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, PRESEDINTELE ROMÂNIEI
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:. .' ·D.E.C·B~r '.'. ,'. .\.. ,.....",'
. .: .::"pent~uir~lJsferul unui tytag.isţ!atproclJror ÎQ funcţia de [udecător .' "

. . ·f~.'temeluî 'prev~derilor ar!; g~ li~ c),ale .art. 100' al~n,'.(~)~.a~:<1'2.15 'alin:. (2) ~.iale 'arţ.' 134 ~II~:'(1'}' .;din FO~$tÎtUţi~:-' :
. .Ro!JlâllIei; tepublicat~, ale C!:Tt ·,3Qalin. (1) şi ale aii. 59 dml,egea nr. ~03/2Q04 p:IVI[ld. 7.tatlltul magl~tnlţllor.' .prey?m ,ŞI• '.'

alaârt. 36, an,n.(i)li( gLgin_.~~,gea-, ri,r. ,~.1.tI?004p~ivinq Gon~i!iuJS~'peno(a) M_a~1~tr~~~r.u,. . •.... , .. " ', .... ~'., ; .. '
',. "O( =având.In \(~d~re .Hotatar,~a G()ns.lhuluU3up~nor al Ma,gl:s~rat(j!:l,n'i 18J,,~.m..1$ ogtom~p~ 29°.1; -;.' ~. ;,,>.) '.' .,,' 1

~ ·:;a.·>~.;'<·ţr; ·,!r.'~..... o;· :.'-". ....,' : .~: .\ . '.'. ~; .-" '", ,,"
, 'PresedinteleRomâ6iei ,:d e C re t e' a: z ă: .- ". :- ,.' .

• -::.. J' 0.0 .' •• • •

,;' ,Articol' uni~./ _ La~~~a, 'de ldege~bri~ 2004 d9~~na , JUde?ătofia, consia~ţa, 'Va fiJransterată Î~ funCţia '~e'
. 'Ard~le'al1u ·Ant~;~'.eta; procuror la' Par~hetui" pe pe lâ!l9ă;, jud~căto~ 'Ia, .Judecătorla Consţanţ~. \', ~
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.~. .... . '-DECRET. ;,' ',~ ..
, . . 'pentru. transferul unul magistrat'pr(rcuro'r în funcţia' de judecător: "..- .

.," '~. ÎIi)ei;ileiiJl $~~ved~rilor ·.'firt, ,!j4 iit c), ,ale art, l'00 ~'Ii~: (1). art. 125 alin-. (2) si p.(e ~~.134aiin. (1) 'dj~\'Constitulio\.
RQm~r'li~j, J7pi.Jblibătă"'-~le 'a~: '3Q alin/(1~. ŞI ale....art. 59 dln Legea nr.' 303/~004 priVirjd statutul .m:agistraţjlor •. precIJITl.'şi
ale. art. ?fl, ,alili~;'(1) !it..~g) dirţ,.Legea, .'of, 317/20Q4'-priviod COl'!siliul S,u,perior al Magistrăliltii," '. ,': .. " . ,', ;"'f ~

,. " având)n yeder~. Hotărârea .Oonslliulul Superior al Magistraturii, nr, '175 :djn 7' octombrie 2004; ,"
~ " '., ". ...-. ;,' • ,> ',. ." , . i' . . '. .'. '...
. preşedinţ~le RomânÎej d e 'el' e t e ~ z ă.. • ,'. • - •

.' Articol., ~ni<::. :..-'la, 'pata, de 1..decembrle '2QQ4 domnul "Judec'ătoria Piteşti,' va fi ,traR~erai În ;~~ctia' de jucfecător"I~ '
Ol,ln:itr.u Dumitru D?nief, 'prOCI,Ir'or}a, Parchet~ige .pe lâng~L , Judecătorlâ piteşti.' ~ . , ':' ' ," ~.
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3 '~. ' ,

.: ,,> .Alexandru Darabont" - Bucureşti, denumit în ccntlnuare. ArLi. ~ Ministerul Muncii, Solidaritatii Sodale 'si,
0_,_ I.N. C.D.P.M.; care se' organizează şi funcţlonează. _ca Familie)' ya cuprinde In ~Ligl?tu1 său fondurile' i'ie'c!3.sare
~ persoană .juridicâ română În coordonarea Minis.ten.ilui reallzărllunor ' investiţii, dotări, aparatură, .echlpamente -şi-

w • Muncii, Solldarităfil -Sociale si ,FamilieI.' 'Înstalatii pentru I.NoC.O,P,M. ' " ' '
. " • An., 2: -- j'oN,G.O,P.M. '~r.e, sediul în tn~ni,clpiul:", ,Art.' s: -'- Sţructur<,l, 6rganizateriE:ă a,I.N.C.D~P:M, se .. '

, Bucuresti, str. General,Budistean& nr. 15,sectorul 1. .-:" \, aprobă prin ordin al, rnfnistnilui muncii, ~0IidaritgţiL$09iala .v:
," , " • " ,'. ' ; " , " " si familiei, în termen de 30' de zile. de la intrarea în'

, Art.' $, ...:, I.N.C.D.P.M:ar,eca obiect prlaclpa! ,d$ 'vig' oare aprezente i .hotărări, î,n' eontormitate ca'.p' reV,'ed,e,riIe"
actiVîtate realizarea d~ cercetări -stiintifice fundamentale si, , . , , " . o'
apilc';itive ' entru combaterea\risţuriior 'eie ' accjderi~ătişi' art. ? alin ....(2) d!fl Regulal'!1entul-cadru de, orga~lzare şr
fmb01n,ăvil profesioriale In scopul- asigurării secudtăţii' 'şi fur~cţKrnare: a In~ti~utelor n~ţlonal~ ,de -gercetare-dezvoltare, '
sănătăff salariatilor în procesele .de muncă.- -t, ','C', aplob~t pnn:Hotarare~ G~~~~nul~!,nr. 637/2QOp,.,. ,',,_ ~, ,

" " , ' " ' , ,':~ . ' ,,'.,',', " Art, ,9. ~ PE1'data intrării In 'Y1goare a pre-zE1ntel'hotflran' ,
~tL 4., - :Regu!ament~1 de ~organI4a:e ŞI f,lIn,cţlon,ar~,~ se abroqă Hotărârea .Guverhulu! .nr, 406f19.98\;privind ':

!:N.q.D·f-~· este p~eva~.u! jn .anexa care face ,p,Cirte ÎnfiirltafE;l:a'lnstituturui NaţionaJ de Cercetare-Dezvoltare: '.
mtf,3granta,dm prezenta hotărâre. ,','". .,' pentru Protectia Muncii :- I.N.C.D.P;M; ,.:..,.. Buoureşti.>.

Art, 5. - ,LKC:D.P.M: arejn-adrninlstrare, contorrn ',pubiic<1-t~'În Monitoru~Oficiaf al României, Partea. 1, nr.!275 ,: "
art.:Ş -din Hotărârea Guvernufui n!. 406/i99S"! i-m.Obi.lul· .~·d{ri 23~{ulie ,199B, c~ excepţia-art, 5. ~ '. ..,:-, . .. . . ..

, format din construcţii, anexe- şi terenul aferent, prop(ietaţe \ , Art, ro., r+ , Punctul ',2 al literei B din anexa'. tir. 3 'Ia
, p~l:>liC;ă a statului, din str. GeneraIBu(Fşt~anu nr. 1;5, Hotărărea Guvernului nr, 737/200;3 'privind organizare'", 'şi' , (,
',sectb,n.il 1, Bucuresti. ' '.',': ,: , ' ,functionarea Ministerului Muncii SOUdarîtă1U Sociale .sl
, ,~rt; 6: ...: Pat~imbniul I.N.C,O"P.M., stabilit .pe, ,b~~?.,'Fgl1l.'iIi!'!i"CIJ modificările ·şi 90mplet'ă(ile ulterţcare," se.\ '., . "

" şjtuaţiilof .financlare fa data de 31 decembrie ;:WQ3,eşţe Qfi( modifică .şi va avea urmator.ul cuprins: ,
:34~827,&95 "mir lei, din.' care lmobillzăil corporala.sş! ',,2. .Jrîstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltate' ..p~n~u •
necorpprale 12.400,S9d mii' lei şi, active ~elrculante 'Protecţia, Muncii, - I.N;C,D~P,M. «Alexandru Dăraborit». -:-: __
-".427:005 mii ,Iei. ' ' " BUGur~~ti".' ( .

.....~ . , . t'
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Contrasemneaiă:
Mini~rt.il muncii, sQlidarităţii sQciale"şi familief, ;,' ,

,- Dan Mircea Popescu ,'- , ,
' Ministrul educatiei si cercetarii,' - , .,' '-:'

",' Alexandru' Atli'ailasiO :' ~~'•.-
Ministrul, finanţelorpublice,' ,\" 'i.: '
Mih,ai Nicolae Tănăsescu' "
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Bucureşâ., 21 octombne 2004, ,
Nr.1.772. ' 1
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\ ' , AAlEXĂ. " IV, •

, . " " ',' 'Rţ EUl ,L AM IEtJ:T '. " .
de ?rganiiare şl funcţionare ,~·Iri~ţituti.dtii Naţional de Cer«?etar~-Dezvoltai'e

, ,pentru P~otecţiaMuncil -=-'I.N;C.D,P.M."Alexandru Darabont" - Bucureşti
. . \. '. l'

'CAPlTOLUL I Art, 2. ',- (1) I.N.C,D.P,M. "Alexandru' Darabcnt" '
. • o: 'Bucuresti" desfăşoară activităti de cercetare stiihtific.ă sl- ~..

