniului etno-cultural, 
material și imaterial, urmărind reconcilierea tradiției cu modernitatea și 
afirmarea plenară și integrată a valorilor sale în cadrul turismului cultur-
al european și universal; 
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- Radu Rey – Profil de colaborator distins al Centrului de Economie 
Montană – CE-MONT și al Forumului Montan din România – pentru pro-
tecția gospodăriei țărănești și dezvoltarea rurală-montană. Emil Iugan: 
promotor al unui model de dezvoltare rurală-montană. 

12. Muntele – Vol. VI – 2016, Revista de Montanologie, Editura Eu-
robit Timișoara: 

- Radu Rey – Ziua Internațională a Muntelui – 2016. Parteneriatul 
Montan și Forumul Montan din România. Cercetarea științifică și factorul 
cultural-montan; 

- Corneliu Bucur – Cultura comunităților montane. Celebrarea di-
versității culturale și întărirea identității; 

- Lazăr Latu – Stâna montană românească – factor tradițional mile-
nar de diversitate și identitate culturală; 

- Mihai Valică – Cultura și educația comunităților montane în con-
textul diversității și al întăririi identității naționale și spirituale; 

- Vasile Avădănei, Gabriela-Brândușa Horlescu, Lidia Avădănei – 
Promovarea în rândul tinerilor a valorilor culturale rurale montane și 
motivarea lor de a reveni în comunitate după absolivirea școlii; 

- Andrei Coca – Studiu preliminar privind monumentele istorice de 
interes național și local, situate în zona montană României; 

- Tiberiu Ștef – Proiectul ”Quality Mountain Product” QMP; 
- Teodor Marușca – Târlirea rațională – un model de bune practici 

agricole pe pajiștile montane; 
- Romulus Gruia, Radu Rey – Studiu privind elementele de bază ale 

schimbărilor de mediu în regiunile montane ale planetei; 
- Romeo Ilie – Inovarea și creșterea productivității muncii în agri-

cultură – priorități pentru o dezvoltare sustenabilă a zonei montane din 
România; 

- Adrian-Radu Rey – Direcții strategice pentru zonele montane din România; 
- Luminița Cojocariu, Loredana Copăcean, Lia Hoancea – Paralelă 

munte-câmpie la nivelul regiunii de dezvoltare Vest; 
- Gabriela Macovei – Studiu: din cultura motnană a ciobanilor din 

Munții Vrancei: port, obiceiuri și tradiții străvechi. 
13. Muntele – Vol. VII – 2017, Revista de Montanologie, Editura Eu-

robit Timișoara: 
- Corneliu Ioan Bucur – Pledoarie și argument privind elaborarea 

unui posibil (și necesar) proiect de țară, privind renașterea și moderni-
zarea satului românesc și a civilizației rurale din România; 

- Romulus Gruia, Radu Rey, L. Gaceu – Studiu privind indicația geo-
grafică (IG) pentru produsele agro-alimentare montane; 
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- Romeo Ilie – Platforma pentru urmărirea trasabilității produsului 
montan. Tehnici și metode de verificare și încadrare a produselor ca fiind 
din zona montană; 

- Tiberiu Ștef – Cooperativa – șansa producătorilor din zona mon-
tană României; 

- Mihai Valică – Muntele – între economia cooperatistă și destinul 
autohton; 

- Manuela Apetrei, I. Surdu – Patrimoniul natural montan, funda-
mentul diversității culturale și a identității comunităților montane; 

- Adrian-Radu Rey, Andrei Coca – Studiu preliminar privind contribuția 
fondurilor europene la dezvoltarea durabilă a zonei montane din România; 

- Carmen Cătună – Fermele mici, de familie din zona montană – în 
atenția noilor orientări strategice ale Uniunii Europene. 

14. Muntele – Vol. VIII – 2017, Revista de Montanologie, Editura Eu-
robit Timișoara: 

- Acad. Păun Ion Otiman, Prof.dr. Vasile Goșa – Economia montană a 
României în secolul XXI, fundamentată pe gradientică; 

- Prof.univ.dr.ing. Ioan Jelev, Conf.univ.dr.ec. Viorica Jelev – Apa – 
element esențial pentru economia zonei montane; 

- Prof.univ.dr. Ioan Plăiaș – Comportamentul consumatorilor – punct de 
plecare în proiectarea strategiilor de marketing pentru produsele montane; 

- Pr.dr.doc. Mihai Valică – Bioetica spirituală a muntelui; 
- Acs.Drd. Sabin Nicula, CS I, Dr. I. Surdu, Prof.univ.dr. Emerit Vasile 

Surd, CS III Vasile Avădănei, Dr. B.N. Păcurar – Tehnici și metode de delimi-
tare a unităților montane din Carpații României. Aplicații la Munții Apuseni; 

- CS II, Dr. Daniela Antonescu – Biodiversitatea patrimoniului natu-
ral montan. Provocările prezentului și perspective durabile de acțiune; 

- CS III Vasile Avădănei, CS I, Dr. I. Surdu, Lidia Avădănei – Opor-
tunități de emergență pentru tehnologiile artizanale tradiționale de val-
orificare a resurselor umane; 

- Conf.dr. Brândușa Covaci – Turismul rural în sprijinul educației 
românești. Considerații privind modelul norvegian; 

- Conf.dr. Avram Fițiu – Inventarierea instrumentelor de storytelling 
adaptate valorificării potențialului agrocultural al produselor montane; 

- Ec. Baciu Elena Gabriela – Importanța consultării în procesul de 
elaborare a politicii publice pentru zona montană, ca element fundamen-
tal al calității actului de guvernare; 

- Ing. Maria Horătău, Ing. Constantin Burcea – Consecințele tăierii 
abuzive a pădurilor în zona montană. Posibile soluții experimentale. 
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15. Muntele – Vol. IX – 2018, Revista de Montanologie, Editura Eu-
robit Timișoara: 

- Otilia Manta – Incluziunea financiară digitală în zona montană; 
- A.S. Nicula, Emanuela-Adina Cociș, V. Avădănei, V. Gligor, B.N. 

Păcurar, V. Surd, I. Surdu – Munții Carpați – între paradigma normativă și 
abordările pragmatice; 

- Brândușa Covaci, Marta Christina Suciu, M. Covaci – Sectoarele secundar 
și terțiar, suport al dezvoltării montane în regiunea de Nord-Est a României; 

- V. Avădănei, I. Surdu, Lidia Avădănei – Dezvoltarea montană în so-
cietatea bazată pe cunoaștere susținută de consolidarea parteneriatului 
social la nivel local; 

- D. Ungureanu, D. Gîțan – Zonele montane și noua politică agricolă 
comună post 2020; 

- I. Cucui, Daniela Pahome – Perspectivele economice și culturale 
ale turismului montan de agrement în contextul dezvoltării durabile; 

- D. Gîțan, D. Ungureanu – Valorificarea pajiștilor montane în contextul 
actual, pentru o dezvoltare sustenabilă a economiei rurale montane; 

- V. Gligor, Emanuela-Adina Cociș, A.S. Nicula – Analiza spațială in-
tegrată a Munților Metaliferi de Nord-Est. Studiu de caz: Comuna Bucium 
(jud. Alba); 

- A.D. Muntean, Corina Todea, A.M. Cîrcu – O analiză asupra 
hamurăritului din Munții Poiana Ruscă, fațeta hunedoreană. Studiu de 
caz: Comuna Lunca Cernii de Jos; 

- M. Valică – România bilenară, străjuită de munți și petcetluită de 
sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului în anul Centenarului și în pragul 
celui de al doilea Centenar și al treilea mileniu. 

16. Muntele – Vol. X – 2018, Revista de Montanologie, Editura Eu-
robit Timișoara: 

- D. Ungureanu, D. Gîțan – Delimitarea zonei montane din România. 
Un subiect de actualitate, uneori controversat; 

- Radu Rey – ”Carpații României în secolul XXI”.”Satul de munte – 
între declin și speranțe”.”Economia agricolă montană, un factor de stabil-
itate și șansă sustenabilă pentru națiunea română”; 

- G.F. Tobă, D. Enache, D. Ungureanu, M.Th. Paraschivescu, G.L. To-
bă, G. Puchianu – Cercetări bioeconomice privind valorificarea eficientă a 
efectivelor de animale din zona montană a României, prin utilizarea aba-
toarelor mobile; 

- Daniela Antonescu – Bioeconomia zonelor montane – oportunități 
pentru dezvoltarea economică și socială, locală și regională; 

 



22 

- Carmen Cătună Boca, Manuela Apetrei – Politici europene de dezvoltare 
durabilă – provocări economice pentru siguranța și securitatea alimentelor; 

- V. Avădănei, Lidia Avădănei, I. Surdu – Aspecte socio-culturale 
care argumentează ocuparea și antreprenoriatul în zona montană; 

- Manuela Apetrei, Carmen Cătună, Ioan Surdu, Vasile Avădănei – 
Cultura montană bucovineană între tradiționalism și modernism în ul-
timul secol; 

- Păun Ion Otiman – Economia Montană - O mare și nerezolvată 
problemă a României; 

- M. Valică – Lăcașurile de cult străbune – piloni de stabilitate și pe-
renitate a comunităților montane românești. 

27. Conferința Europeană ”Euromontana”, Piatra-Neamț, România, 
4-6 Octombrie 2007: 

- Radu Rey – ”Societatea civilă ”pro-munte” și rolul său pentru pro-
tecția și dezvoltarea durabilă a zonei montane din România în contextul 
aderării la Uniunea Europeană și al schimbărilor climatice și demografice”. 

18. ”Muntele și dreptul –tendințe manifestate” – Lawrence Christy, 
Douglas McGuire/FAO. 

