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    Guvernul României hotărăşte: 

 

    ART. 1 

    Se înfiinţează, în structura instituţiilor de învăţământ superior agricol, staţiunile 

didactice, fără personalitate juridică, cu denumirea şi sediul prevăzute în anexa nr. 1, prin 

reorganizarea regiilor autonome didactice experimentale menţionate în aceeaşi anexă, care se 

desfiinţează. 

    ART. 2 

    Pe data prezentei hotărâri se aproba, în baza hotărârii imputerniciţilor mandataţi să 

reprezinte interesele capitalului de stat, desfiinţarea Societăţii Comerciale "Agrotim" - S.A. 

Timişoara, cu sediul în Timişoara, calea Aradului nr. 119, judeţul Timiş, al carei patrimoniu 

este preluat, potrivit anexelor nr. 2 şi 3, de către Universitatea de Ştiinţe Agricole a 

Banatului-Timişoara- Staţiunea Didactică Timişoara care se înfiinţează cu sediul în Timişoara, 

calea Aradului nr. 119, judeţul Timiş si, respectiv, Societatea Comercială "Agroind" km. 6 - 

S.A. Timişoara, judeţul Timiş. 

    ART. 3 

    Staţiunile didactice înfiinţate potrivit art. 1 şi 2 funcţionează ca subunităţi cu activităţi 

autofinantate, în structura instituţiilor de învăţământ superior agricol. 

    ART. 4 

    Obiectul de activitate al staţiunilor didactice îl constituie: 

    a) instruirea practica a studenţilor în câmpuri şi exploatări zootehnice dotate cu 

echipamente tehnologice moderne; 

    b) desfăşurarea activităţii de cercetare de către cadre didactice şi studenţi; 

    c) producerea de seminţe şi material săditor; 

    d) reproductia şi selecţia animalelor; 

    e) industrializarea şi valorificarea produselor agricole vegetale şi animale; 

    f) alte activităţi legate direct sau indirect de obiectul de activitate al acestora. 

    ART. 5 

    Suprafeţele de teren prevăzute în anexa nr. 2 împreună cu construcţiile aferente trec în 

administrarea instituţiilor de învăţământ superior agricol. 

    Suprafeţele de teren nepreluate de către instituţiile de învăţământ superior agricol vor fi 

predate, pe baza de protocol, societăţilor comerciale agricole prevăzute în anexa nr. 3, fata de 

care Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei îndeplineşte atribuţiile ministerului de resort. 

    Capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute în anexa nr. 3 se majorează cu valoarea 

de patrimoniu a terenurilor agricole preluate, stabilită potrivit prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 746/1991. 

    Preluarea activului şi pasivului aferente suprafeţelor şi activităţilor, care trec la 

instituţiile de învăţământ superior agricol, se face conform bilanţului contabil la 31 decembrie 

1992, pe baza de protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data prezentei 

hotărâri 

    ART. 6 

    Staţiunile didactice îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor prezentei hotărâri şi 

a regulamentelor de organizare şi funcţionare aprobate de senatele universitare, cu respectarea 

prevederilor legale. 

    ART. 7 

    Staţiunile didactice au în structura lor sectoare, ferme, laboratoare, ateliere, colective 

de cercetare-dezvoltare şi de proiectare, precum şi oficii de calcul. 

    ART. 8 

    Staţiunile didactice vor fi conduse de un comitet director, compus din 7 membri desemnaţi de 

senatul universitar. Preşedintele comitetului director este rectorul instituţiei de învăţământ 

superior agricol. 

    Activitatea curentă a staţiunii didactice este condusă de un director, numit de senatul 

universitar, dintre membrii comitetului director. 

    ART. 9 

    Veniturile obţinute de staţiunile didactice, după acoperirea cheltuielilor, vor fi utilizate 

pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a acestora. 

    ART. 10 

    Statele de funcţii ale staţiunilor didactice vor fi aprobate de senatele universitatilor în 

structura cărora funcţionează, iar personalul acestora se salarizeaza potrivit reglementărilor 

prevăzute pentru societăţile comerciale agricole pe acţiuni cu capital integral sau parţial de 

stat. 

    ART. 11 



    Pe data prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 533/1991 privind reorganizarea 

unor staţiuni didactice experimentale în agricultura ca regii autonome şi poziţia nr. 175 din 

anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 194/1991 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe 

acţiuni prin reorganizarea unor întreprinderi agricole de stat. 

    ART. 12 

    Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărîre. 

 

                 PRIM-MINISTRU 

               NICOLAE VĂCĂROIU 

 

                          Contrasemnează: 

                           -------------- 

                Ministrul agriculturii şi alimentaţiei, 

                           Ioan Oancea 

 

                      Ministrul învăţământului, 

                            Liviu Maior 

 

 

    Bucureşti, 6 aprilie 1993. 

    Nr. 123. 