, .Dlspozlţil generale "dez'~bit~~e în dO~E;lniul protectlej. muncii. ,',,'" ", •. "

Art, '1. ..:..(1) Institutul, Na!ional de Cercetâre-Dezv{)lt~'~e (2)' ,1.N.e.o.p ;M."Aie~~Uldru Darahopt" -:-,. BU9ur~ti
pentru Protectia Muncii - LN,C.O.P.M. :Alexahdru" -partlcipă la elaborarea strateqiei de dezvoltarea pOin,eniulyl
Darab t" _' B: t' , d °t,1 ~, • t:' ~: l' N C'a: CJ,~ i, :Protl:3'C1ieimuncii şi la' realizarea, CLJ priorltate, a o.bie<?,ţiyel6r '.'

on ucures 1, enuml In con Inuare,. . . .F.IVI; - t b'l't in st ' , l' '-1 ", I ' d' ,~' bu - '- "Aie:' ," , : .":::...::,'.' , '~ " "':.' , ,'': s a 1,1.~_ pnn ,$ raţeg:a ~I po ItlCI,e SbC~~ ~' ~ I~, u,n'?!~lJre,a
p , ~an('-ru Da,rabont , Bilcureşti, este., persoa~a, j~ndica", condiţlllor de munca SI. prevenire a riscurilor Pr.ofeslonale,
rO~.ână 'în coordonarea Ministerului, MlinsJi, SeIi9ari,t,~ţiiprecurn şi prin proqramele naţionale,'cfe.,G'erc~tare,:'~tiihţifi.că,..; "
SOCiale si Familiei. ' ' ' dezvoltare si inovare"

, ,(2) l.·N:C,D.P,M.,AI.~xqndrti t{?f'?qont" 7-,' ~u~lIr;~şţr '. '/' CAPlT<jLUL'1I ' ,;""
• funcţion~ază 'pe bază de gestiu.ne 'economică şi aufoilb{f,liÎ::l, ' ,~ ",'," ' , "'" ' . • Obiectul de activitate " , ,
liflan'ciâră, calculează amortismente şi, conduce "e"iqenţa,' . '
C,Oj~t~biIă'În r~im eG~nomic şi' f)ii destăşoară a,<?tj\;itate~}n -:.- Art, 3,. -:- •.c?biect~( de _act~ita~' <1-1'~:~.C,D.P~'M~'c~nstă in; ,',

.,c;bnformita:te cu' prevederile, 9rdonanţei' Gu\temlJlLji ',' \ ~: Actlvltăţl de c~rce~arerdezvoltare , -, ',' _ '
nr 57/2002 ., d ' t' f" tif ,.; 'd'" It" ',' ~ In cadrul Planului national -pentru cercetare-dezvoltare SI

", "" _ pnvm.: cerce ,a~e,~ ~ I~n:lfc,~ ş~ ', e,~vo area .movars,' al planurilor sector.t~le şl,'!o'c'ş,le;~progiamw0i.nude~,
'jeh~qI9gl~a, aprobata ?U moq}fjc~n, ŞI completari pnn ~eQea proqramelor de, cercetare europer]$' şi Jnt~hiaţioriale,

nr. ~24/2903" cu modificările ulterioare,' precum 'şi cu cele , I.N.<::.D.P.M. "Alexandru Darabont" - Bucuresti efectuează
"'din'p~~zentul regulament ',' , ",:; 'cerc,etări, fundamentala şi .aplicativg pentru pre,!enit~~; ~i
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MONITORUL'OFJCIAL AL ROMÂMIEI, PARTEA 1, Nr. '1,038f10;XL2004.'.. . r: ."' .'. "':-. ..... . . . ..' ..
combaterea . riscurilor. de .accldentări . ·şi -fmboÎl1'ăvi;i' " 'elaborarea de norme de securitate ·şiJ·să,nătale: rn
-profesionale şi 'stabilirea cerinţelor de sec;i'I~tate şi ~~năt~t~.· :fnuncă; :'. '.' , '.'{. . .,:'~" . " . :;..., '.
îri muncă, conform prevederilor Legii protectiei muncII"·,". elaborarea de-standarde de, securltatea.muncll; '., .

!'. .' nr. 901-1 ŞJ96~f republlcată.: ~LL ~_o:difi~ă·.rila..Şj .c6nipif?'t~rii~~""-'• elaborarea de 'i~sfrlJctiunr\je securitate 'si ~ăt1ăt~te~fn.'
.. ulterioare, si ale directivelor Unluriii, Europene, respeCtiV·;<- muncă' , ... , - .. ... -: " . . ':' -'

.: '-' L Actiy~ăţi de cercetare ştiinţifică tUfldqmEmta,lş: .'; -::' . ./ ~ elk~br~r~a de. fişe .de sec.urlt~te pentru pro~l!~e;. ;'."' '
. ,a)' fundamentarea ştiinţificâ astrategiei. ,ţie dezvoltare :61', ... d).· sţuajf' ŞI . cercetărl prÎvinei .elaborarea-, matE?ri:aleJo'i.

:domeniu,l~i. securităţii şi sănătăţii înmuncă: '\-~, :.'.i .:, '·S)Jppj"lpen-tr.l,l; 'Instryir!3-a,fotlillilr~a .ŞI :p'e~fecţ.io.'n:ifr~~
b) coordonarea rnetodoloqică.a aetivit~ţii da 'cercetare Iri .. liersQnalului:(manual.e, suporturi' de :CUfS,: .gQjduti,. testade

,. demeniuleecurităţil şj~ărî~tMii în munGă'I~ h}veln.aţkir'ial;. verificare a.cunoştinţelct): ,','- . ,~:~ ,.,' '; ,'>, ··i, ..
, . ci) .dezvoltarea bazei teoretice şi. conceptuale ·a,securitaţ,ii." e) sţ,udiul;efecte!or factorilor de risg asupra ~tă[iF'de'.
ş(săiiătăţii în muncă: ..' , "... .". ,~;",': ',' s?n~tafe ~r<!:coniporiârnentiJll.!i'.În·muncă;J,; " .

. 'd} fundamentarea -slstemului' naţional de reg'leinenţ~rifn f). elabora~ea:, de softwars pentru evaluarea şi. ge~ţiunea
.domeniu securităţij si sănătăţii în muncă; .. " ;' '. ,\.,' '. computerizată. a tiscurilor~, ;", /-' .. .'.. . , J

- .' .e) ~tudilJr';riscu'ril~ţ 'prof~si6,naie ŞI ~ i~pa,ctuIIiL.~Q~st~ra :.::ig~ '"elaborarea de sottware pentru' evaluarea ~costurilor'
.. , asupra. stării de .sănătate si securitatea personalului;" '. .!; accidentelor dernuncă;» , ," <~':' .' ,"'.' ,
" - " ., )Jelabor~re~ ·.de inst[I,l_~ente ,de identifieare, an~iiz~, şi' .,' } .. ti>. ~J~b6ra'rea~ de sisteme -e~pert ~e' in~,trurr'€-1~S~ar~ ':.. '

';;;~"'" evaluare a riscurilor .p'rofe~lonale; ,. ':~.: ,.' .: > l ~ ! ;', aSI7-f~ta de. calculator: . . . " . . /1, ~:' ,: : f • • .'

..L : ,g) elaborarea insfrurnentelor daauditare a sistemelo~.de I··';}. elaborarea ţ1e'sisterJ]e .jFlforr:n~ljce peJ:lfr~promC?va(~a .
;', .. ' muncă; "".' . <, .' •..• ~ • ',' ,;", , şi dlsernlnâjea cunoştlnţelor din domeniul' secufit~ţii :~,
',' : \ .h). elaborareaInstrumentetcr 'de evaluare aCO$turil~r~;' sănătăţii Î~·rnu.ncă.'··· ' .. > . " .. .. " .:." ~ ':, .' ./,':',,
, '\:'. accidentelorde ~~ncă şi. boâlor pr?fesipnâ.le;:, '.,.' ',':: ~,(;; .. B. Acti';'it~!1 conexe activ.itşţ!i de,terţ~~are~q~~v?lt~r~ ",

. : .' i): fundamentarea .sistepil,!lui qe 'evaJţJare: a conformi~~ţii. J ,~: AGt!liităţ~· metodoloqice de ·im.p!ernEirttare 'a' .IEigi~laţiel: -. ".:
"calităţi,; .de securitate/protectle p~ntru echipamente )t~~rii9..e :. ". a) ..-gertifi~ş.'rE3a calltăţii "de p,rotec!ie/seeyr'!ţate', a ',r; .

: .(ET) şi ,e9hipament~ individuale ',de,proteoţie (ElP);' ',1, ;1:.~,;'.ethip,anient7Ior. tehnice ..;;i,..e.chip~m~ntelor .individua\e. 'de'
. .' i '.: j):·elabqrare.a instrumentelor de evaluare 'a, Q;otif.or~ităţiii ,,' prqtecţie,i~pec!!a şi dlaqnozatehnică a l:ic~st0ra:-" .' :.;
o,. ;". - ~ cafităţii, ~e pr~teGţiel~~cur.irat~, ·.inspeţţie şi, dfa:gh6s.ticJ:ir~ . - b) evaluarea rlscunlor pro.t~siQrw.le.la. locill:ile.·q~ mu.oJ;;?;:':·',.

,·,tehnică perinu ET'şi' EIP;:. ',; " .•. , ,.,". 'c), auditarea S1genţ;lor.economlci Qin 'punetulzde ..vepere
"i ;! 'kY elaborarea 'de'slsterTH? de ·t11i'inage~ţlnt' a.LseGlJrltăţii . ,ai,securităţlişi.sănătăţii ÎA munfă;,.·: ': , ::,',- -;,...