19. Vasile Surd, Veronica Constantin, Alexandru-Sabin Nicula: 
- Carte: Așezările din Munții Apuseni. Premiul Academiei Române și 

Premiul Academiei de Științe Agricole și Silvice/2019. 
20. Carte: Satul românesc – 100 de ani de evoluție rurală; Dezbatere 

națională dedicată aniversării Centenarului Marii Uniri. Editor: Acad. 
Cristian Hera. Editura Academiei Române: 

- Contribuții la dezbaterea ”Satul Românesc” – Radu Rey – ”Satul de 
munte, rezervor de valori și bastion al trăiniciei poporului român”. 

21. Carte: Radu Rey – ”Factorii de zooigienă și influența lor asupra 
sănătății și producției bovinelor din gospodăriile populației în zona montană 
”bazinul Dornelor”. Studiu (1974-1988) ?! Economia agro-zootehnică mon-
tană – încotro? Editura Terra Nostra – Iași, 2018 (254 pag.). 

22. Volumul – Agricultura – Concepte și instrumente operaționale – 
Marius Stoian, Mihai Aniței, 2019; 

- Agricultura montană – O situație la zi a economiei agricole montane 
și oportunități de dezvoltare ale Regiunii Montane din România/Radu Rey: 

- Despre ”starea muntelui” – realități și temeri; 
- Fenomene curente în anul 2017; 
- Realități și inițiative; 
- Instituții – organizații neguvernamentale și suportul juridic – ex-

istene în România, în 2018; 
- Noi eforturi și oportunități (2017-2018). 
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CAP. II: ACTE NORMATIVE ȘI STATUTE 

Hotărârea nr. 438/1990 privind înființarea și organizarea 
Comisiei zonei montane din România*) 

Modificări (1), Referințe (1) 
Text publicat în M.Of. al României. 

În vigoare de la 28 aprilie 1990 până la 27 decembrie 1992, fiind abro-
gat și înlocuit prin Hotărâre 785/1992. 

*) Hotărîrea guvernului nr. 438 a fost publicată în Monitorul Oficial 
nr. 58-59 din 28.04.1990. 

Guvernul României h o t ă r ă ș t e: 
Art. 1. - Pe data prezentei hotărîri se înființează Comisia zonei montane 

din România, organ consultativ al guvernului, în componența Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare, cu sediul în municipiul București. 

Art. 2. - Se aprobă structura organizatorică a Comisiei zonei mon-
tane din România, în limita a 79 de posturi, potrivit anexei nr. 1*) la 
prezenta hotărîre. 

*) Anexa se comunică organelor interesate 
Art. 3. - Comisia zonei montane are ca obiect fundamentarea și 

coordonarea realizării programelor de dezvoltare economico-sociale a 
zonelor montane, pe care le întocmește și le prezintă guvernului sau altor 
organe centrale interesate, elaborarea de studii și proiecte privind 
strategia dezvoltării acestor zone, acordarea de asistență tehnică orga-
nelor, instituțiilor, unităților, întreprinzătorilor particulari, care des-
fășoară activitate în zona montană. 

Art. 4. - Referințe (1) Comisia zonei montane va prezenta propu-
neri privind aprobarea atribuțiilor sale principale în termen de 30 de zile. 

Art. 5. - În județele cu zonă montană, prevăzute în lista-anexă nr. 2 
la prezenta hotărîre, se înființează comisii județene ale zonei montane. 

Comisiile județene funcționează pe lîngă direcțiile generale pentru ag-
ricultură și industrie alimentară, în subordinea directă a directorului general 
și sub îndrumarea tehnică și metodologică a Comisiei zonei montane. 

Art. 6. - Structura organizatorică, atribuțiile și răspunderile comisi-
ilor județene ale zonei montane se stabilesc de Ministerul Agriculturii și 

https://lege5.ro/Gratuit/gy3tcmbq/alegeconsolidare
https://lege5.ro/Gratuit/gy3tcmbq/FisalpReferinte1&pId=0#p-0
https://lege5.ro/Gratuit/gy2dcmzx/hotararea-nr-785-1992-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-agriculturii-si-alimentatiei
https://lege5.ro/Gratuit/gy3tcmbq/art-1-hotarare-438-1990?dp=ha4dsmbtha3q
https://lege5.ro/Gratuit/gy3tcmbq/art-2-hotarare-438-1990?dp=ha4dsmbtha4q
https://lege5.ro/Gratuit/gy3tcmbq/art-3-hotarare-438-1990?dp=ha4dsmbthe2a
https://lege5.ro/Gratuit/gy3tcmbq/art-4-hotarare-438-1990?dp=ha4dsmbthe3a
https://lege5.ro/Gratuit/gy3tcmbq/Gratuit/gy3tcmbq/FisalpReferinte1&pId=8890396#p-8890396
https://lege5.ro/Gratuit/gy3tcmbq/art-5-hotarare-438-1990?dp=ha4dsmbthe4a
https://lege5.ro/Gratuit/gy3tcmbq/art-6-hotarare-438-1990?dp=ha4dsmbugayq
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Industriei Alimentare împreună cu Comisia zonei montane, cu avizul 
Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale, în termen de 60 de zile de la 
data prezentei hotărîri. 

Art. 7. - În scopul realizării activităților de cercetare, proiectare, 
perfecționare profesională, informare și documentare privind zonele 
montane, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Academia de 
Științe Agricole și Silvice împreună cu Comisia zonei montane și cu avizul 
Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale vor face propuneri guvernului, 
în termen de 90 de zile, privind înființarea institutului de montanologie. 

Art. 8. - Comisia zonei montane va avea în dotare două autoturisme 
DACIA Break, 5 autoturisme de teren ARO 244 D, un microbuz TV 12 D 
pentru transport persoane, cu drept de deplasare pe întreg teritoriul țării. 

Art. 9. - Primăria municipiului București va asigura Comisiei zonei 
montane spații corespunzătoare desfășurării activității acesteia. 

Art. 10. - Radu Rey se numește în funcția de președinte al Comisiei 
zonei montane din România, cu grad de secretar de stat. 

Art. 11. - Comisia zonei montane are personalitate juridică, este fi-
nanțată de la bugetul statului și își desfășoară activitatea economico-
financiară pe baza bugetului propriu de venituri și cheltuieli. 

Art. 12. - Personalul din cadrul comisiei va fi salarizat potrivit pre-
vederilor ce se aplică personalului din aparatul propriu al ministerelor. 

Art. 13. - Se autoriză Ministerul Economiei Naționale și Ministerul 
Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în indicatorii de 
plan, muncă, salarizare și financiari pe anul 1990, rezultați din pre-
vederile prezentei hotărîri. 

Prim-ministru 
Petre Roman 

 
București, 25 aprilie 1990. 
Nr. 438. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://lege5.ro/Gratuit/gy3tcmbq/art-7-hotarare-438-1990?dp=ha4dsmbugazq
https://lege5.ro/Gratuit/gy3tcmbq/art-8-hotarare-438-1990?dp=ha4dsmbuga2q
https://lege5.ro/Gratuit/gy3tcmbq/art-9-hotarare-438-1990?dp=ha4dsmbuga3q
https://lege5.ro/Gratuit/gy3tcmbq/art-10-hotarare-438-1990?dp=ha4dsmbuga4q
https://lege5.ro/Gratuit/gy3tcmbq/art-11-hotarare-438-1990?dp=ha4dsmbugeyq
https://lege5.ro/Gratuit/gy3tcmbq/art-12-hotarare-438-1990?dp=ha4dsmbugezq
https://lege5.ro/Gratuit/gy3tcmbq/art-13-hotarare-438-1990?dp=ha4dsmbuge2q
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ANEXA Nr. 2 
LISTA 

cuprinzînd județele cu zonă montană în care funcționează comisii 
județene ale zonei montane     

 Nr. 
crt. 

Județul Sediul comisiei (localitatea) 

 1. Alba Alba Iulia 
 2. Arad Arad 
 3. Argeș Pitești 
 4. Bacău Bacău 
 5. Bihor Oradea 
 6. Bistrița-Năsăud Bistrița 
 7. Brașov Brașov 
 8. Buzău Buzău 
 9. Caraș-Severin Reșița 
 10. Cluj Cluj-Napoca 
 11. Covasna Sfîntu Gheorghe 
 12. Dîmbovița Tîrgoviște 
 13. Gorj Tîrgu Jiu 
 14. Harghita Miercurea-Ciuc 
 15. Hunedoara Deva 
 16. Maramureș Baia Mare 
 17. Mehedinți Drobeta-Turnu Severin 
 18. Mureș Tîrgu Mureș 
 19. Neamț Piatra-Neamț 
 20. Prahova Ploiești 
 21. Satu Mare Satu Mare 
 22. Sălaj Zalău 
 23. Sibiu Sibiu 
 24. Suceava Suceava 
 25. Timiș Timișoara 
 26. Vîlcea Rîmnicu Vîlcea 
 27. Vrancea Focșani 
 

https://lege5.ro/Gratuit/gy3tcmbq/lista-cuprinzind-judetele-cu-zona-montana-in-care-functioneaza-comisii-judetene-ale-zonei-montane-hotarare-438-1990?dp=ha4dsmbugi2q
https://lege5.ro/Gratuit/gy3tcmbq/lista-cuprinzind-judetele-cu-zona-montana-in-care-functioneaza-comisii-judetene-ale-zonei-montane-hotarare-438-1990?dp=ha4dsmbugi2q
https://lege5.ro/Gratuit/gy3tcmbq/lista-cuprinzind-judetele-cu-zona-montana-in-care-functioneaza-comisii-judetene-ale-zonei-montane-hotarare-438-1990?dp=ha4dsmbugi2q


67 

HOTĂRÎRE Nr. 255 din 5 aprilie 1991privind înfiinţarea Regiei 
autonome "Institutul de montanologie" 

 
Publicat în Monitorul oficial nr. 96 din 3 mai 1991 
Guvernul României hotărăşte: 
Articolul 1 - În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 15/1990 se înfi-

inţează Regia autonomă "Institutul de montanologie", cu sediul în co-
muna Cristian, str. 13 nr. 53, judeţul Sibiu. 