 

 

    ANEXA 1 

 

                               LISTA 

          staţiunilor didactice care se înfiinţează prin 

        reorganizarea regiilor autonome didactice experimentale 

 

*T* 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                               Sediul 

Nr.  Denumirea staţiunii ────────────────────  Regia autonomă    Instituţia în 

crt.     didactice       localitatea  judeţul  didactică experi- subordinea 

                                               mentală care se   căreia func- 

                                               desfiinţează      ţionează 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

1. Staţiunea Didactică  Comuna      Călăraşi  Regia Autonomă    Universitatea 

   Belciugatele         Belciugatele          Didactică         de Ştiinţe 

                                              Experimentală     Agronomice 

                                              Belciugatele,     Bucureşti 

                                              comuna Belciuga- 

                                              tele, judeţul 

                                              Călăraşi 

 

2. Staţiunea Didactică Municipiul   Cluj      Regia Autonomă    Universitatea 

   Mănăştur            Cluj-Napoca            Didactica Expe-   de Ştiinţe 

                                              rimentală Mănăş-  Agricole 

                                              tur, municipiul   Cluj-Napoca 

                                              Cluj-Napoca, ju- 

                                              deţul Cluj 

 

3. Staţiunea Didactică Municipiul  Dolj       Regia Autonomă    Universitatea 

   Craiova             Craiova                Didactica Expe-   Craiova 

                                              rimentală Craiova, 

                                              municipiul Craiova, 

                                              judeţul Dolj 

 

4. Staţiunea Didactică Municipiul  Iaşi      Regia Autonomă Didac-  Institutul 

   Iaşi                Iaşi                  tică Experimentală     Agronomic 

                                             Iaşi, municipiul      "Ion Ionescu 

                                             Iaşi, judeţul Iaşi    de la Brad" 

                                                                   Iaşi 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

*ST* 

 

 

    ANEXA 2 

 

                        SUPRAFEŢELE DE TEREN 

           care se preiau la înfiinţare de către staţiunile didactice 

 

*T* 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 



                                                  Suprafaţa terenului (ha) 

Nr.  Denumirea staţiunii didactice          ────────────────────────────────── 

crt.                                        fond funciar   agricol   din care: 

                                                                      arabil 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

1. Staţiunea Didactica Belciugatele, judeţul 

   Călăraşi                                      2.364,00  2.169,00  2.031,00 

   din care : Ferma Moara Domnească                576,00    534,00    524,00 

2. Staţiunea Didactică Mănăştur, judeţul Cluj      470,00    455,50    366,40 

3. Staţiunea Didactică Craiova, judeţul Dolj     1.099,22  1.046,22    574,22 

4. Staţiunea Didactică Iaşi, judeţul Iaşi          400,00    361,00    295,00 

5. Staţiunea Didactică Timişoara, judeţul Timiş  1.462,48  1.418,48  1.298,48 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

*ST* 

 

 

    ANEXA 3 

 

                      SOCIETĂŢILE COMERCIALE 

           care preiau suprafeţele de teren de la regiile 

         autonome didactice experimentale şi de la Societatea 

                Comercială "Agrotim" - Timişoara - S.A., 

                        care se desfiinţează 

*T* 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                             Suprafaţa terenului (ha) 

Nr. Societăţile comerciale ───────────────────────────    Unităţile de la care 

crt  care preiau teren      fond            din care:      se preia terenul 

                          funciar  agricol  arabil 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

1. "Agroindaf"Afumaţi -   360,00  360,00  360,00     Regia Autonomă Didactică 

   S.A.*), sectorul agricol                          Experimentală Belciugatele, 

   Ilfov                                             judeţul Călăraşi 

 

2. "Agroindustriala" -    712,00  681,50  339,60     Regia Autonomă Didactică 

   S.A. Cluj-Napoca**)                               Experimentală Mănăştur, 

   judeţul Cluj                                      judeţul Cluj 

 

3. "Holding" - S.A.       254,78  254,78  254,78     Regia Autonomă Didactică 

   Dolj***) municipiul                               Experimentală Craiova, 

   Craiova,                                          judeţul Dolj 

   judeţul Dolj 

 

4. "Agroindustriala"      133,00  133,00  122,00     Regia Autonomă Didactică 

  Sazpic Miroslava                                   Experimentală Iaşi, judeţul 

  -S.A.****),judeţul                                 Iaşi 

  Iaşi 

  "Sazi" Popricani -      162,00  158,00  123,00 

  S.A.****),judeţul 

  Iaşi 

 

5."Agroindustriala km     197,52  197,52  197,52      Societatea Comercială 

  6" Timişoara-S.A.*****)                            "Agrotim" Timişoara -S.A., 

  judeţul Timiş                                       Judeţul Timiş 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

*ST* 

--------- 

    *) Societatea Comercială "Agroindaf" Afumaţi - S.A. a fost înfiinţată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 197/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 30 

iunie 1992. 

    **) Societatea Comercială "Agroindustriala" - S.A. Cluj-Napoca a fost înfiinţată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 266/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 

din 28 mai 1991. 

    ***) Societatea Comercială "Holding" - S.A. Dolj a fost înfiinţată prin Sentinţa civilă nr. 

2056/1991 a Judecătoriei Caracal, judeţul Dolj. 

    ****) Societăţile comerciale "Agroindustriala" Sazpic Miroslava - S.A. şi "Sazi" Popricani 

- S.A. au fost înfiinţate prin Hotărârea Guvernului nr. 266/1991, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 116 din 28 mai 1991. 

    *****) Societatea Comercială "Agroindustriala km 6" Timişoara - S.A. a fost înfiinţată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 194/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 

din 30 iunie 1992. 

 

                          ------- 