şi sănătăţii În muncă, .. integr~t~ În rilanag~rn~ntul· g~neral'41 d) 'expertizarea laqurilor de mu~că' pentru Încadrarea în
', .firmei Dt; -.r," ~. . .. 1 - . .' ':;", i'':,. :con,diţii deosebite' sau speclalej . : . " . " ':. ':;: ~. ','

'.' " 1) optimizarea erqonornlcă a 'activităţilnr şi lOCUrilor -de , .' ' . e) 'implelJl}€ntareaşÎştem~.Ipr. d~.'1!şr.a~jE~lTi~nt,ali'
... muncă;', . < '. '... , .. ; securit!iH şi sănătăţii în muncă la .Oivelulilgenţj.lor

. m) fundainentarea şi elaborarea criteriitohjsihofiziologice" eeonom,ici;' ," :. ' , . '. ," ~ .. -': .: .
dE?selecţie şi f~rmâre·.pr9{~sionaIă Ţn raport cu riscurile şi:' . 1) elaborarea de 'materiale .de informare şi disernll1ar~ J .:
exigentele profesic:nale.; .... \ . : ". . ,. ':- "" ... i~formaţiei î~ domeniul. securităţii şJ sănătăţiiJn [minca::;.: ..

n) .optimi~area siSiEmiului naţion~1 de instr~ir~-~orJ1la~?Ş~. '. ""~'~i~~~~m,~re'p-.7i_'~e~~cpo_n;:l:~a speciallştllor în' ,d(jb.!~ni~1
de .pertecţlcnare+a .personaluIUl. necesar :~pm~n!l:lrl,l~ ... s~punt~ţll 'ŞI ~,an~tăţIl 111.munca: .

-, securitatii şi sănătăţii În muncă ..-', , . .:, .' :,' a).q",rsl1ţÎ)dE::~iv~ mediU; .
'2, Activităţi. de cercetare-dezvoltare apllcativă: !. \ .b) ,cur.suri oe I')ivelunive,tsiţa.ri" ' -. 1 :':

a) stucii .şi' cercetări apficativapentru prevenirea şi . c) cursuri' de nivel posnmlversitar. .' 1

'combaterea rlscurilor de acciderităr] şf:"trnbql1lăviii . 3. Eqilarşa' materialelor: .de iristtuire, formare .. şl , .
prcteslonaie (chimice, mecanice, electrlce, termice, 'zgomot, 'qiserilinare, a inforrriatiilor referitoare lasec'Uri!?tE\'l3.si : :
vibraţii; " ultrasunete, ,ili.!m;Lriat, rnlcroclirtrat,'. "~adrf!;W ' ~nătat~a,. În muncă (ma.huai~,căr.ţi, \hrhş.lirÎ, , cihl'duri,.:. , ,

.: nelontzante, laseri, plasmă, ,rişQuri erqonomlce ;1'i' suporiun 'de curs; norme, instnk:ţiu'ili, 'afiş8;'testeJ," " ..': <~:'r'
.. psihoseciale);, .'!, '.,' '.' : .,.,., :--'Y.i~,.4. ,Asistenţă'ţ~h,nică pentru:. " ',) . .'. ';'",,/';:, ~

. ,1,b),,sti:idii .:;>icerc~t~rj ~pl,!caţi.ve'p:ntrl;l- rea!i~area de:!' "; a) ~~ali~qtea. d.e insta!~ţii,~parq:te :.${l~ ~i~P9~Hţv~,.cl?' .':,
.' :. mst:=tlajll cje ventllşţ~e mdustpala; ). . . Î: ',' , prevE!lwe ŞI combatere a rl~cunl~r pr~fesIQr:',~Je; )" •. '<'.'

.' :. instalatii de· ne'utralizare'a no::telor :chiinice; ),: °0) ,~efectuareir de analize, măsurări si' eValuarf: ale
• :instaJatii d~. ;iJ!lmiri~;:l' ' '~ '\" ,,' ~ nivelorilor factorilo'r de risc; l' • ,ţ".~.', t'- ~ :.. :: ~ ,-...,:,;.:

" ap,~r~te,,1d~ - i:1roţ~,cţie. Împot'riva .el ~ct~ocutări{ şf ;.~ ,c)'. tesţar~a psihâfizi~lb.oiC;ă· p.?htrlvuriele cat~g:oriY 'de;
~ncendiilbr;, " ... , '~, ,,\ .;._ ";.' ;.- " >J, per~~,nal;',' " ~ ,', . _ . ' ': .~} I ,.' <:.:~

;. dispozitive' de proIecţie· pentru rE1âu9E1re~risctfril~,( 'd) realiz?rea, de mijloace, individuale, qe.prot~cţi,e; .', ,~.t,..
mecanic~;. "',' ';' ~ . '+" ,_ ,',:: ... e) realizar~a'pe:unguente d~:prote~ţie~', ~ ... '.' ._':f'

• dispozitive. pentru combaterea zgâmot~Iui :şi vibri?:ţji,l9r;, .•. , f) P!se:ll}i~are~ informaţiilo~. din d9iT1e8iul~.ecl!rităJiIAl '.:
".mijloace individuale de, ptotecţ\e;' . ,.' .s~n~~ă,ţii:_P~muhc,ă.: ~'. ' ", '.;' -:. '. ,>"': .:;-.' ''1,.;\,
" unguei1te ,de protecţie; < • " 5: C9nsultanţ~ şi asistenţă d~. speci,alitate MiJrd,~W

.b) .$tudik' 'şi cercetări; privind ,elabor'ar'ea sisteml:ilui . agehţiI9r'-~pOnOniici' pentru:" ~' ;':' '! ,. : ••.•• '.: ""~

national de·regl~mentări în domeniul se~urităţiişT şănătăţii ,', a) respectarea prevederilor legislaţiei' În vigo'are;" :'~.': ,.:. , ,
In "munca; 'armonizat cu pe!. al UE: . b) 'organ,~~rea activităţii d~ .P!ot~cţie. El muncii; .,j •. '. " ','

•• '.... . I
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Art. 5. :-- (1) I.N..Q.D.P.M. "Alexandru Darabont"
Bucureşti poate avea În structură subunităti, cusau 'fără
personalitate juridică, departamente, sectii,. laboratoare SI
alte structuri organizatorice necesare re'a1i~ărliobie9tLiI~i
săude activitate: \. ' " ,

(2) Structura organizatorică a I.N.C.D.P.M, '"Alexandru.
Darabonr. v- .Bucuresti se aprobă prin ordin atmlnlstrului
muncii,solidarita:fiiso~iale si familiei; denumit Înt()htina~re

Art. 4., (1) Patrimoniul LN'.C.D.P.M."Alexaridru' mitlÎstrupo9rdon~tor. " \. " '<"
Darabont" Bucuresti este' cel existent' În situatiile, (3) Înfunoţie de speclflcul unofactivităti, prin decizie a
financiare la data de '~1decembrie 2003 şi' anume' de directorului general, cu" aprobarea .consiliului,de'
34.827.695. mii lei, din care imobilizări corporale vşi administraţie, se por organizacplecti~e speci~lizate-"':sau
riecorporale 12.400.690 niii Iefi şi active circulante colectlve lnterdlsciptinare proprii ori fn colaborare CU alte
22.427.005 mii lei. ",' ' .unităţi .din ţară sau din străinătate. '

, (2)'INC.D,P.M.' "Alexandru Darabont" -' Bucuresti
'admihistrează,cu diligenţa unul bun proprietar, bunuri ,
'proprietate publică şi privată a statului, precum şibunurile .,'

proprii.Bobândite în' condiţiile legii sau realizate din vehituri
~ prop~ii: sun",urileproprietate public~ Ş,i privată,'::t, statului,' Ar.t. 6.- Conducerea I.N,C.O.P.M., '"Alexarldru
\IjjIJ,a,dmmlstrate de I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabonl" _ Darabont".- Bucureşti este asigurată de:,
- 'Bucureşti, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile a) consiliul de administratie; )'

legii sau realizate din venituri proprii, după caz, se. b) comitetul de direcţie;
Înregistrează distinctIn patr-imoniul.acestuia. c) directorul general.'

(3)8ezult~ cercetărilor obtinute În b~ derulărăunui Art. 7. - Coordonarea activitătil de cercetare-dezvoltare
~ finanţat.din. fonduri publice aparţin I.N.C~O.I5:'M. din I.N..C.O.P.M: .Alexandru Dar~oont"-Hucurestieste
"Alexandru Dara56nt"::" Bucuresti, În calitate de ,persoană asigurată de' cOi'lslliul'ştiinţific. ' '," /» ",'

, juridicăexecutantă.' şiord6nator~lui principal, de credite, în,' ! ' Ari. 8. - (1) Relaţiile, dintre ccmpartiinentele arlate În
egal,ă măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. structura /.N.C.D.P.M."Alexandru Darabont" '~ BucLire~ii,
Rezultatele cercetăruorconcrenzate.În active corporalesâu precum şi relaţiile iacestora' cu terţii sunt, stabilite.d~
~ra/~bţinute--ilT'lnrza:aeruIărflurior-:-Confracte ' ,dil'ectorul general, care poate acorda împuternicirtrie
fina-rrra~1oJ1âITfi""'-nvate;:-p-fecurrisr-rezultateleoblinut~' reprezentareÎn nl,lmeleI.N.C.D.P.M. ,;AlexandruOarabont"-:-
am ~tlvltIDL~esasLifate în a:socTerefn"partrclPaţi~·ne.siu-fn Bucureşti, 'cu avizul consiliului,de administraţie. "
entităţi cu, person~.Iitatejuricficănăscute îrlUfllJa CţL~e ' (2), Conducătorii cornpartirnentetor Ldin structura','
de, aSOCiere, cU~_,~~le, prevăzute de 'Leg§a INC.O.P.M, "Alexandru Da'rabont" -' Bucureşti răspund în
nL.. 3TT~l~.ctetă.ljlsLc.QlTIef.clale,;.-I,e.R!!blicată~9,Lfaladirectorului, general şi .a consiliuun de administraţie de
modificările şi' cornpletările ~Iterioare, aparţin l.N.G.D.P.M.· / îndeplinirea' tuturor, atribuţiilor,' resporrsabilităţilor
;,Alexandru,Darabont" - Bucuresti, în calitate de persoan~competenţelor încredinţate deaceştia, '
'juridică executantă. " , 'Consiliul de administratie