Articolul 2 - Regia autonomă "Institutul de montanologie" este per-
soana juridică, îşi desfăşoară activitatea pe bază de gestiune economică şi 
autonomie financiară, se organizează şi funcţionează în conformitate 
cu Legea nr. 15/1990 şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare 
cuprins în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre. 

Articolul 3 - Obiectul de activitate al Regiei autonome "Institutul de 
montanologie" îl constituie: cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplica-
tiva în domeniile agriculturii de tip montan privind valorificarea superio-
ară a terenurilor agricole şi efectivelor de animale, extinderea culturilor 
pomicole şi arboricole în zona montană; dezvoltarea agroturismului 
montan, industrializarea şi valorificarea produselor agricole vegetale şi 
animale, dezvoltarea marcilor originale ale acestora; extinderea pro-
gramelor de protecţie ecologica; crearea de staţii pilot; dezvoltarea ca-
drului construit în zona montană; operaţiuni de comerţ exterior; lucrări 
de cercetare-proiectare şi prestări servicii executate pe bază de contract 
pentru beneficiari interni sau externi; valorificarea resurselor energetice 
neconventionale; revitalizarea activităţilor artizanale traditionale. 

Articolul 4 - Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei reprezintă inter-
esele statului în consiliul de administraţie al Regiei autonome "Institutul 
de montanologie". 

Articolul 5 - Activitatea de cercetare a Regiei autonome "Institutul 
de montanologie" este coordonata de către Academia de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice. 

Articolul 6 - Patrimoniul Regiei autonome "Institutul de montanol-
ogie" este de 167.219 mii lei, din care 119.506 mii lei fonduri fixe şi 
47.713 mii lei mijloace circulante. Patrimoniul este constituit prin 
preluarea, pe bază de protocol şi bilanţ contabil încheiat la 31 decembrie 
1990, a activului şi pasivului patrimonial al Staţiunii de cercetare şi 
producţie pomicola Cisnadie şi al Staţiunii de cercetare şi producţie a 
ovinelor şi caprinelor Cristian - Sibiu, conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotărîre.Pe data infiintarii Regiei autonome "Institutul de montanologie" 
cele doua staţiuni se desfiinţează. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/755
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/755
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Articolul 7 - Personalul preluat de Regia autonomă "Institutul de 
montanologie" se considera transferat în interesul serviciului.Persoanele 
încadrate în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a 
aplicării prevederilor prezentei hotărîri, au dreptul la salariul tarifar avut 
şi sporul de vechime, după caz, timp de trei luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei hotărîri. 

Articolul 8 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 
hotărîre. 

Prim-ministru  
Petre Roman 
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Anexa 1 
REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Regiei autonome "In-

stitutul de montanologie" 
 
I. Dispoziţii generale 
Articolul 1 - Regia autonomă "Institutul de montanologie" este per-

soana juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autono-
mie financiară; activitatea acesteia se desfăşoară în baza prezentului 
regulament.În toate actele şi publicaţiile, denumirea "Institutul de mon-
tanologie" va fi urmată de menţiunea "regie autonomă", initialele I.M. 
constituind marca institutului. 

Articolul 2 - Regia autonomă "Institutul de montanologie" are se-
diul în comuna Cristian, str. 13 nr. 53, judeţul Sibiu. 

II. Obiectul de activitate 
Articolul 3 - Obiectul de activitate al Regiei autonome "Institutul de 

montanologie" îl constituie: 
3.1. cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativa în domeniile 

agriculturii de tip montan privind: 
- valorificarea superioară a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale; 
- extinderea culturilor pomicole şi arboricole în zona montană. 
3.2. specializarea profesională şi informarea populaţiei din zona montană; 
3.3. dezvoltarea agroturismului montan; 
3.4. industrializarea şi valorificarea produselor agricole vegetale şi 

animale, dezvoltarea marcilor originale ale acestora; 
3.5. extinderea programelor de protecţie ecologica; 
3.6. crearea de staţii pilot; 
3.7. dezvoltarea cadrului construit în zona montană; 
3.8. lucrări de cercetare-proiectare şi prestări de servicii executate 

pe bază de contract cu beneficiari interni şi externi; 
3.9. valorificarea resurselor energetice neconventionale; 
3.10. revitalizarea activităţilor artizanale traditionale; 
3.11. operaţiuni de comerţ exterior. 
III. Patrimoniul 
Articolul 4 - Patrimoniul Regiei autonome "Institutul de montanol-

ogie" este de 167.219 mii lei, din care 119.506 mii lei fonduri fixe şi 
47.713 mii lei mijloace circulante. El este constituit prin preluarea pe ba-
ză de protocol şi bilanţ contabil încheiat la 31 decembrie 1990 a activului 
şi pasivului patrimonial al Staţiunii de cercetare şi producţie pomicola 
Cisnadie şi al Staţiunii de cercetare şi producţie a ovinelor şi caprinelor 
Cristian - Sibiu. 
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Articolul 5 - Regia autonomă "Institutul de montanologie" este pro-
prietara bunurilor din patrimoniul sau de care dispune în mod autonom 
în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită. 

Înstrăinarea bunurilor sau încheierea de tranzacţii în litigii cu o 
valoare mai mare de 10 milioane lei se face cu aprobarea Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei. 

IV. Structura Regiei autonome "Institutul de montanologie" 
Articolul 6 - Regia autonomă "Institutul de montanologie" îşi aproba 

structura organizatorică prin consiliul sau de administraţie, inclusiv înfi-
inţarea sau desfiinţarea de secţii, laboratoare, ateliere şi ferme de producţie. 
Statutul de organizare şi funcţionare a subunitatilor se aproba de către con-
siliul de administraţie potrivit metodologiilor specifice în vigoare. Consiliul 
de administraţie stabileşte, de asemenea, relaţiile subunitatilor (filiale, secţii, 
laboratoare, ateliere, ferme) în cadrul regiei şi cu terţii, acordindu-le după 
caz, împuternicire de reprezentare în domeniile tehnice, economice, comer-
ciale, administrative, financiare, juridice şi altele. 

Regia autonomă "Institutul de montanologie" va înfiinţa, cu apro-
barea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, filiale de cercetări mon-
tane în funcţie de cerinţele economiei montane. 

Articolul 7 - Subunitatile din componenta Regiei autonome "Institu-
tul de montanologie" nu au personalitate juridică, nu întreţin relaţii di-
recte cu bugetul statului, nu elaborează independent documentaţii 
pentru obţinerea de subvenţii, nu încheie direct contracte sau operaţiuni 
de comerţ exterior şi nu reprezintă regia autonomă decît în cazuri expres 
precizate şi în limita împuternicirilor acordate de către consiliul de ad-
ministraţie al regiei. 

Articolul 8 - Subunitatile regiei răspund direct în faţa consiliului de 
administraţie al Regiei autonome "Institutul de montanologie". 

V. Organele de conducere 
Articolul 9 - Conducerea Regiei autonome "Institutul de montanol-

ogie" se asigura prin: 
- consiliul de administraţie; 
- comitetul de direcţie; 
- director. 
Articolul 10 - Consiliul de administraţie al Regiei autonome "Insti-

tutul de montanologie" se numeşte prin ordin al ministrului agriculturii 
şi alimentaţiei. Consiliul de administraţie este compus din 15 membri, 
după cum urmează: 

- director  
- preşedinte; 
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- reprezentantul Ministerului Finanţelor; 
- trei reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei;- trei 

directori adjuncţi; 
- secretar ştiinţific; 
- şeful compartimentului juridic; 
- cinci şefi de subunitati din componenta regiei. 
Articolul 11 - Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în 

baza propriului regulament de organizare şi funcţionare, luînd hotărîri în 
toate problemele privind activitatea regiei, cu excepţia acelora care, po-
trivit legii, sînt date în competenţa altor organe. 

Articolul 12 - Membrii consiliului de administraţie se numesc pentru o 
perioadă de 4 ani, jumătate din ei putind fi înlocuiţi la fiecare 2 ani. 

Articolul 13 - Una şi aceeaşi persoana nu poate face parte concom-
itent din mai mult de doua consilii de administraţie sau sa participe la 
societăţi comerciale cu care Regia autonomă "Institutul de montanologie" 
întreţine relaţii comerciale sau are interese contrare. 

Articolul 14 - Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează 
calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de unde provin; ei sînt 
plătiţi cu o indemnizaţie stabilită de consiliul de administraţie pentru 
activitatea desfăşurată în aceasta calitate. 

Articolul 15 - Atribuţiile, răspunderile şi competentele consiliului 
de administraţie sînt următoarele: 

15.1. aproba structura organizatorică a Regiei autonome "Institutul 
de montanologie"; 

15.2. analizează şi adopta programele de activitate de cercetare, 
producţie, asistenţa tehnica, învăţămînt, activitate economică şi dezvol-
tare pe termen scurt, mediu şi lung; 

15.3. decide cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate con-
form cu programele de dezvoltare adoptate, care se finanţează din surse 
proprii, credite sau alocaţii bugetare; 

15.4. propune investiţiile a căror aprobare este data în competenţa 
altor organe; 

15.5. aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei; 
15.6. stabileşte şi defalca pe destinaţii subvenţiile necesare de la 

bugetul statului; 
15.7. stabileşte volumul, termenele şi modul de rambursare a creditelor; 
15.8. răspunde de administrarea legală şi eficienta a întregului pa-

trimoniu al regiei; 
15.9. aproba înstrăinarea bunurilor regiei cu o valoare de pînă la 10 

milioane lei; 
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15.10. în relaţiile cu terţii practica preţuri libere, negociate, cu re-
spectarea prevederilor legale; 

15.11. aproba utilizarea fondului valutar; 
15.12. aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, conform legii, 

cu persoane fizice şi juridice din ţara şi străinătate; 
15.13. decide asupra fondurilor care se constituie; 
15.14. aproba statutul, înfiinţarea, desfiinţarea şi limitele de compe-

tenţa, precum şi împuternicirile subunitatilor din structura; 
15.15, aproba regulamentul de funcţionare al consiliului ştiinţific a 

carei componenta, constituire şi atribuţii se stabilesc potrivit legii; 
15.16. stabileşte după criteriile legale niveluri de salarizare a per-

sonalului regiei; 
15.17. stabileşte măsuri de respectare a disciplinei tehnologice, 

protecţia şi securitatea muncii; 
15.18. ia măsuri potrivit legii pentru stabilirea răspunderii mate-

riale, disciplinare şi pentru prevenirea pagubelor; 
15.19. adopta orice alte măsuri privind activitatea regiei cu excepţia 

celor date în competenţa altor organe. 
Articolul 16 - Consiliul de administraţie se întruneşte în sesiuni or-

dinare o dată pe luna sau la cererea preşedintelui, ori a unei treimi din 
membrii săi, ori de cîte ori este nevoie. 

Articolul 17 - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de ad-
ministraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi 
din diferite domenii, a căror activitate va putea fi recompensata material 
conform înţelegerii, pe bază de contract. 

Articolul 18 - Comitetul de direcţie asigura conducerea operativă a 
activităţii regiei şi este compus din: 

- director; 
- 3 directori adjuncţi; 
- secretar ştiinţific. 
Articolul 19 - Comitetul de direcţie are următoarele atribuţii şi re-

sponsabilităţi principale: 
19.1. repartizează sarcinile profesionale şi economico-financiare pe 

subunitatile componente asigurind realizarea activităţilor în condiţii de 
rentabilitate; 

19.2. organizează activităţile regiei, asigura baza materială din ţara 
şi import, precum şi contractarea şi desfacerea producţiei şi serviciilor; 

19.3. aplica măsurile stabilite de către consiliul de administraţie 
pentru paza bunurilor, protecţia şi dezvoltarea patrimoniului regiei, re-
spectarea ordinii şi disciplinei tehnologice şi ierarhic administrative; 
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19.4. aplica măsurile stabilite de către consiliul de administraţie 
privind răspunderile şi competentele pe niveluri ierarhice şi structuri 
organizatorice ca şi relaţiile dintre acestea; 

19.5. stabileşte împuterniciri de reprezentare a unităţii pentru fiec-
are din membrii comitetului de direcţie. 

Articolul 20 - Directorul Regiei autonome "Institutul de montanolo-
gie" este numit de consiliul de administraţie, cu avizul ministrului agri-
culturii şi alimentaţiei. 

Articolul 21 - Directorul Regiei autonome "Institutul de montanolo-
gie" conduce activitatea curenta a acesteia şi reprezintă regia în relaţiile 
cu organele statului, cu persoanele fizice şi juridice. 

Articolul 22 - Directorul Regiei autonome "Institutul de montanolo-
gie" are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

22.1. angajează, prin semnatura, unitatea, în raporturile cu terţii, în 
limitele competentelor aprobate de consiliul de administraţie şi de regu-
lamentul de organizare şi funcţionare; 

22.2. angajează personalul unităţii; 
22.3. aproba normele privind disciplina tehnologică şi administra-

tivă din unitate; 
22.4. emite decizii pentru stabilirea răspunderii materiale şi disci-

plinare a personalului regiei; 
22.5. numeşte şi revoca conducătorii subunitatilor regiei; 
22.6. stabileşte şi acorda recompense conform prevederilor legale 

şi deciziilor consiliului de administraţie; 
22.7. încheie contractul colectiv de muncă. 
VI. Bugetul, relaţii financiare 
Articolul 23 - Regia autonomă "Institutul de montanologie" deter-

mina anual, conform legii, volumul de venituri realizate, cheltuielile to-
tale de efectuat şi cota de impozit pe profit datorată bugetului statului. 

Articolul 24 - Partea de cheltuieli care depăşeşte nivelul veniturilor 
realizate se subvenţionează de la bugetul de stat, conform legii. 

Articolul 25 - Veniturile şi cheltuielile Regiei autonome "Institutul de 
montanologie" se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar şi cu-
prind la "venituri" sumele provenite din încasări rezultate din contractele de 
cercetare, asistenţa tehnica, vînzarea produselor şi prestaţii, iar la "cheltuieli" 
valorile consumate pentru întreaga activitate a institutului, inclusiv chel-
tuielile cu amortizarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale, cu întreţinerea in-
stalaţiilor, utilajelor, precum şi rambursarea creditelor şi dobinzilor. 

Articolul 26 - Regia autonomă "Institutul de montanologie" întoc-
meşte anual bilanţ contabil şi cont de profit şi pierderi conform modelelor 
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stabilite de Ministerul Finanţelor. Bilanţul contabil anual şi contul de profit 
şi pierderi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 

Articolul 27 - Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi 
se sfirseste la 31 decembrie ale fiecărui an. 

Articolul 28 - Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor 
Regia autonomă "Institutul de montanologie" constituie fondul de rezerva 
şi fondul de dezvoltare, asigura sumele necesare pentru perfecţionarea şi 
recalificarea personalului angajat, precum şi pentru cointeresarea prin 
premiere, plăteşte impozitele, taxele, cotele de asigurări şi protecţie so-
cială, precum şi alte vărsăminte prevăzute de lege. Consiliul de admin-
istraţie poate hotărî şi crearea altor fonduri. Partea de venituri rămasă 
după constituirea fondurilor proprii şi efectuarea plăţilor prevăzute de 
lege reprezintă profitul net, din care o parte se utilizează, conform legii, 
pentru constituirea fondului de participare a angajaţilor la profituri. 

Articolul 29 - Dacă, în cursul exerciţiului financiar, veniturile nu sînt 
suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă "Institutul de 
montanologie" pe baza calculelor de fundamentare determina volumul 
împrumuturilor necesare care pot fi de cel mult 20% din veniturile brute 
realizate în anul precedent. 

Articolul 30 - Operaţiunile de încasări şi plati ale Regiei autonome 
"Institutul de montanologie" se efectuează prin conturi în lei şi în valută 
deschise la bănci. Pentru necesităţile curente, Regia autonomă "Institutul 
de montanologie" poate efectua operaţiuni de încasări şi plati în lei şi 
valuta, prin casieria proprie. 

VII. Relaţii comerciale 
Articolul 31 - Livrarea produselor şi angajarea activităţilor de cer-

cetare, asistenţa tehnica şi prestări de servicii se face pe baza contractu-
ală. Livrarea unor produse, asistenţa tehnica şi prestări de servicii se pot 
face şi direct către populaţie. 

VIII. Dispoziţii referitoare la personal 
Articolul 32 - Personalul regiei este supus prevederilor statutului 

personalului aprobat de consiliul de administraţie care reglementează în 
principal: 

- sistemul de ocupare a posturilor, promovarea, acordarea de burse, 
încetarea raporturilor de muncă; 

- îndatoririle personalului pe niveluri ierarhice;- modul de aplicare 
a sancţiunilor; 

- sistemul propriu de salarizare; 
- sistemul de recompense; 
- prevederi privind protecţia socială a personalului. 



75 

IX. Dispoziţii finale 
Articolul 33 - Litigiile de orice fel în care este implicata Regia au-

tonomă, "Institutul de montanologie" sînt de competenţa instanţelor 
judecătoreşti, sau prin arbitraj, conform legii. 

Articolul 34 - Regia autonomă "Institutul de montanologie" este ob-
ligată să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea reglementărilor legale 
privind protecţia mediului înconjurător şi să-şi realizeze surse proprii în 
acest scop. 

Articolul 35 - Prezentul regulament se completează cu celelalte 
reglementări legale. 
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Anexa 2 
Regia autonomă care se înfiinţează prin reorganizarea unor staţiuni 

de cercetare şi producţie 
Nr. 
crt.. 

Denumirea 
regiei,  

autonome 
care se  

înfiinţează 

Obiectul de ac-
tivitate 

Capital 
social - 
mii lei - 

Sediul Denumirea 
unităţii 
care îşi 

încetează 
activitatea 

Capital 
social - 
mii lei - 

Localitatea, 
strada, 

numărul 

Judeţ 

  Regia  
autonomă 
"Institutul  
de monta-
nologie" 

Cercetarea şti-
inţifică funda-
mentală şi apli-
cativă în dome-
niile agriculturii 
de tip montan 
privind valorifi-
carea superioară 
a terenurilor 
agricole şi efec-
tivelor de anima-
le, extinderea 
culturilor pomi-
cole şi arboricole 
în zona monta-
nă; dezvoltarea 
agroturismului 
montan, indus-
trializarea şi 
valorificarea 
produselor 
agricole vegetale 
şi animale, dez-
voltarea mărci-
lor originale ale 
acestora; extin-
derea programe-
lor de protecţie 
ecologică; crea-
rea de staţii pi-
lot; dezvoltarea 
cadrului con-
struit în zona 
montană; opera-
ţiuni de comerţ 
exterior; lucrări 
de cercetare-
proiectare şi 
prestări servicii 

1.Fond 
fix 
119.506 

Cristian 
str. 13 nr. 
53 

Sibiu 1. Staţiu-
nea de 
cercetare 
şi 
producţie 
pomicolă 
Cisnădie - 
Sibiu. 