, . (4) Administrarea, înregistrarea În evidenţa co~tabilă a Art, 9: ~,(1) Consiliul de administraţie}esteforrri.a:t,di'n
j LN.C~~:P.M. ,,~Iex~n.druDarabont" --:, ~ucoreşti, .precumşi 7 membri, cetăţeni" români" ,n.u~iţj prin ordin ,almihistrHui
I /(nstralnarea, inchirierea sau concesionarea ŞI casarea coordonator cu avizul autorttăţil de stat pentru cercetare-
..../' "' ~:';

,'c) implementarea rnanagementului sănătăţii şi' securităţii, rezultatelor cercetărtlor-obtlnute În baza deruJăriiunui
În muncă; l' contract finanţat din fonduripublice~ se fac potrivit

d) execuţia de instalaţii; aparate şi dispozitive: pentru Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002,' aprobată, cu rnodificărt
prevenirea.şi combaterea riscurilor profesionale; 'şi 'conypl.etări'prinLegea nr. '324/2003, ~9u modificările,

e) elaborarea iristrucţiuni}or de protecţie a muncii; } ulterioare. , \.... ','
f) alegerea echipamentelor individuale de protecţie;' (5) În exercitarea drepturilor sale, LN,C.D,P.M.
g) sxpertizarea locurilor de muncă pentru' încadrarea în "Alexandru Darabont" ,-- Bucureşti posedă şi .Joloseşte

condiţii deosebite şi speciale;" bunurlle ~flate în,..patrim,~n~ulsăuşi, du~ă_~.az,,di~p't~e ~~
h). evaluarea contormităţll, inspecţia şi diaqnostlcarea acestea In c~ndlţllie legII; In scopul reahzaruoblectulUi sau

tehnică a' echipamentelor tehnice şi individuale de protecţie; de activitate.
i) realizarea de produse conforme cu cerinţele esentiala ' , (6) LN.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" ~Bucureşfi

.de securitate şi sănătate pentru a fi cornpetifive pe piaţă: poate realiza servicii sau actlvltăţldarnfcroproducţle prin
j) proiectarea erqonornlcă a' locurilor de muni::'ă;,',asociere În participaţiune; În scopul stimulării valorificărf '
k) '1 b ' I tiil t hni . ;, t '. 'd' , rezultatelor cercetării,' cu aprobarea ministerului coordonator,ea or,area so uţ II or ,e, ruce ş I organiza orJcee" ( , ,

" "ş ia autorităt,iide stat pentru' cercetare-dezvoltare.' .'Îmbunătăţire a condiţiilor de muncă;
1) ~ -" 1" d' I b t .. d f t ..' 'd ,(7) Pafrimonlu l'i.N,.C.D.P.M.' .Alexand ru Darăbont'; r+masuran ,ŞI ana IZEl' e a ora or prtvmctac oru e

,risc.- Bucureştipoate fi modificat În condiţiile 1e;9ji..

6,. Participarea-Ia realizarea transferului tehnologic, prin' CAPITOLUL IV'
contracte directe cu aqenţii economici, pentru valorificarea Structura orqanizatcrică şl ,funcţională
rezultatelor cercetărilor din domeniul protecţiei muncii ' \

7. Heallzăr] de unlcats şi .sertl mici' pentru produsele
rezultate in urma cercetârii , "

8. Activităţi de comerţ' interior si 'd~ import-export, ,
'aferente obiectului de activitate; în condiţiile legii.

-J

,CAPITOLUL III
Patrimoniul

\ '
j'

CAPITOLUL V
Organele de conducere"

I

I

\

I
I

I
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dezvoltare, la propunerea condL/cerii aut9~t?ţilor' de Iacare e~' analizţlată' realizarea .criteriilor- d~'~perf6rrtlAriţă'ş:t
aceştia' yrovin, .psntru un mandat: qe-:4" a~i;'. carapoatef ~. raportarea t!'imestrială pr!vii1â attivitCţtea:·,reaHi~t~;. de.
reînnoito singură dată.' ". . . ~..' '.' . "" " -'; " I.N.C.D.P.M,··' "Alexandru Darabont" :....,.Bucureşti ,şi aprobă .
. (2) Din consiliu!' de administraţie fac parte 'În)nod,' măsuri pentru desfăşurarea acesteia în Condiţii de EichlHbrl.l '

oQligaforiu:. '-. ; .. .... ". al .bugetului de. venituri şi chelt4ieli;· r '·:...··.:Z -\':' \
'13.) "directorul general 'al 'l.N.C.O.P.M. ·"AI~:Xaii~r.t( f) analizează, aprobă sau, 'după caz. pÎ'op!Lne: ~pr~

Darabont" - Bucureşti, care este preşedintele corislllului.. aprobare, .potrivit prevederilor ·/ega.le, inVeşfiJii/~(ic.ar~
'pe;admfriistraţl~; . ,. . " '. . <, ',..:.'. - ,~'"urmează a. H. realizate de' LN.c.D.P,M;.,; ,.Alexandru

b) 'preşedinfele con'sliiului . ştiinţific al l:N~C.,D.fî:..M, .·Darab9.nt" '---,.B~cureşti;·.· .': --';;'~'"" ': .
. e ,(l.lexandn{'Darabdnt" 7 Bucureşti; . .... .' ". ~' •.. ",'g} propun€!. spre' aprobare malorareassu diJ:b.li1U'~(e~.

c) uri reprezentant ~J' autorităţii de .stat pentru cercetare- patrimoniului," precum şi concesionarea sau Îrichiiie(~a unor
. dezvoltare; " :. r. . ., • ,!; , , . ~. bunuri din patrimoniul I.N.C.D.P.M; "Alexandru Darabont":».'

"d) un' reprezentant al Ministerului Finanţelor Pubiice;" ..... Bucureşti, în' condiţiile legii;. \.' . ". . '. . .
. , " e) ur1 reprezentant §l1'Ministe~ului' Muncll, SOlid?,riţăţ1i.,·' !J) eiprobă V':'!lorlficarea bunurilor proprii doh~.nditei, cu

pociale şi Familiei.. . . . ., .' '.', , . ' '; respectarea prevederilor, legale;. ,.':" .. '< "'.) ;~
" '(3) Ceilalţl rnernbri ai consiliului de administraţie simt, '. i) aprobă volumul. creditelor , bancare prevăzute Şi

.specialişti !n"deimeniu, propuşi de minÎstenll cboitlon~tbr;, stabileşte m?dul de rambursare a ace$toi:a';' . . • ,', ;.'
(4) Revocan3a' rrre['nb'rilpr'<Porl$IIiUlui .qea<;rmiriistraţi~ 'se '<-> 'il aprobă utilizarea disponibilităţi)of iri)raJuta;\. .' f ..'

'face de' acelaşi orgal,i :c~'reLa "făcutnumirea, .. În Caz de . k) aprobă mandatul' pentru neqocierea .c(lITti'iictului· ,
abateri .sau·:de" rieire'sp~~tar'e.a'ind;3:to;irlibf .~Fe'fe·'reV,iri.. " ..icolectiv'de muncă; , .' " " ",.' ',;: "':' .
:.. Art. .1-Q, ~ (1). Membrii' consiliului de' admiriistraţie, îş.i : \. 1) aprohă criteriile şicomis).ile. de cO!1cur~',,'p,~~i(u. '
păstreazăcalitateade , a{1gajat la, ~f;'!stitlJţi~sau .I? Liniţaj:ea 'ocuparea posturilor vacante din cadrul LN,G.D:F;l.,rvL. ~ela ';cate:prQyin, precurri ş! toate: 'dreptUrile' şj pl;JIIgaţiile .Alex~ndru-.barabo{lr '..,.-,Bucu·reşţi;.. . . " ';, ~'.. (

,care d:eri\l~'din "această C?litate:: ',-' ' . - .:.' .~~ ',' '.(2) Consiliul de. admÎnÎstraţie exeri;:i!ă orice alte .'ilthb!;lţii "
(2) Pentru activitatea. desfăşurată, În, calitate d~ 'ir1e,mtirp ,$tabilit.e, potrlvit prevederilor ~·ga,le.. " ~ : " <' ':~ r '{~;,.'

al 'ccnsihulul-de administratie', .acestla beneficiază de "0" . ·.Ărt. 12. -' Consiliul de administratie 'isi 'de.sfăsbâr;i
'. inderrlfiizaţl~ lunar,~ s.tabiHtă\I~c(;)~'~i1i~'d~c:tdmiriistr~ţie~'" ăctivita.t~a 'pe baza regu!airr~~,tului _PI~pri,~,de:;giga.~j~~(e~i.