1.Fond 
fix: 
52.441 

2.Fond 
circular 
47.713 

2.Fond 
circulant 
25.047 

Total: Total: 
167.219 77.488 

2. Staţiu-
nea de cer-
cetare şi 
producţie 
pentru 
creşterea 
ovinelor şi 
caprinelor 
Cristian - 
Sibiu 

1.Fond 
fix: 
67.065 
2.Fond 
circulant 
22.666 
Total: 
89.731 
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executate pe 
bază de contract 
pentru benefici-
ari interni sau 
externi; valorifi-
carea resurselor 
energetice ne-
convenţionale; 
revitalizarea 
activităţilor arti-
zanale tradiţio-
nale. 
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Guvernul României 
Hotărârea nr. 888/1994 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare 
în Carpați în subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației 

Modificări (1) 
Text publicat în M.Of. al României. 

În vigoare de la 27 decembrie 1994 până la 08 iulie 2003, fiind ab-
rogat și înlocuit prin Hotărâre 739/2003. 

Guvernul României hotărăște: 
Art. 1. - Se înființează Centrul de Formare și Inovație pentru Dez-

voltare în Carpați (denumit în continuare CEFIDEC) - ca instituție publică 
cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii și Ali-
mentației, având sediul în orașul Vatra Dornei, județul Suceava, în imo-
bilul "Motelul Runc", strada Runc - fără număr. 

Art. 2. - Obiectul de activitate al CEFIDEC îl constituie: 
a) formarea specialiștilor din domeniile agriculturii montane, a ca-

drelor care atestează pe agricultorii din zona de munte, conform art. 13 
alin. (2) din Legea nr. 83/1993, instruiri în problematica economiei și 
habitatului specific montan, activități de introducere a progresului tehni-
co-economic și social, pentru informarea agricultorilor și răspândirea 
cunoștințelor despre zona montană și protecția mediului; 

b) participarea la elaborarea de proiecte și programe inovatoare 
privind dezvoltarea economică și socială în zona montană. 

c) colaborări cu instituții de specialitate în domeniul cercetării ști-
ințifice destinate dezvoltării economiei rurale montane. 

Art. 3. - Cheltuielile de înființare și organizare a CEFIDEC, în sumă 
de 541 milioane lei, se asigură din bugetul de stat pe anul 1995, capitolul 
76.1 "Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător", potrivit anexei 
nr. 1. Cheltuielile de funcționare se aprobă anual prin bugetul Minis-
terului Agriculturii și Alimentației. 

Pentru activitățile menționate la art. 2 se vor putea utiliza și mijlo-
acele materiale și bănești de la parteneri interni și externi, sub formă de 
donații, sponsorizări și alte forme de sprijin. 

Art. 4. - Pentru realizarea activităților menționate la art. 2, numărul 
total de personal și de cadre atrase, structura organizatorică, statul de 
funcții și Regulamentul de organizare și funcționare a CEFIDEC se aprobă 
prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației. 

Art. 5. - Se aprobă transmiterea, cu plată, din patrimoniul Societății 
Comerciale "Dorna-Turism" - S.A. Vatra Dornei, în proprietatea publică a 
statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Alimentației, a 

https://lege5.ro/Gratuit/gyydiny/alegeconsolidare
https://lege5.ro/Gratuit/gqzdmobw/hotararea-nr-739-2003-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-agriculturii-padurilor-apelor-si-mediului
https://lege5.ro/Gratuit/gyydiny/art-1-hotarare-888-1994?dp=he2tiojvgi3q
https://lege5.ro/Gratuit/gyydiny/art-2-hotarare-888-1994?dp=he2tiojvgi4q
https://lege5.ro/Gratuit/gu4domru/legea-nr-83-1993-privind-sprijinul-acordat-de-stat-producatorilor-agricoli?d=2020-01-15
https://lege5.ro/Gratuit/gyydiny/art-3-hotarare-888-1994?dp=he2tiojvgm2a
https://lege5.ro/Gratuit/gyydiny/art-4-hotarare-888-1994?dp=he2tiojvgm3q
https://lege5.ro/Gratuit/gyydiny/art-5-hotarare-888-1994?dp=he2tiojvgm4q
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imobilului "Motelul Runc", situat în orașul Vatra Dornei, strada Runc, fără 
număr, identificat conform anexei nr. 2. 

Predarea-primirea se va face pe bază de protocol, la valoarea con-
venită între părți, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor So-
cietății Comerciale "Dorna-Turism" - S.A., Vatra Dornei, transmisă 
Ministerului Agriculturii și Alimentației. 

Art. 6. - Se completează capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 480/1994 cu Centrul de Formare și Inovație pentru Dez-
voltare în Carpați. 

Art. 7. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  

 Prim-ministru 
 Nicolae Văcăroiu 

  
Contrasemnează: 
Ministrul agriculturii și alimentației, 
Valeriu Tabără 
Ministru de stat, ministrul finanțelor, 
Florin Georgescu 

 
 
București, 9 decembrie 1994. 

Nr. 888. 

https://lege5.ro/Gratuit/gyydiny/art-6-hotarare-888-1994?dp=he2tiojvgqza
https://lege5.ro/Gratuit/gy3tqoi/hotararea-nr-480-1994-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-agriculturii-si-alimentatiei?d=2020-01-15
https://lege5.ro/Gratuit/gyydiny/art-7-hotarare-888-1994?dp=he2tiojvgq2a
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ANEXA Nr. 1 
CHELTUIELI ESTIMATIVE 

pentru amenajarea și funcționarea Centrului de Formare și 
Inovație pentru Dezvoltare în Carpați din subordinea 

Ministerului Agriculturii și Alimentației    
 Cheltuieli necesare Mil. lei 
 Total cheltuieli, din care: 541 
 A. Cheltuieli materiale 114 
 B. Cheltuieli personal 48 

 C. Cheltuieli de capital - Dotări şi alte cheltuieli de investiţii – total, din 
care: 

379 

 - achiziţionare clădiri, utilaje independente şi dotări din care: 
 

 ▪ mijloace de transport şi aprovizionare (microbuz - 24 pers.; au-
tofrigorifică, Auto Dacia Break) 

56 

 ▪ aparatură pentru comunicaţii şi transmiterea datelor (telefax, telex, 
microcentrală telefonică etc.) - 

10 

 ▪ aparatură pentru multiplicare, dactilografiere şi editare (xerox, he-
liograf, maşini de scris, aparatură de editare) - 

8 

 ▪ aparatură de prelucrare automată a datelor (calculator şi accesorii) 
- 

6 

 ▪ aparatură audio-video (aspectomate, retroproiectoare, radio-
casetofon, video-player, magnetofon, televizor, cameră video etc.) - 

25 

 ▪ mobilier şi alte dotări independente pentru bucătărie, atelier 
întreţinere etc. - 

49 

 
 

ANEXA Nr. 2 
DATELE DE IDENTIFICARE 

a imobilului "Motel Runc" situat în orașul Vatra Dornei, 
strada Runc, fără număr      

 Denumirea 
imobilului 

Unitatea de la care se trans-
mite 

Unitatea la care 
se transmite 

Suprafața 
(m2) 

 
Motel Runc Societatea Comercială "Dorna 

Turism" - S.A. 
Ministerul  
Agriculturii și Ali-
mentației 

667,4 

 Terenul  
aferent 

  
9324 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gyydiny/cheltuieli-estimative-pentru-amenajarea-si-functionarea-centrului-de-formare-si-inovatie-pentru-dezvoltare-in-carpati-din-subordinea-ministerului-agriculturii-si-alimentatiei-hotarare-888-1994?dp=he2tiojvgu2a
https://lege5.ro/Gratuit/gyydiny/cheltuieli-estimative-pentru-amenajarea-si-functionarea-centrului-de-formare-si-inovatie-pentru-dezvoltare-in-carpati-din-subordinea-ministerului-agriculturii-si-alimentatiei-hotarare-888-1994?dp=he2tiojvgu2a
https://lege5.ro/Gratuit/gyydiny/cheltuieli-estimative-pentru-amenajarea-si-functionarea-centrului-de-formare-si-inovatie-pentru-dezvoltare-in-carpati-din-subordinea-ministerului-agriculturii-si-alimentatiei-hotarare-888-1994?dp=he2tiojvgu2a
https://lege5.ro/Gratuit/gyydiny/cheltuieli-estimative-pentru-amenajarea-si-functionarea-centrului-de-formare-si-inovatie-pentru-dezvoltare-in-carpati-din-subordinea-ministerului-agriculturii-si-alimentatiei-hotarare-888-1994?dp=he2tiojvgu2a
https://lege5.ro/Gratuit/gyydiny/datele-de-identificare-a-imobilului-motel-runc-situat-in-orasul-vatra-dornei-strada-runc-fara-numar-hotarare-888-1994?dp=he2tiojvgu4a
https://lege5.ro/Gratuit/gyydiny/datele-de-identificare-a-imobilului-motel-runc-situat-in-orasul-vatra-dornei-strada-runc-fara-numar-hotarare-888-1994?dp=he2tiojvgu4a
https://lege5.ro/Gratuit/gyydiny/datele-de-identificare-a-imobilului-motel-runc-situat-in-orasul-vatra-dornei-strada-runc-fara-numar-hotarare-888-1994?dp=he2tiojvgu4a
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HOTĂRÂRE nr. 636 din 25 septembrie 1998privind înfiinţarea So-
cietăţii Comerciale de Cercetare-Dezvoltare Rurală "Ceder" -S.A. 

Publicat în Monitorul oficial nr. 376 din 1 octombrie 1998 
 

În temeiul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind 
reorganizarea regiilor autonome, aprobată şi modificată prin Legea 
nr.207/1997, cu modificările ulterioare, Guvernul României hotărăşte: 

Articolul 1 - (1) Se înfiinţează Societatea Comercială de Cercetare-
Dezvoltare Rurală "Ceder" -S.A., denumita în continuare Societatea 
Comercială "Ceder" -S.A., persoana juridică română, cu sediul în comuna 
Cristian, str. XIII nr. 53, judeţul Sibiu, prin reorganizarea Regiei Auto-
nome "Institutul de Montanologie", care se desfiinţează. 

(2) Obiectul principal de activitate îl constituie efectuarea de cer-
cetări, studii şi activităţi de reglementare specifice dezvoltării rurale şi 
producţia comercială agricolă cu profil vitipomicol. 

(3) Societatea Comercială "Ceder" -S.A. funcţionează pe bază de ges-
tiune economică şi autonomie financiară, în conformitate cu dispoziţiile 
legale în vigoare şi cu statutul prevăzut în anexa nr. 1. 

(4) Capitalul social iniţial este de 7.158.937 mii lei, conform datelor 
din bilanţul contabil încheiat la data de 30 iunie 1998. 

(5) Patrimoniul funciar de 1.438 ha teren agricol şi neagricol nu es-
te cuprins în capitalul social prevăzut la alin. (4), urmând a fi concesionat 
Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. în condiţiile legii. 

(6) Predarea-preluarea patrimoniului net al Regiei Autonome "In-
stitutul de Montanologie" de către Societatea Comercială "Ceder" -S.A. se 
face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Articolul 2 - Societatea Comercială "Ceder" -S.A. are cinci sucursale 
fără personalitate juridică, ale căror sedii sunt prevăzute în anexa nr. 2. 

Articolul 3 - (1) Toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome "Insti-
tutul de Montanologie" vor fi preluate de Societatea Comercială "Ceder" S.A. 

(2) Societatea Comercială "Ceder" -S.A. se substituie Regiei Auto-
nome "Institutul de Montanologie" în toate litigiile în curs în care are cali-
tatea de parte. 

Articolul 4 - Personalul Regiei Autonome "Institutul de Montanolo-
gie" va fi preluat de Societatea Comercială "Ceder" -S.A. şi este considerat 
transferat, pastrandu-şi drepturile salariale avute până la încheierea 
noului contract colectiv de muncă. 

Articolul 5 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri acţiunile 
Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. sunt deţinute în totalitate de către stat, 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/11164
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/12064
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/12064
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care îşi exercită drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de 
acţionar unic prin Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei până la privat-
izarea ei conform programului de privatizare. 

Articolul 6 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Articolul 7 - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea 
Guvernului nr. 255/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Institutul de 
Montanologie", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 
din 3 mai 1991, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga. 

Prim-ministru 
Radu Vasile 

Contrasemnează: 
Ministrul agriculturiişi alimentaţiei, Dinu Gavrilescu 
Ministrul reformei, preşedintele Consiliuluipentru Reforma, Ioan Muresan 
Ministrul privatizării, Sorin Dimitriu  
Ministrul muncii şi protecţiei sociale, Alexandru Athanasiu 
Ministrul finanţelor, Decebal Traian Remes 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1719
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1719
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Anexa 1 
STATUTUL 

Societăţii Comerciale de Cercetare-Dezvoltare Rurală "Ceder" -S.A. 
 
Capitolul 1. Denumirea, forma juridică, sediul, durata 
Articolul 1 - Denumirea 
Denumirea societăţii comerciale este Societatea Comercială de Cer-

cetare-Dezvoltare Rurală "Ceder" -S.A., denumita în continuare Societatea 
Comercială "Ceder" -S.A. 

În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi în alte acte 
emanând de la Societatea Comercială "Ceder" -S.A. denumirea acesteia va 
fi precedată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau urmată de initialele 
"S.A.", de capitalul social, numărul de înregistrare la registrul comerţului, 
sediul şi codul fiscal. 

Articolul 2 - Forma juridică 
Societatea Comercială "Ceder" -S.A. este persoana juridică română 

cu capital de stat, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni, 
care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu 
prezentul statut. 

Articolul 3 - Sediul 
Sediul Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. este în România, judeţul 

Sibiu, comuna Cristian, str. XIII nr. 53. 
Sediul Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. poate fi schimbat în alta 

localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, 
potrivit legii. 

Societatea Comercială "Ceder" -S.A. are cinci filiale fără personali-
tate juridică şi poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenţii, situate 
în alte localităţi din ţara şi din străinătate. 

Articolul 4 - Durata 
Durata Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. este nelimitată, cu în-

cepere de la data înregistrării ei în registrul comerţului. 
Capitolul 2. Scopul şi obiectul de activitate 
Articolul 5 - Scopul 
Scopul Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. este efectuarea cer-

cetărilor fundamentale şi aplicative, elaborarea de studii şi reglementări 
tehnice şi economice de interes public şi naţional în domeniul dezvoltării 
rurale, precum şi producerea, industrializarea şi comercializarea pro-
duselor agrozootehnice. 

Articolul 6 - Obiectul de activitate 
Obiectul de activitate al Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. este: 
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A) În domeniul cercetării-dezvoltării: 
a) cercetarea în domeniul dezvoltării rurale; 
b) crearea de soiuri pomicole şi varietati dendrologice, cu precă-

dere specifice zonei montane şi premontane; 
c) îmbunătăţirea tehnologiilor de obţinere şi de prelucrare a pro-

duselor pomicole, precum şi a materialului săditor, pomicol şi dendrologic; 
d) studii, cercetări, proiecte privind dezvoltarea social-economică a 

zonei rurale, precum şi aprofundarea cercetărilor socio-psihologice 
privind populaţia rurală; 

e) studii, cercetări privind fundamentarea dezvoltării zonei rurale, 
cu precădere a celei montane şi premontane; 

f) valorificarea superioară a terenurilor agricole, extinderea cultur-
ilor pomicole dendrologice şi arboricole, ameliorarea genetica a efective-
lor de animale pe specii şi rase preponderente pentru zona montană şi 
premontana; 

g) specializarea profesională şi informarea populaţiei din zona ru-
rală (instruire, consultanţa şi extensie); 

h) studii, cercetări, proiecte privind dezvoltarea sectoarelor neagricole 
din zona rurală, cu precădere pentru zona montană şi premontana; 

i) modernizarea proceselor de industrializare şi valorificarea pro-
duselor vegetale şi animale, protejarea marcilor originale ale acestora; 

j) extinderea programelor de protecţie ecologica şi crearea de 
staţii-pilot pentru ecosisteme antropice montane; 

k) dezvoltarea cadrului construit în zona rurală; 
l) promovarea şi dezvoltarea agroturismului; 
m) valorificarea resurselor energetice neconventionale, cu precă-

dere a energiei hidraulice a apelor; 
n) studii, cercetări privind dezvoltarea pisciculturii, cu precădere în 

zona montană; 
o) revitalizarea activităţilor artizanale şi etnografice traditionale; 
p) crearea unui sistem informatic al zonei rurale. 
B) În domeniul producţiei: 
a) producerea, industrializarea şi comercializarea produselor agro-

zootehnice; 
b) prestări de servicii: lucrări agricole, reparaţii la maşini şi utilaje, 

transport, inclusiv transportul internaţional; 
c) turism, activitate hoteliera; 
d) lucrări de construcţii-montaj, confecţii din metal şi din lemn; 
e) comercializarea produselor agroalimentare şi a altor bunuri din 

producţia proprie şi din import; 
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f) alimentaţie publică; 
g) acordarea de asistenţa tehnica şi consulting în domeniul pomi-

culturii pentru agenţii economici din ţara; 
h) operaţiuni de import-export. 
Capitolul 3. Capitalul social, acţiunile 
Articolul 7 - Capitalul social 
Capitalul social este de 7.158.937 mii lei (din care, imobilizari cor-

porale 7.111.224 mii lei), împărţit în 286.358 acţiuni nominative, fiecare 
având o valoare nominală de 25.000 lei. 

Capitalul social iniţial, împărţit în acţiuni nominative de 25.000 lei 
fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acţionar 
unic, reprezentat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. 

Transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane 
fizice şi/sau juridice, române şi/sau străine, se face în condiţiile legii. 

Articolul 8 - Reducerea sau majorarea capitalului social 
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii 

adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respec-
tarea procedurii prevăzute de lege. 

Articolul 9 - Acţiunile 
Acţiunile Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. vor cuprinde toate el-

ementele prevăzute de lege. Acestea vor purta timbrul sec al societăţii 
comerciale şi semnăturile a doi administratori. 

Societatea Comercială "Ceder" -S.A. va tine evidenta acţiunilor într-
un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de 
administraţie, care se păstrează la sediul acesteia. 

Articolul 10 - Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni 
Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari potrivit legii con-

feră acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, drep-
tul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a 
participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului 
statut şi dispoziţiilor legale, precum şi alte drepturi prevăzute în statut. 

Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut. 
Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul 

trecerii lor în proprietatea altor persoane. 
Obligaţiile Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. sunt garantate cu cap-

italul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor 
pe care le deţin. 

Patrimoniul Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. nu poate fi grevat de 
datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor. 

Articolul 11 - Cesiunea acţiunilor 
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Acţiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comercială "Ceder" 
S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune. 

Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se 
efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege. 

Articolul 12 - Pierderea acţiunilor 
În cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe 

consiliul de administraţie şi să facă public faptul în presa, în cel puţin 
două ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul So-
cietăţii Comerciale "Ceder" -S.A. Acţiunile pierdute se anulează. Anularea 
lor se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. După 6 
luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute. 