'.'; - .. ' -dar nu-mai mult .ge 2{}%~djn -salari'~Lde··baz~<ai directqhiii.ii· 'funcţionare, ilvlZaCcfe Ministerul Muncii, şo~igiiritMif' pqrfja.ie
-general' al I.N.C.P,P,M.).!\lexandru Daraborit" ~ Bucureşti.' .şi Familiei., Acesta -hotărăşte ',în pteblernele" pi'iyii1ţ;!,

" . . ~~). P~r~?ClneJe..,i:iurtţ{t~ "'?f m~~l:Jrl ,::a.i':Q<;lnS!yliltii~d~ ',activjtat~a I:N.C:nJJ)~.,Alexâncl~u. Dara~~~tn ~ ..~~CIH~~~r~ .
·.adml,Qlstraţle. nu pot. fa9'e parte din mal m.uft d13 ·.do.Ha,'.cp excepţia celor care, potrivit l~glJ-;s~ntd~tew
~orisilil."-de. ·admiflislrâţie. "ale institutelor naţionale şi nu ;p~t. ,,',competei:)ţa altor organe. ." , " ". ',' ,,'.; .
participa fn aceeaşi-calitate-ta altafnstltuţii, unităţi S~lU' Art, 13. ..:i. (1) Consiliul de admfnlstraţie seff\tr.Lineş1e;'

.·'qrganiiaţii"cu care .I.N:C.P:P~M, ~Ale*andrtJ· Darabonr' ,:....: de re{)ură,. o dată pe lună sau ori de câte vori: jnt~i'~$ele
Bucureşf .are relaţii contractuale sau interese <;:qncurente., !,N.C.FP';M.,. ,.Alexandru Darabont" <.;: eucut~şti .o c~t;' la

(4) .Sunt. incornpatibtli cu: calitatea ,de membru .al convocarea preşedintelui: 'a vîcepreşeclinţ'ehJi§?u ,t"l
consiliului de' admlfliStrafte eşi.care, .'Personal, .soţul/soţia, erI solicitarea unel treimi dirinumărul memoril6r~oli~illuluj:"de' <

rudele pănă la madu) al doilea Inclusiv; sunt în acelaşi administraţie. », '. '.' ",'r r , , ,

,timp J:iafroni Sau asociaţila alte unităţicu acelaşi. profii, sau' (2)' Dezbaterile consiliului-de administraţie 'sunf~d:ih'd~se
'cu cate- LN.C.I:?P.M. ,.Alexandru Darabont" ~ Bucureşti se 'qe' preşedintele "acestuia, '.iar în dips6. lui.: de
,.afIă în"relaţi, comerciala dire.cte;" 'i " '" vicepreşedintele ales de .către membrii' conşilill/l;iide
-, i Art. 11 .. ..:..' (1) -Consiliul ,de administratie 'are, În administratie: .' . , ..... ' .. "'\. r : r.

i\ princlpal, următoarele ,atri~uţii: _,. . . '.1,' . :'Art: 14:-- (1) .Consiliul de adrninistraţle·.Îşj':desfaşoară..
a) aprobă,. Ia-propunerea consiliului ştiinţific,strategia şi activitatea În prezenţa a cel puţi O două treimi :qin"fi).'JfnăriJl

. pr'ograrqeie concrete "de dezvoltare a 1.f-':J.9.b.P.M. .membrilor săi.. Dacă nu este îndeplinit? acea-stă 'câ!l~iţIEf, ,
"-' . "Alexandru Darabont" -'. Bucureşt]; de introducere:a unor . şedinţa eonsiliuluide administraţie poat,e'fi,reprtigră'ma:tă, ,

. . _~<t~nnolbgii...de .vări şi de: rn9dE(rbizare' a celor existente, Î~l.. tn1r-un interval de csl muit 1'5. zile, .avâna aceeaş •. ~(CJirie . :
"-'qoncoraaoţă cu strategia gen.erală a .domeniului prqpril.f'dEl de ZI. J • " '. "', ' •.

. ·âttiVit~te;' .: ': , ,....' .'. . .' .' .: ". (2) Hotărârile consiliului deaorntntstraţle s~)ati cu'
. 'ti) propune.jnodlficarea .structurii orqanlzatorice 9i '; rnajoritatea voturilor membrilor prezenţl; dar n.t( in?t,'pi.lţiri
, funcţionale R'·I.N;q.QtP.M;'···;'lNl'exan'dru Darabontv v-, dE! jumătate pluş unu din numarul total alacestO'r<ţ.',ne:;);~;''''

Bucuresti, înfiinţarea, .desfiintarea' sicomasare;S de . Art. '15, -: La vsedintele :coflSiiiului"de "âdmfnistr~th3
$u~unităţi din struGturaacestuia;' '. ,'. '- ':', .' ~'}.-'. . partic;ip~, În calit~te' de J~vitat ..permanent. 'u'il r~p~et~~f~h{.

, S), arializează şi avizează proiect!.!1 bugetului ge:verlihiri . al ·sindicatului repr,ezentativ din LN.C.O.P.M;.' ;,ÂlexaDc!(u .
,şi clieltuieli,' 9are se depune la tiliniste[ll'lcoordori::itpr"înDaraborit" ~. Bucureşti sau un rep'rezentaht'tal' sâlad?tilo~;
vederea aprolJărH.confqrm,' regletrientărilor leg<iJe; . '.' .' 'în.cazul 'ln' care aceştia nu surjt cOnstituiii. În sindicat.:: :\:' ..:,~: '·i·:..,," Ci) /;~na'lizeăz~ şr' avlZează '.·sltuaţiiie"·ffria:iiciate şi' contul. '. ,~.~Art..1'6,· -J. Pentru' luarea unor decizii; Vizârjd ·.pr6oWrii~

. . ' de pr6fit şi pierdere, pe .carele, supune ,~pre api.oqare·: complexe, consiliul de administr.aţie p9ate ati'agf:îi! :
, .. rtl'inisteJului coordonator, şi, aptobă raportul di3 gesţiune Flcti\Cifat~a de aneţJjză consilieri şi torisultanţi' din dlferife. '

asup'ra aciivităţii.,.de~făşurate de I.N.C.D.P.M. "Alexandru' .'seetoare de activitate. J\ttiyita:tea as;estori3. va' fi fem~~r~t.?·
Databont" ~ Bucl,!reşti Înam.il precedent; '. c9nf9rm prevederilor legale, . . . .' .'
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'-
'. "Ari. 17. ..;.. (1f'~em'briiconsiliulu( de -a:dminÎstt:ahe·.sdnt .: general al I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" ~,Bl1cureşH
ttspunzători; .tn co~ndiţHle'legii, pentru Indeplinlrea ;atri~uţiHor. şi aprobate <de consiliul deadministraţie.
c4!@"le" revin şi răspund .soli.dar· pentru' g"estiorrc;rs-a' _ Dyrecforu! general .' ;' , ~. . , ~--':'~..
p"atrir:nC?niulu.L.1;N.C.D;P.M. "Alexa.nclru· Darabont" ~ Art. 24. -, (i) Activitatea curentă a I.NJ;:::.D.P.M.· - ..'.
Bucureşti.~.. . . .' " . .' . '.' . . . . 1 _ • ,.;. "f',lexaridn.J Oa:rabont'I.,:.....,' Bucureşti este condusă ·:.~e·... ;

'(2) M~inbrii consiliului de adminisjraţie.care s-au 'aqţinutdirectoryl general, numit .pentru o perioadă-de 4. ·.ani,-:p6·
ori, care s".€IU împotrivit luării unei decizii cas-a dovedit • baza rezultatelor concursului ·de selecţie 'otganiza(cbriforrn .. -
păgli~.itoare pentru f.N:C.D;P.fVI.: "Alexa[ldru Daraborrt" ~ metodoloqiei ..olaborate cl~ autoritatea, "tie stat 'pentru' ". . .-; .
Hucu'r~şti nu' răspund dacă. ali" consemnat expres . punctul . cercetare-dezvoltare, La expirarea acestui termen, ''ih funcţie"
-lor dE( ve~e.re,;Sh,.registryl. deşedinţe, :,,!J consiliuhi! :pe' de' JlerfQrlT)anţe}e realiza~e, ~l')u,rn1rea dir~ctorului :g~iJer?!."., "'..
:adrniriisfrCl.ţie .şl·9a~ă,âu·anunl~ţîn şcris despre aceasta poate fi prelungită penţfu, o perioadă de ~el' mult 4 a~T. .:» •

jninisterul coordonator, ".,.. ' . ". . ..... ' ..' .. .- (2) Numirea 'şi. eliberarea din funcţie'a directcrulul
· (3) Membrii consiliului de administraţie care nu. respectă, ,general se tac prin ordin. al rnlnistrtrlui. coordonator; ;, ~ ..