Capitolul 4. Adunarea generală a acţionarilor 
Articolul 13 - Atribuţii 
Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. 

este organul de conducere care decide asupra activităţii acesteia şi 
asupra politicii ei economice. Adunările generale ale acţionarilor sunt 
ordinare şi extraordinare. 

Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii 
principale: 

a) aproba structura organizatorică a Societăţii Comerciale "Ceder" -
S.A. şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compar-
timentelor functionale şi de producţie; 

b) alege membrii consiliului de administraţie şi cenzorii, inclusiv cen-
zorii supleanţi, le stabileşte remuneraţia, îi descarca de activitate şi îi revoca; 

c) alege directorul general, îl descarca de activitate şi îl revoca; di-
rectorul general este şi preşedintele consiliului de administraţie; 

d) stabileşte salarizarea personalului angajat, în funcţie de studii şi 
de muncă efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare 
prevăzute de lege; 

e) stabileşte nivelul indemnizaţiilor lunare ale membrilor consili-
ului de administraţie, directorului general şi ale cenzorilor, în conformi-
tate cu prevederile legii; 

f) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de 
activitate pentru exerciţiul financiar următor; 

g) examinează, aproba sau modifica bilanţul contabil şi contul de 
profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie 
şi cenzorilor; 

h) aproba repartizarea profitului conform legii; 
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i) hotărăşte contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, in-
clusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a 
împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor; 

j) hotărăşte înfiinţarea sau desfiinţarea de sucursale, filiale şi agenţii; 
k) hotărăşte adoptarea sau modificarea statutului, precum şi trans-

formarea formei juridice; 
l) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul 

şi perspectivele Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A., cu referire la profit şi 
dividende, poziţia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, cali-
tatea şi forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; 

m) hotărăşte cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consili-
ului de administraţie, a directorului general şi a cenzorilor pentru 
pagubele pricinuite Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A.; 

n) hotărăşte în orice alte probleme privind Societatea Comercială 
"Ceder" S.A. 

Articolul 14 - Convocarea adunării generale a acţionarilor 
Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele 

consiliului de administraţie sau de către vicepreşedinte, pe baza împut-
ernicirii date de preşedinte. 

Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată 
pe an, la cel mult două luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru 
examinarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi pe anul 
precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul în curs. 

Adunările generale extraordinare ale acţionarilor se convoacă la ce-
rerea acţionarilor reprezentând cel puţin o treime din capitalul social, la 
cererea cenzorilor, precum şi în cazul în care capitalul social a fost 
diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia 
primilor 2 ani de la înfiinţarea Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. 

Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată de administrator 
ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziţiile din statut, cu cel 
puţin 15 zile înainte de data stabilită. 

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a 
IV-a, şi într-un ziar de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul 
Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. 

Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a 
acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor 
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. 

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea 
statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propuneri-



133 

lor.Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul Societăţii 
Comerciale "Ceder" -S.A. sau în alt loc indicat în convocare. 

Articolul 15 - Organizarea adunării generale a acţionarilor 
Adunarea generală ordinară a acţionarilor este constituită valabil şi 

poate lua hotărâri, dacă actionarii prezenţi reprezintă jumătate din capi-
talul social, iar hotărârile se iau de actionarii ce deţin majoritatea ab-
solută din capitalul social. 

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor este constituită 
valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi 
sau reprezentaţi deţin cel puţin trei pătrimi din capitalul social, iar 
hotărârile se iau cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel 
puţin jumătate din capitalul social. 

Adunarea generală a acţionarilor este prezidata de preşedintele 
consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte, 
desemnat de preşedinte. 

Preşedintele consiliului de administraţie desemnează dintre mem-
brii adunării generale a acţionarilor un secretar care să verifice lista de 
prezenta a acţionarilor şi sa întocmească procesul-verbal al adunării 
generale a acţionarilor. 

Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-
un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoanele 
care au prezidat şedinţa şi de către secretarul care l-a întocmit. 

La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a 
acţionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de 
muncă cu personalul Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A., pot fi invitaţi 
reprezentanţii sindicatelor şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt 
membri de sindicat. 

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, 
precum şi listele de prezenta a acţionarilor. 

Articolul 16 - Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a 
acţionarilor 

Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se iau prin vot deschis. 
Actionarii votează, de regula, prin ridicarea mainii. 
La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a 

acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, care 
deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul 
să fie secret. 

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului 
de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea şi luarea hotărârilor 
referitoare la răspunderea administratorilor. 
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Înaintea supunerii la vot administratorii şi cenzorii propuşi îşi vor 
exprima acordul şi compatibilitatea cu funcţia pentru care sunt propuşi, 
conform prevederilor legale. 

Hotărârile adunării generale a acţionarilor sunt obligatorii chiar şi 
pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generală a acţionarilor 
sau care au votat împotriva. 

Articolul 17 - Până la privatizarea unei părţi din capitalul social al 
Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. adunarea generală a acţionarilor se 
constituie din reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. 

Capitolul 5. Consiliul de administraţie şi consiliul ştiinţific 
Articolul 18 - Organizarea 
A. Consiliul de administraţie 
Societatea Comercială "Ceder" -S.A. este administrată de către consiliul 

de administraţie, compus din 5 administratori aleşi de adunarea generală a 
acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, care pot avea calitatea de acţionar. 

Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adu-
narea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru com-
pletarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator 
pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la 
expirarea mandatului predecesorului sau. 

Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte. 
Componenta consiliului de administraţie se stabileşte de adunarea 

generală a acţionarilor. 
Consiliul de administraţie se întruneşte obligatoriu o dată pe luna la 

sediul Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A., precum şi ori de câte ori este 
necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul mem-
brilor săi. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către 
vicepreşedinte. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii con-
siliului de administraţie, fie din afară acestuia. 

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin 
jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie şi deciziile 
se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi. 

Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi 
stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 15 zile 
înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se 
scrie într-un registru sigilat şi parafat de către preşedintele consiliului de 
administraţie. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii consili-
ului de administraţie şi de către secretar. Pe baza procesului-verbal sec-
retarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se 
semnează de către preşedinte. 
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Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor mem-
bri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la ex-
perţi pentru studierea anumitor probleme. 

În relaţiile cu terţii, Societatea Comercială "Ceder" -S.A. este re-
prezentată de către preşedintele consiliului de administraţie, pe baza şi 
în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor, sau, 
în lipsa lui, de către vicepreşedinte. Cel care reprezintă Societatea 
Comercială "Ceder" -S.A. semnează actele care o angajează faţă de terţi. 

Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act 
care este legat de administrarea Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. în 
interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă. 

Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dis-
poziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele 
Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. 

Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau soli-
dar, după caz, faţă de Societatea Comercială "Ceder" -S.A. pentru preju-
diciile rezultate din infracţiuni sau din abateri de la dispoziţiile legale, 
pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. 
În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării gener-
ale a acţionarilor. 

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de admin-
istraţie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, personal 
sau rudele şi afinii lor până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp 
patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat cu acelaşi profil 
sau cu care sunt în relaţii comerciale directe sau concurentiale. 

Nu pot fi directori ai Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. persoanele 
care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori sau ad-
ministratori. 

Administratorii pot fi aleşi pentru încă un mandat. 
B. Consiliul ştiinţific 
Consiliul ştiinţific este numit prin ordin al ministrului agriculturii şi 

alimentaţiei şi este format din 7 membri numiţi pentru un mandat de 4 
ani, care poate fi reînnoit, iar cel mult jumătate din numărul membrilor 
acestuia poate fi înlocuită la fiecare 2 ani. 

Structura consiliului ştiinţific este alcătuită dintr-un preşedinte, un 
vicepreşedinte şi 5 membri. 

Din consiliul ştiinţific fac parte în mod obligatoriu directorul gen-
eral al Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. -preşedinte şi directorul şti-
inţific - vicepreşedinte. 



136 

Ceilalţi membri ai consiliului ştiinţific pot fi reprezentanţi ai Minis-
terului Agriculturii şi Alimentaţiei, ai Academiei de Ştiinţe Agricole şi Sil-
vice "Gheorghe Ionescu Sisesti", cercetători ştiinţifici, ingineri, econo-
mişti, jurişti şi alţi specialişti din domeniul de activitate al "Societăţii 
Comerciale "Ceder" -S.A., din rândul cărora va fi desemnat secretarul 
consiliului ştiinţific. 

Revocarea membrilor consiliului ştiinţific şi ai consiliului de admin-
istraţie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate în executarea 
mandatului se face de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, la 
propunerea directorului general al Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. 

Consiliul ştiinţific îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului 
propriu de funcţionare şi în baza legislaţiei în vigoare. 

Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar 
nu mai puţin de jumătate plus unul din numărul total al membrilor. 

Membrii consiliului ştiinţific răspund disciplinar, material sau pe-
nal, individual sau solidar, după caz, faţă de Societatea Comercială "Ced-
er" -S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau din abateri de la 
dispoziţiile legale, pentru abaterile de la regulament sau pentru greşeli în 
administrarea acesteia. 

În astfel de situaţii ei pot fi revocaţi prin ordin al organului care a 
făcut numirea. 

Membrii consiliului ştiinţific sunt răspunzători de îndeplinirea tu-
turor atribuţiilor, precum şi a obligaţiilor ce le revin. 

Membrii consiliului ştiinţific care s-au impotrivit luării unei decizii 
care s-a dovedit păgubitoare pentru Societatea Comercială "Ceder" -S.A. 
nu răspund, dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul 
de şedinţe al consiliului ştiinţific. 