'prevederile ;..art. !.o...~in.'·(~)-şi, .(4)ră~pupd, potrivit 'Ie~~i, . ~rt ,25~ ---:.\1~. ~irect0rul g~n~e!al ate, în ,p.rin.cipal,:
pennu 'daunele cauzată I.N.C.D.PJyI. ql\l!?i<a.!l<:jruOarapon!",~ ,orma1oarele. atribuţii şr responsabilităţi;' .' '. ; : ..
BucureŞtI :c"a urmare a acestui fapt. _'. .' .. .:, a) reprezintă; personal sau prin deleqat; if.lt(j!re.sele .~.
· -.Art. 1$:' - 'În p~if)Îul trimestru al\ flecăru! an consiliul de ·tN.C.D.P.M. .Alexandru Darabont" - Bucureşti (n relciţiil~".·

administratie.,p·rezfnţ~ MiJ1ist~i~1.~i M.u.f1Cii,·SoiidC!rit~ţiL' .~cu celelalte organe,: orqanizaţii şi agf3nţi econorn.ici,.,pr~culil
S09ia,lş .şLF~I11i1iei\Jh rCl.p?rI'asupra adi\ri!ăţii desfăşurş.-t~' . şi cu persoane fizlce 'djIi' ţară ş.;...pin străinătate: .,.:'.'.
în'ifriu'j precedent şi ·,aşl.1prâ" pr()gramuluj qe. activit~t~' b) stabileşte 'atribuţiile, -cornpetenţele şi.relaţiile la niV!314'
pentru anul Tn pUţs .. ·· . .. ". ....:._ .. ;' subu ităţilor .:şi departamentelor I:N.C.D"p.M. ,;AI~xandni '
.~ . AtL 19; ...,:..Seic.r~.tariatul.conslllulu] de a:dfniniştraţie:>eşte .. Darabont": ~: Bucureşti, .precum' ŞI. relaţiile acestora .cu' ~
aS;;l:it.: de I,N.c.n,P.~.,;Alex~n,dru Darabont" :- B1,Ic:ureşti~": terţii,' cu avizul consil~ului de ·administraţie;;. .'". :' .....
Al. .ţiile'~ecretariatWi.Ji sunt prevăzute .În .regulatnenru.1 de' 'c) propune consiliului de .adrninistraţie modificarea ":. .•........
orqanizare :şr funcţionare -a c()nsiliului de adrnlnistraţie. ' <. structurii organizatari;';e şi ~dE? funcţionare fi·I.N.ţ;D~P)v1., .'
: Comitetul de' direcţie '.' .";' .Alexandru, Darabont" ~ Suc.ureşti;, '. -. ~/ .. . " .....•... '"
· .ArI, '29, ~. (1)- 'Conducărea' operativă a I,N.c.b ....p..M. . d) numeşte directorii şiconţju,ci=j:teirii cqtnparţin:re[it~lor', \.", ...

,.AieXq.hdr::; -;'IJii-falJont'!.-~',Buctireşţf este .asi~i:lrât~'de.un, din. structura org.cţnizaţorjcq, ci. tN.C;,[)', R.M~- ;,Alex~fhţîj"(l~~~ '-:·'~·,c.':---:~,~
.. cqmit~t\. de. dÎ[e~tietompus-:djh .directorul ':gei)e.ral;. ş"i '."Darabqnt". ~,~ucureşti" Î~",rrTIa conc~rsull,H'i()f-Qâqizat .I?~ :', '::": ':,

conducătorii 'principalelor. compartimente din structura . baza crlteriilor propuse de comitetul: de. dir.ecţi~·j .şi "îi ' .' .
orgahiz,aţori.că ?institufl:Jlur naţlonal.. . . .... ' revocă. după cai, cu avlzul consil!ylul dE!"adr.ninh;tr?ţie; . '_O ' ':",

,(2)" .La .~e~jnţele cQmite~ului dei direcţiepar!,iCi_pă, Î~',' e}' angajează şj concsdiază p~rson~lul ).N,G~O.P:M;.. ' . '.1'
cahtate ţle.mvltat permanent, ,UI;l reprezentanr al, SIQdlcatulw ' .• Alexandru Darabont". - Bucureşti, conform prevederilor . .
:epr~z7nt'aţj\r. ,din "I.N.b.p.P..M: .Arexa~,dru Darabont" :,...' legale şi ale contractului .:9oleqtiv de IŢIUiJc~i, .:'" '. . . .
Bucureşti sau' ţlfi reprezentant .al .salariaţilor,;în cazul îh f} asiqură regocierea contractului colectiv: dernuncă la .
care aceştia, nu-sunt constituiţl Ît:! sindicat, :' :.:' .,: lliveh..il I.N.C.O.P.M. "AiE!x<indru Darabont" - Bucureşfişi a

·f Ari, . 2.1. T- (1) :Comite,1UI.:qe dir.ec.tie ,exercită. aţri~uţii şi. .salariilor' personalului acestuia, prin' comitetul. de direGţi~;-
are răspunderi în limita competenţelor, propusa de directonH aprobă salariile rezultate 'din 'negocierea directă;
~en~~ar.şi aprobate deco~iIi~1 9~a~ministra,ţie ..·.. .: ''':,' .g) .ră::;punde de' administrarea. întregolui patrimoniu, :cu ' .."-

(2)' C.oniitet~1 de .direcţie stabileşte acţiunile concrete . respectarea prevederilor .leqale; . i ' ".' .
iecesare pentru realizarea obiectivelor rezultatedin: h) adoptă rnăsuri 'şi urmăreşte realizarea:operaţiuhilor:

a) strategia programelor de: dezvoltare a' LN:C,D.P.M. de, comerţ interior şi de import-export, pRn eornpartlrnentele'
Alexandru [)arabont": - 6y:cureşti; . \ proprii speelalizate: -. . .'

"togramul anual de cercetare-dezvoltare: J. i). analizează lunar stadiul valorificărf rezultatelor.
c} oug~tul de venitLitJ şi. cheltuieli;" . \ .cercetării, inclusiv .activitatea ·de markeţing; , .
d) programul de inyeştiţii; _ r • .i). are atribuţii '?i, răspunderi similare unui ordonater 'de

. .e) 'sistemul de asigurare a calitâţii: 'credite pentru sumele alocata I.N.C:D.P.M;,~,Ale~q;!ndru
.' f) alte obliQaţii. . . ' . .' ,: Darabont" -' Bucureşti de la bligetpl de st~t;·. . .

Art. 22. .: Comitetul de 'directie se Întruneste decad al k), poate delega, În conditiile legii,e parte dih atributiile '-
oi' ori de câte .ori interesele I~N:C.D;P.M.; ~Alexiilldf:ti sale celorlalte persoane din _~onducerea institutuljJi'naţio~CJ.I; , .
iarabont" ....,.:Bucureştio impun.' :.. " 1) exercită orice a.lte atribuţii ce îi sunt del~gate de ; \

AtI. ~3. ~ (1) .1-.tunc;;i când este cazul, .Ia niv~11,I1. eonsiliul de admi!1istraţie." :.' .. ', ....; . .;
ubunttăţjlor din I.N.C:D.P.M. .. ~Alexandru Darabont" ,-;:-,.: (2) -fn exercitarea atribuţiilor sale; directorul- general,' •."'.. .-
:ucur~şti se~rg-anizează şi funcţionează' c'omitetul (l,e'. emift;! decizii. .. . ...
onclucere, care Îşi desfăşoară actIVitate?, Îri ,conformiţate .Con.siliul ~.'fiinţific ., .' '-,~>',
~:.prqp[iul rţ!~u(ament ~e. ().rgqni~are 'şi funcţionar~ .apţobaJ... . Art. 26.· -'.,-'(1) CţJllsililJ! ~tiinţific· este··forrha,t'.'din\ ., '1

e,t:onsHiul' {le ad-fufnisţn:iţie al, I.N.e.o.p.M. "Alexan~ru' 1.5 mel1 bti, reprezentând principalele' coinpartlruente qin . '
lar!'lbont" -..: Bucureşti. şi .este" prezidat de directoni ":,-cadrul.I.N ..C.D.P.M. -"AISlxandru Dara.bont" ~ Bucureşti ;ţar~> .. , .... "1'/'
u,bunităţii respective,:., '., ' ; 'qesfăşoară activităţi de cercetare-'dezvoltare. ". ,:'. J'.... :,!,

(2) .Comitetul de conducere exercită atr.ibutii si are". (2) ·Membrli ,consiliului" stiintific. s11n1 cercetătârkcCt.;>:· ~;.ll!'.
lspund~rHn limita competenţelor ~tabilite de dir~ctorul >realiz.ări deosebite În dome~iu,' salariaţi ,ai I.N.6.o:p .M.. . ,'.... . ,.il.'..-h

, 'j}
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,,' i , ,;AI~XandruDarabont" ,Buc~reşti; aleşi pe,4 ani prin'ypf:' (2)~aIăr.iui de bat~,,'ctl diJ:e~t~r~luigerieral ,ş~,'stabil~ştE\<'
secret', de către persoaneje cu studll . s~periGa~e,',din:,' pr:i1i :6r-Clinal 'minis,t~~fui ţ::Qord9natO(;,potriyiţ ,r~glenieptă!ilor ",,':

,J " .compartimerrtele de Eercetare-dezvoltare-ale I.N:C.D,:P.M" legale În vigoare; .J 'i "';,L', ,; .t , ~ , '.-

•. '"Aletandru' Darabontv=- Bucureşti.: ", ,,' , ,',::' ." Art~'32. i: (1) Pentru acoperirea. ch~lturemQrcutente,}ri ' , "
, (.3) Din oonslliutetilriţlfic fac parte,qe,dtept, gir,edoru[ situaţia În care,.În cursul, uriui an, -resursele- fili~nciare'ale:" '~

genera! şi J:Jirectqru'lştiiriţific ai ,Lf'J.C.D,P.M.,;Alexand.ru: !.N.C.t}.p.M. ',Alexandru Daraborft", ~ Bucur~şti'riu sUQf "
Darabonf ~: Bucureşti. ' " ", ",', , "',,', ,'~, -suflciente, acesta poate' contracta 'cradjţe :bancare fil',' ,

" ,':'(4) ţ<?nsiliui şfiinţific, este .condusde, un pr~edintl3'9i u~ -valoare de ~e('~'muJt20~, 'din veniturile: brutereaHia~"r~'
" : "', . : vicep':-er,~i,~t~;:' aleşi prin vot secret de'căţre rnembril. ,anul,pregede!lt. ' " \ ",<, " .'~" ' ., ':'.\ _;,'t .•. ' •• ., ' :,

" "CO~SIlIUlulştllnţtfle~, .. " "j~;- " ,. o,;',' .; (2) 'Cohtractafţ3a', de, credite '06 catre ;LRG;O,.P,fY! , , ',',
", " I(5) Consiliu] ytiinţific; sf3organiz~az~ :şi)uncli~,riea,?ă}n ,Alexandr!J Darabont" -;- ,e~9ure~tfpeste ,pla(9n,u($tab~Ht}e:-~/ '
.'.:.! conformitate .cu r-rgul<,ttnentl!Iprop~tu, aprobat, de' ecnsiliul, efectuează cu aprobarea fj1inisterului coordonator, pe baza", .:

',' de adrninistraţie. '. "';;"" ' , . ."", .,' avizului prealabil al Miriisterulyi Fi'lanţelopp;ublic,e.·' ",
, , A~,' 27,~+'.Atribuţiile, principale' aleconSiliul\1i şttinţiflC " Art. ~3" -'- (1) I.N.C'D:.P.evi: ,!Alexan4i-u,Daraq8KV', 7 " ,

;j-,., sunt utm~toarele:" . ,',,: - , " ':"", c • .' '~, ";":BiJcuresti' hotărăste Cu privlrfi Ia 'inV~stiţille :ce, urtneazf:i fi
,. r a) particlpă .la elaborarea- stra~~giei activităţli. ~e 'realizate, potrivjt, obie:cfiJr~i' său de a~tÎvit(#e;'~6$h'ţ~ea ~~~..

, cercetare-dezvoltare a .domeri.iuluiproteGli,ei muncii Şi [a.: etectuăndu-se ~jrf 'surse proprii Jşi~in 'credite,6~iw~~~,<::
:. elaborarea planurtlor ;de (:erceta~e-dez~Qltare.>, _ . . ',jJJecum"şt,din surs,Ef'biigetăr~.',pdn ministerul c00rCl0.J1~t9r;.
;' ,b)~ analizează şi, avizează realizarea tucrătilor. ~e, ,potrivit legiL .~ ; ",' ."." .';'~:"

F r c,ercetare)rin, Cb~isia,deaYi~arEi; , ~:':~",:I, ,,' ',.i,-.-, ' . , j' (2) Mj~'istei:u.l:cootdorţatorvEi cuprinde ~n,Pt.J.fJ'et~Ls~tl<4,E3';''."
'. c) propune spre aprobare. corisilluhii' de'.,aqmIPlstf;:iţle ,-venituri sfchettulef fondurile necesare'. realizării :Uhor .

. ',.pr9g~p;rflUI anual-de cerc~tare-deZVbjltare~iiriovar~ -al dny~ştitfi .dotări, achiziti~hării .de' aparaîură, echjp~menfEt~i",
\' !.N.QJQ.P,M,"AJexandruqarlf-bont"'- Bucureşti; '1-, ~', ",':iristaf~til pentru"'(:N.C.D,PJ~~ "Alexandru, bara~qrltr'~, "

" d). avizează h.9tărârile~ton~i1iul~i de. :a~fninlstr:aţieca,r~ ,-B~clke'~ti. ' , " , , " , ".' :.i, '~?:";':"
irT)~Hcă"~Olitic{;tde'c~r~etar~',a~J:r)LGp.P.r~t:"Ar~xan~tu;, ;',,''(3) E~şc~ţi~ i~vestlţii!o~'(prevă~ute'la alin., (1):~i~~r~e ,"-'
Darabont -, Buoureştlln dornenlu; " -i > ," ..' dl d " ~' t . it I .. ' ,_"", I , " ' ""'" '" ...-,"'.., "",' ,': " . ",.',', ,,' .,' " .. '~' a JU e.qa ponVI egll,,:, " , ,~,' ..•.." ":,',,;, "

,. ':~ ':- El) P:~PUr)!3"ma,surI,~entru:p.e,rfe.c~o:n,~r~al,!lr?~esIJ2n<!!~:, :~ 'Art;, "34, -'-'-(1) '9perâţi~nHe de Înc~$~ri, :ţ1i"p!?ţi'ăie~-',' '
.•neadrarea p,~:~on~~~ul.,tf.ecerc~tar-e ITI9,;ilde, pr<?!!?110,naI,~':I.N.C.D.P ,M. ,,,Alex~nqn{!,O~uabont" '0-:'3, Bucure,şti ,.se, '

, ,,', f~ ',c:r9amzeaz:a: Ş'I ".9~~rdon~a~a;pesfaşurar~a, efectuează prin conturideşchiseIa /;Jahcr,;~olTlerci~l~,şi-'p'rin
'., manlfestan,lqr cu caracter ş~Hntlflţ; -: ~. ,,'. ~ . .: unităti -de trezorerle' cu sediul fii România. \, -. .. '.. ~

;: ',:' 'g) avlzează acţiunile' de" cooperar:e',"!ritern-e.:'Jşj ,'" ,',,' ""'" ",' ""'" ,',
" ,'t"" 't' '1" ""st)' tific: , , ,., ", ",',", ': "", (2) ,t·N.C,D.P.M., ;,Alexandru Darabont". r= , !3ucurţ3,ş~",",Inernalonae,cuscop ,101" ",' ", ~ " lda ~,. I~'- I"'~'" hită

h) " ,,': /.' d' d' t.:. ' "d t' dli .:, "t .• 'd' efectueaza 'operaţiuni ne mcasan ŞI p aţi ~n el. ŞI fl'l')'p,!1a, ':".,aVlzeaza ,acor area e, burse e s U U SI S a,gu e .','" ;, , .. ! , " t ' , , '" ""1'1'" '1'f' '/"" '-'~rf" • ta - ,.' trăinăt 'ţ , , , ,.. prin' casrerra proprie,;cu' respec,are~ mv""u Ui.p q 9f,1UHI u<;;:,
pe ecţronare ITI ţara ŞI In S rama a e., , . " ,':. ' casă şi <a J~oFrr'iativeior~e di,scip!iră flnanclar-vafutare'

CAPITo'LVLVI . ... ',,': stabilite prin' adele normativa în .vigbari3.' .',," 'ii:'

. ~ug~t~ide venituri şi:'chei,tui~li şi'e~ecufiaa~estUi~; ,,'"'; . (3) LN.C.q:P.M. '"AlexC3:ndnj,",D~rab.9nt", -'- Bucureştl
.~ . -1 , ·Relaţii flnahclare" j. ~: ,. : ~.' '., . efecjuează operaţiuni de comerţ exterior,"afejente 'ooje'ctulţJi '>

r" său de actlvitate, 'potrivitlegii.<,Operaţiunile. ;qe, 'rn~is.ări, şt;;, '
, Art. 2$, (1) :I.N.C.!?P.M., "A!e~!3-ntfruDarabont" " :plăţi' cu străinăta:tea se' v:or efectua'p,riricoritur'j;. bancar,e,:

!3uc\Jf-eş!iîntocmeşte anual buget~1de, vl?nituri şi ~h,eltui:li, ,deschi?9Ia unităţllabanearaepeclallzate 'CU"~ediul"Î-n \ ~
şi' situaţiile financiare anuale, potrivit reglemenţarllor Ih ' România. "" ,.

. vigoare.,:· , r: }" .:.J Art, 35, .. LNpC.D.P3v1, 'IA·lex:ai)dru .:Darapqnt"· -,
, . (f) A3i,tuaţiile financiare. anuale 'se, aprobă de, 'căt:r~ , Bucureşti Îşi va rorqaniza controlul ffnanc!ar' pfeVE?ntiv

'\; 'ministerul.' coordonator; fti condiţiile.'legii. ,,'!' " ;' " propriu şi auditul 'financiar- potrivit legii: "'" 'j

Art, 29. :- {1), Veniturile şVcheltuieJile I'.N"C.D.P;M.., '. , " , ,i ,." '

• ""Alexandru Darabont". -~ Bucureşti sestabile,sF prin J~l!geţ 'CAPITOLUL, vn' ,,',
\,' pentru fiecaree~er~!ţi~ fjnan~iar. . ' " .... '\;> " .Regle'm~ntarea'Ijti;giilor" \' '..\~gi~I~~~l~~I~f!~::!~J~irli~,I'li'\i~:2;e~~~~2~~~~:~Cj~i~~;~~~~a;r~!:~~rici.·...•
•' cRQrd.8r~t?f;';§L('~Yi~Y('?M.iDÎ,~t~.m,yr~,,;n~€lf9JŢey,/;>Fq€li,:'-':nesoIutionate pe cale, amiabilă, sunt supuse spre re,zolvare " ,,"~~;~~;~f.~~ţ~~r~'";·'f ~"'<"";;"'i("~';â::'ârtt!Y:;,'g::~~;~r@,'"inş~~nt~lor judecătorşşti rom~& cQmpe~ente, potr,~V1t,t3'gii.-". <;

de "Ch~it~i~(i':Î\:if .' .. "cbfitr~GteIEi'· 9APITO~,UL VÎi.I.'. ",.""
'-Jnc.ti'ş(~t~j:)~Q1i'uf; .." --. ", ' - -- , :.:', >-, :-'~~=~'-,-,.~, . Dispoziţiffinâle. r '('; «" "

, : ,ArC:31. - (1),:Scilariile, iliâividual~ 'ale'R~rsOn?Julu!se, " ' '!