Articolul 19 - Atribuţiile consiliului de administraţie şi ale consili-
ului ştiinţific 

A. Consiliul de administraţie 
Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: 
a) angajează şi concediază personalul şi stabileşte drepturile şi ob-

ligaţiile acestuia; 
b) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului Societăţii 

Comerciale "Ceder" -S.A. pe compartimente; 
c) aproba operaţiunile de încasări şi plati, potrivit competentelor 

acordate; 
d) aproba operaţiunile de cumpărare şi de vânzare de bunuri, po-

trivit competentelor acordate; 
e) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie); 
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f) stabileşte tactica şi strategia de marketing; 
g) aproba încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competen-

telor acordate; 
h) supune anual aprobării adunării generale a acţionarilor raportul 

cu privire la activitatea Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A., bilanţul con-
tabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul 
programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 
ale acesteia pe anul în curs; 

i) rezolva orice alta problema stabilită de adunarea generală a 
acţionarilor. 

B. Consiliul ştiinţific 
Consiliul ştiinţific are, în principal, următoarele atribuţii: 
a) aproba strategia şi programele concrete de dezvoltare a So-

cietăţii Comerciale "Ceder" -S.A., de introducere a unor tehnologii de vârf 
şi de modernizare a celor existente, în concordanta cu strategia generală 
din domeniul propriu; 

b) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de 
cercetare-dezvoltare şi la elaborarea programului de cercetare ştiinţifică 
şi dezvoltare tehnologică în domeniul propriu de activitate; 

c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care îl 
înaintează Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pentru avizare de 
către Colegiul Consultativ pentru Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare 
Tehnologică; 

d) examinează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică şi dez-
voltare tehnologică şi pe cele care implica politica de cercetare a So-
cietăţii Comerciale "Ceder" -S.A. şi a ramurii; 

e) analizează realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale 
programului de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; 

f) examinează şi avizează proiectele şi planurile de cercetare şti-
inţifică şi dezvoltare tehnologică, elaborate de subunitati, şi le include în 
programele şi planurile Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A.; 

g) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe funcţiile de 
cercetator ştiinţific principal gradul I şi II, confirma rezultatele concursurilor 
şi le înaintează, spre aprobare, Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. 

Secretariatul consiliului ştiinţific se asigura de către Societatea 
Comercială "Ceder" -S.A. şi are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) asigura pregătirea materialelor şedinţelor consiliului ştiinţific şi 
buna desfăşurare a acestora; 

b) întocmeşte procesul-verbal al fiecărei şedinţe a consiliului ştiinţific; 
c) păstrează documentele consiliului ştiinţific; 
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d) îndeplineşte alte sarcini încredinţate de consiliul ştiinţific. 
Capitolul 6. Comitetul de direcţie 
Articolul 20 - Consiliul de administraţie poate delega o parte din 

atribuţiile sale unui comitet de direcţie. 
Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolută a 

voturilor membrilor săi. 
Capitolul 7. Gestiunea 
Articolul 21 - Cenzorii 
Gestiunea Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. este controlată de 

acţionari şi de 3 cenzori aleşi de către adunarea generală a acţionarilor. 
La societăţile comerciale în care statul deţine cel puţin 20% din capitalul 

social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor. 
Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de 

cenzori supleanţi care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari. 
Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot 

prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societăţii Comerciale 
"Ceder" -S.A., la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor. 

Cenzorii au următoarele atribuţii principale: 
a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe 

şi circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrul de evidenţa contabilă 
şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate; 

b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inven-
tarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de admin-
istraţie asupra conturilor Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A., a bilanţului 
contabil şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a 
acţionarilor un raport scris; 

c) la lichidarea Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. controlează 
operaţiunile de lichidare; 

d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere 
cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modifi-
care a statutului Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A.; 

e) efectuează controale dispuse de adunarea generală a acţionarilor 
sau de reglementările Ministerului Finanţelor. 

Cenzorii se întrunesc la sediul Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. şi 
iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul 
cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor. 

Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, 
dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în 
care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani con-
secutivi (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea Societăţii Comerciale 
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"Ceder" -S.A.), sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii 
privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare. 

Drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile le-
gale în domeniu. 

Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de maxi-
mum 3 ani şi pot fi realeşi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar. 

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub 
incidenţa art. 18 lit. A penultimul alineat din prezentul statut, precum şi 
cei care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea sau sotii (sotiile) 
administratorilor, cei care primesc, sub orice formă, pentru alte funcţii 
decât cea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administrator sau 
de la Societatea Comercială "Ceder" -S.A. 

Cenzorii vor scrie într-un registru special deliberările, precum şi 
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor. 

Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea 
generală a acţionarilor. 

Capitolul 8. Activitatea 
Articolul 22 - Finanţarea activităţii proprii 
Pentru îndeplinirea obiectului sau de activitate şi în conformitate 

cu atribuţiile stabilite, Societatea Comercială "Ceder" -S.A. utilizează 
sursele de finanţare constituite în conformitate cu legea, credite bancare 
şi alte surse financiare. 

Articolul 23 - Exerciţiul financiar 
Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decem-

brie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii 
Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. 

Articolul 24 - Personalul 
Personalul de conducere al Societăţii Comerciale "Ceder" S.A., cu 

excepţia directorului general, este ales, prin concurs, de către consiliul de 
administraţie. 

Restul personalului este angajat de către consiliul de administraţie 
sau de către directorul general al Societăţii Comerciale "Ceder" S.A. 

Salarizarea se face conform legislaţiei în vigoare. 
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea şi a cotei de asigurări so-

ciale se va face potrivit legii. 
Drepturile şi obligaţiile personalului Societăţii Comerciale "Ceder" -

S.A. sunt stabilite de către consiliul de administraţie prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare şi prin regulamentul de ordine interioară. 
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Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se sta-
bilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de admin-
istraţie pentru personalul numit de acesta. 

Articolul 25 - Amortizarea mijloacelor fixe 
Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul So-

cietăţii Comerciale "Ceder" S.A. se va calcula potrivit reglementărilor legale. 
Articolul 26 - Evidenta contabila şi bilanţul contabil 
Societatea Comercială "Ceder" -S.A. va organiza şi va conduce 

contabilitatea în conformitate cu reglementările legale şi va întocmi 
bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, cu respectarea normelor 
metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. 

Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii. 

Articolul 27 - Calculul şi repartizarea profitului 
Profitul Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. se stabileşte pe baza 

bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul 
impozabil se stabileşte în condiţiile legii. 

Profitul Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. rămas după plata im-
pozitului pe profit se va repartiza conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

Societatea Comercială "Ceder" -S.A. îşi constituie fond de rezerva şi 
alte fonduri în condiţiile legii. 

Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face în condiţiile legii, după 
aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor. 

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor 
va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa. 

Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu 
aportul la capitalul social şi în limita capitalului social subscris. 

Articolul 28 - Registrele 
Societatea Comercială "Ceder" S.A. tine registrele prevăzute de lege. 
Capitolul 9. Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii 
Articolul 29 - Modificarea formei juridice 
Societatea Comercială "Ceder" S.A. va putea fi transformata în alta for-

ma de societate comercială prin hotărârea adunării generale a acţionarilor. 
Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înreg-

istrare şi de publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale. 
Articolul 30 - Dizolvarea 
Următoarele situaţii duc la dizolvarea Societăţii Comerciale "Ceder" S.A.: 
a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate mai mult de 12 luni; 
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b) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a con-
sumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide 
completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă; 

c) numărul acţionarilor scade sub minimul legal, mai mult de 6 luni, 
cu excepţia cazului în care statul este acţionar unic sau Societatea Comer-
cială "Ceder" -S.A. este de tip "închisă"; 

d) la cererea oricărui acţionar, dacă împrejurările de forta majoră şi 
consecinţele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a 
acţionarilor constata ca funcţionarea acesteia nu mai este posibila; 

e) în orice alta situaţie, pe baza hotărârii adunării generale a 
acţionarilor, luată în unanimitate. 

Dizolvarea Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. trebuie să fie înscrisă 
în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Par-
tea a IV-a. 

Articolul 31 - Lichidarea 
În caz de dizolvare, Societatea Comercială "Ceder" -S.A. va fi lichi-

dată. Lichidarea şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile şi cu re-
spectarea procedurii prevăzute de lege. 

Articolul 32 - Litigii 
Litigiile Societăţii Comerciale "Ceder" -S.A. cu persoane fizice sau 

juridice române sunt de competenţa oricărei instanţe judecătoreşti. 
Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea 

Comercială "Ceder" -S.A. şi persoane juridice române pot fi soluţionate şi 
prin arbitraj, potrivit legii. 

Capitolul 10. Dispoziţii finale 
Articolul 33 - Prevederile prezentului statut se completează cu dis-

poziţiile legale referitoare la societăţile comerciale, cu dispoziţiile Legii 
nr. 31/1990, republicată, şi ale Codului comercial. 
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Anexa 2 
SUCURSALELE Societăţii Comerciale "Ceder" - S.A. 

 NR. 
CRT. 

DENUMIREA SUCURSALEI SEDIUL 

1. Staţiunea de cercetare şi 
producţie Cristian 

Comuna Cristian, str. XIII nr. 53, 
judeţul Sibiu 

2. Staţiunea de cercetare şi 
producţie Cisnădie 

Oraşul Cisnădie, Str. Măgurii nr. 
97, judeţul Sibiu 

 3. Staţiunea de cercetare şi 
producţie Gurahonţ 

Comuna Gurahonţ, judeţul Arad 

 4. Staţiunea de cercetare şi 
producţie Hălchiu 

Comuna Hălchiu, Str. Noului nr. 
195, judeţul Braşov 

 5. Staţiunea de cercetare şi 
producţie Şaru Dornei 

Comuna Şaru Dornei, judeţul 
Suceava 

 
 