'stC'll:Jil§'ş.cprifl,·.6~!:@~L~i~3,F2fif9.flD~y~gi~m~Dţ~[Rbt:J~g~Ie.:"~i:" Art. '37: Stajutul' de institut 'naţiof!al Se ,'~eÎnnoieşte,
., >pf~V.~:q~rrl§r"c(@r~2WWiIţf2];~EU~!J.[e.:Cj11~DC~hII1~ţEm.iţ~,~~riod.ic prin r~acreditare, c~~e are lo~ Înt~-,~~mterval q~

,f6Jic:lLtlyltQtal'qE3stil1.qfp[~ţi.i.-~~I\'}r!~g9prey:ătut,m~~etulde' maximum 5 fini sau la ,modificarea obiectulUi ,de acti,,-itate
.venitud'~icheftuielitstatJilit;/potffvitilegiL'.:>,--:,~, ,'" ~. ' :. Eil I.N.C,D.P,M, .Alexandru' Darabont" 'T Bucureşti... .'\ " -'

:--~.:,:-)-}lt:~~~;"..:-'_>·.~~=2~'~-~:.-·:~:-:~~::::/::;:..:'.i~(:::-';LL.~·-':.:~,~'~"~,.~.::{;_::'--;.-_.. -' - - - -. . - I -'.'.
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incaco.ro 1

line DOCLHl12ntare3 !eg;sL3tivl11

la un \iOU nivel lege 5
LEGISLAŢIE RO LEGISLAŢIE EU JURISPRUDENŢĂ ACHIZIŢII PUBLICE

căutare 1 publicaţii 1 noutăţii repertoriu 1 tematic; 1 acte urmarlte 1 not!ficări 1 calendar
MODELE AJUTOR IEŞIRE

Folosiţi butonul de IEŞIRE din contul dvs când doriţi să părăsiţi serviciul!

Pentru a căuta un text În fereastra curentă folosiţi CTRL +F

Guvernul României
Imprimare

Hotărâre nr. 1440 din 12/11/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea 1 nr. 783 din 24/11/2008

Intrare in vigoare: 24/11/2008

$o. Adaugă la Acte urrnărtte
l'" Afişează tematicile actului
J. Lista de ade similare ...
.,. Afişează ultimele 10 acte
jic Afişează versiuni in alte limbi

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea
Ministerului r-iuncu, Familiei Şi Egalităţii de Şanse În administrarea Institutului

Naţional de Cercetare-uezvottare pentru I'rotecţia Muncii "Alexandru Darabont"
Tip
Publicat

Data

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernut României adoptă prezenta hotărâre.

Alt. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat În municipiul Bucureşti, având datele de identificare prevăzute În anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului MUIiCii, Familiei şi Egalităţii de Şanse În administrarea Institutului Naţional de
CercetareDezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont."

Alt. 2. - Predarea-preluarea imobilului ce se transmite potrivit prevederilor art, 1 se face pe bază de protocol încheiat Între părţile interesate, În termen de 30
de zile de la data intrării În vigoare a prezentei notărăn.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESC -TĂRICEANU

Contrasemneazi!:

Î"l.i.nis t r uL munc it , famLl j ei
şi egali taţii de şanse,

Mariana Cămpeanu
p. MinisLruJ economiei şi finanţelor,

Ci;it~lin Doica,
secretar de stat

Bucureşti, 12 norernbrie 2006.
Nr.1.440.

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului, proprietate publică a statului, ~A~rP. se transmite din

administrarea Ministerului Muncii, amiliei şi Egalităţii de Şanse În
administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru

Protecţia Muncii "Alexandru Darabont"

"-~----,-----------,--- ----TI--------------,
Adresa imobilului I Persoana juridică de Persoana juridic.ţj, laI
care se transmite I la care se transmite care se tr<lnsmitc I

I .imobilul i.mobilul I

Caracteristicile t ehn.i cc
aLe imobi lul ui

Municipiul Bucureşti, Ministerul Muncii, Institutul Naţionill Pavilionul D (parţial) şi
!bd. Ghencea nr. 35, jFamiliei şi Egalităţii de Cercetare jterenul aferent
Isoctorul 6 [de Şanse [Daz oo Ltarc perrt ru 1- suprafata cons t ru i t ă = 316 roZ I
1- cod 8.~9.09 1 !protecţi.a Munci> 1- suprafaţa des f ăş.ur-at ă c 633 m"]
1- nr. MFP103.611. 1 "Alexandru na rsbontvţscpr ar aţ a totala a t erenuj.ui.. II (parţial) ~ I Iinclusiv construcţiile ~ 406 m' 1,

load(:E.l h: (D:OD:DO.685

http://www.legenet.net/?page=view _act&actiune=view&idact=ND E3MDg5&extende,., 17.09.2013
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GUVERNUL ROMÂNI.EI ',.

HOT.kRÂ.JlE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea

Ministerului Munci], Familiei şlEqalităţll.de Şanse ':-,OficiulpelitruMigraţia Forţei de Muncă
, În administrarea Institutului ational de Cercetare-Dezvoltare

pentru Protectia Muncii - I,N,C,D.P.M.;,Alexandru Darabont" - Bucur~sti
. ' .. .. . ~ . '. .

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şialai1. J"2alin~. (1) şi (2) din Legea nr, 213/1998
. privind proprletateapublică şi regimul juridic al acesteia, cU modificările şicornpletările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
"'i" ", {'

. .'
. Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil,.

proprietate publică a statului, situat În municipiul Bucureşti,
având datele de. identificare prevăzute În anexa care face
parte integ~antă din prezenta hotărâre, din administrarea
Ministerului Muncii,'Famili.ei şi Egalităţii de Şanse - Oficiul
.pentruMiqraţia Forţei de Muncă În administrarea Institutului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia MunCii"~
I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" Bucureşti.

'. Art. 2. ;~'Predarea-preluarea imobilului ces~ t~ansri1ite
potrivit art: 1, Împreună cu documentele de' proiectare şi

:-execiJţiEl'aJucrărllor de reparaţii capitale şi contract.ele de
lucrări aflate În derulare, se face pe bază de protocol
încheiat intre cele două părţi, respectiv Oficiul 'pentru
Migraţia Forţei de Muncă şi Institutul Naţi6nalde Cercetare
Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - LN.C.D.P.M.
,,Alexandru Darabont" - Bucuresti, În termen de 60 de zlla.
de la data intrării În vigoare a prezentei hotărâri. . .\,> .

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU"TĂRICEANU .....

:; Contrasernnează: .

;.; , .. ...,';, Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru'

:Mibis'irWl e~ori~miei 'si finantelor,
. "Varujan V6~g~ni~n ". .

-": ,:.

... { .~.

Bucureşti, 6 iunie' 2007.
Nr: 547. \ ':" •• 0 .'

: " ,

- ~-~- :

':,' 'OA,TELE''OE IOENTIFlt'A~E:,

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din admlnlătrarea Ministerului Muncii, Familiei .;: .
, şi. Egalităţii de Şanse - Oficiul pentru fI!Iigraţia Forţei de,Muncij îri admi~istrarea Insthutul\.li Naţioria(' ." ..

•de C~rc"~tare-De~(llta~epentru.pr9tecţiâMulJ~ii .: LN.C.D,P.M:,:;;Ale~andru>Darabont" ~Bucureşti

.Adr~s~' imobllului .

'care'se transmite
Persoanajuridică d~ la~are"

se transmite imobilul
Perso~ha juii8ică'Ia' care,",·;""

se' transrr,it~'i~bbilul ; '6~racterisiicile' t~hnice ale imobilului

.Municipiul' Bucureşti, Ministerul Muncii; .
'. bd, "Ghencea ·nr.35A,. Familiei şi Egalităţii
. sectorul 5 .,. de Şanse' - Oficiul

~ .•cod 8.29.09 . pentruMiqraţia Forţei
- nr.M.F,P: 103.559 . de Muncă

. (parţial)

lnstituful. Naţional: Pavilionul o (1/2):, . '. '. ' ..
de cercetare.:~:st.Îpr~faţaconstruilă'= 316,5 ni2 .

Dezvoltarepentru . -":siJpraf~ţa ;:desfăşurata ='633,37 in2

Protecţia MunciF':.- - PavilionulAr-
. I.N.C.D.P.M > ,. • '-,- -suprafaţa construită = 51 m2

"Alexandni'Oardbont" -'- - suprafata d~Sfă:surătă= 51m2'
Bucureşti······::"··, . -_P.a.vilibnui(d/3}':'·, a.. ."

. .~ ::ş~praf.a!~2(j.ristruiiă .= 38Ş m: .. '.' .
. .....,suprataţacesfăşurată = 385rTi2 ,.:' ..

'. -Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile =2.437 m2.

·1.····

.,:. .: ;.:i".
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Art 3_- La data instituirii procedurii de administrare-specială
se instituie şi procedura de supraveghere financiară a "Uzinei
Automecanica Morerii" - S.A. - 'filială a Companiei Nationale
.Rornarrn" - S.A., în conformitate cu .dispoziţille' Legii
nr. 13712002, cu modificările şi cornpletările ulterioare. -

-ArtA. - Procedura de administrare specială În perioada de
privatizare Încetează la datatrarisferului dreptului de proprietate
asupra acţiunilor În situaţia privatizării societăţii comerciale sau

.la data stabilită prin- ordin ..al preşedintelui Autorităţii pentru
Varorificarea Activelor Statului. - . .

Presedintele Autoritătli pentru Valorificarea Activelor Statului,
, 'Teodcir Atanasiu - -

- . .
Bucureşti, 12i1,Jfie2007-
Nr. 9.437 .:

*
RECTIFICĂR.I

Tn anexa la Hotărârea Guvernului nr. 547/2007 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului,

diil administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii deŞanse - Oficiul pentru Miqratla Forţei de Muncă În

. administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii -.-: I.N.C.D.P.M. .Alexandru

Darabont" - Bucuresti, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I,·nr. 393 'din 11 iunie 2007, se face, - .
următoarea rectifica re (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea 1");

-Ia rubrica "Adresa imobilului care se transmite;', În loc de: "Municipiul Bucureşti, bd. Ghencea nr.35A, sectonii S"
se va citi: "Municipiul Şucure:ştl,.bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6".
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