REGULAMENTUL
de organizare si funcţionare a
STAŢIUNII DIDACTICE BELCIUGATELE

CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Staţiunea Didactică Belciugatele, este o subunitate a Universităţii de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, cu activităţi autofinanţate, fără
personalitate juridică.
Art.2. Sediul central al Staţiunii Didactice Belciugatele este în Comuna Belciugatele, Judeţul
Călăraşi.
Staţiunea are ferme în Judeţul Ilfov, în satul Moara Domnească şi în Municipiul
Bucureşti, sector 1.
CAP.II. obiectul de activitate
ART.3.Obiectul de activitate al Staţiunii Didactice Belciugatele:
COD CAEN: 7310-Cercetare -dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale,
COD CAEN: 0111-Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante n.c.a,
COD CAEN: 0112-CuItivarea legumelor, a specialităţilor horticole si a produselor de sera,
COD CAEN: 0113-Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi si mirodenii,
COD CAEN: 0121 -Cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui,
COD CAEN: 0122 - Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor şi asini,
COD CAEN: 0123-Creşterea porcinelor,
COD CAEN: 0124-Creştrea păsărilor,
COD CAEN: 0125- Creşterea altor animale,
COD CAEN:0130- Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea
animalelor),
COD CAEN:0141-Activităţi de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectura
peisageră),
COD CAEN: 0142-Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activităţilor
veterinare,
COD CAEN: 0201-Silvicultură şi exploatare forestieră,
COD CAEN: 0202-Servicii auxiliare silviculturii şi exploatării forestiere,
COD CAEN: 0501-Pescuitul
COD CAEN: 0502-Piscicultura,
COD CAEN: 1511-Producţia şi conservarea cărnii,

COD CAEN: 1512-Producţia şi conservarea cărnii de pasăre
COD CAEN: 1513-Prepararea produselor din carne,
COD CAEN: 1520-Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte
COD CAEN: 1531-Prelucrarea şi conservarea cartofilor,
COD CAEN: 1532-Fabricarea sucurilor de fructe şi legume,
COD CAEN: 1533 -Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor,
COD CAEN: 1541-Fabricarca uleiurilor şi a grăsimilor brute,
COD CAEN: 1542-Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor rafinate,
COD CAEN: 1551-Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor,
COD CAEN: 1552-Fabricarea îngheţatei,
COD CAEN: 1561-Fabricarca produselor de morărit,
COD CAEN: 1562-Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon,
COD CAEN: 1571-Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă,
COD CAEN: 1581- Fabricarea pâinii, fabricarea produselor proaspete de patiserie,
COD CAEN: 1582-1- Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi altor produse similare
COD CAEN: 1584-Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase,
COD CAEN: 1586-Prelucrarea ceaiului şi cafelei,
COD CAEN: 1589-Fabricarea altor produse alimentare n.c.a,
COD CAEN: 2852-Operaţiuni de mecanică generală,
COD CAEN: 3710-Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile,
COD CAEN: 3720-Recupararea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile,
COD CAEN: 4511 -Demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de şantiere,
COD CAEN: 4521-Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu,
COD CAEN: 4522-Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii,
COD CAEN: 4525-Alte lucrări speciale de construcţii,
COD CAEN: 4531-Lucrări de instalaţii electrice,
COD CAEN: 4532-Lucrări de izolaţii şi protecţii anticorozive,
COD CAEN: 4533-Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare,
COD CAEN: 4541-Lucrări de ipsoserie,
COD CAEN: 4542-Lucrări de tâmplărie şi dulgherie,
COD CAEN: 4543-Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor,
COD CAEN: 4544-Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri,
COD CAEN: 5010-Cornerţ cu autovehicule,
COD CAEN: 5020-Intreţinerea şi repararea autovehiculelor,
COD CAEN: 5030-Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule,
COD CAEN: 5111- Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii
prime textile şi cu semiproduse.
COD CAEN: 5112- Intermedieri în comerţul cu combustibili, minerale şi produse chimice
pentru industrie,
COD CAEN: 5113- Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii,
COD CAEN: 5114- Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi
avioane,
COD CAEN: 5115- Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie,
COD CAEN: 5117- Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun,
COD CAEN: S118 - Intermedieri în comerţul specializat şi vânzarea produselor cu
caracter specific, n.c.a.,
COD CAEN: 5119- Intermedieri în comerţul cu produse diverse,
COD CAEN: 5121 - Comerţ cu ridicată al cerealelor, seminţelor şi furajelor.
COD CAEN: 5122- Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor.
COD CAEN: 5123- Comerţ cu ridicata al animalelor vii,
COD CAEN: 5124- Comerţ cu ridicata a pieilor brute şi al pieilor prelucrate
COD CAEN: 5131- Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
COD CAEN: 5132 -Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne

COD CAEN: 5133- Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor si grăsimilor
comestibile.
COD CAEN: 5134- Comerţ cu ridicata al băuturilor,
COD CAEN: 5135- Comerţ cu ridicata al produselor din tutun ,
COD CAEN: 5136- Comerţ cu ridicat a al zahărului, ciocolatei şi produselor
zaharoase,
COD CAEN: 5137- Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente,
COD CAEN: 5138 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte,
crustacee și moluște,
COD CAEN: 5139- Comerţ cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare băuturi şi
tutun,
COD CAEN: 5147- Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.
COD CAEN: 5153- Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii,
COD CAEN: 5157- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor,
COD CAEN: 5184- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi
soflware-ului,
COD CAEN: 5185- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou,
COD CAFN: 5186- Comerţ cu ridicata al altor componente şi echipamente electronice
COD CAEN: 5187- Comerţ cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comerţ şi
transporturi,
COD CAEN: 5188- Comerţ cu ridicata al maşinilor, accesoriilor şi uneltelor agricole inclusiv
al tractoarelor
COD CAEN: 5211- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun,
COD CAEN: 5212- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse nealimentare,
COD CAEN: 5221- Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete
COD CAEN: 5222- Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne
COD CAEN: 5223- Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor
COD CAEN: 5224- Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor
zaharoase,
COD CAEN: 5225- Comerţ cu amănuntul al băuturilor,
COD CAEN: 5226- Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun,
COD CAEN: 5227- Comerţ cu amănuntul, în magazine specializate al produselor alimentare,
COD CAEN: 5247- Comerţ cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi articolelor de papetărie,
COD CAEN: 5248- Comerţ cu amănuntul, în magazine specializate al altor produse n.c.a.
COD CAEN: 5262- Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe,
COD CAEN: 5523- Alte mijloace de cazare
COD CAEN: 5530- Restaurante
COD CAEN: 5540- Baruri
COD CAEN: 5551- Cantine
COD CAEN: 5552 - Alte unităţi de preparare a hranei
COD CAEN: 6021- Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic
COD CAEN: 6024- Transporturi rutiere de mărfuri
COD CAEN: 6110- Transporturi maritime și de coastă
COD CAEN: 6120- Transporturi pe cai navigabile interioare
COD CAEN: 6312- Depozitări
COD CAEN: 7020- Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
închiriate,
COD CAEN: 7032- Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract
COD CAEN: 7121- Închirierea altor mijloace de transport terestru
COD CAEN: 7131 -Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole

- investiţii, proiecte, modernizări si producţie in domeniul agriculturii, zootehniei, viticulturii,
pomicultura, industriei alimentare, îmbunătăţiri funciare, construcţii de utilaje agricole,
inclusiv importul şi exportul necesar acestor activităţi;
- Staţiunea Didactică Belciugatele va putea deschide depozite, magazine, bufete, desfacere
şi centre de prelucrare a produselor.
Staţiunea Didactică Belciugatele îşi realizează obiectul de activitate direct sau prin
intermediari, în sediile şi sectoarele proprii sau închiriate sau în asociere şi cu alte persoane
juridice sau fizice.
CAP. III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
Art 4. Instruirea practică a studenţilor se face pe baza programelor analitice de practică,
corespunzător planurilor de învăţământ aprobate, însuşite de conducerile facultăţilor
respective.
Art.5. Efectuarea practicii studenţilor în cadrul Staţiunii Didactice Belciugatele se face sub
responsabilitatea cadrelor didactice stabilite de conducerile facultăţilor respective.
Art.6. Condiţiile de practica, locurile de muncă ale studenţilor, asigurarea bazei materiale
necesare, se asigură de Staţiunea Didactică Belciugatele prin responsabilul cu
instruirea practică a studenţilor.
Art.7. Staţiunea Didactică Belciugatele va stabili «Convenţia de practică», încheiata anual, cu
prorectoratul didactic care va cuprinde:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

facultatea, anul, grupa de studenţi;
perioada în care se va desfăşura practica şi data examinări studenţilor;
obligaţiile pârâţilor în ce priveşte transportul studenţilor, cazare, masă, echipamentul
de protecţie etc.
planurile analitice de practică;
numele cadrelor didactice îndrumătoare de practică ;
numele responsabilului cu instruirea practică a studenţilor din partea staţiunii;
costul cazării şi mesei pe perioada practicii se achită anticipat de fiecare student;
Art.8. Studenţii care doresc să muncească contra cost, pot să o facă în afara
programului de practică, corespunzător programelor în vigoare.
Art.9. Staţiunea Didactică Belciugatele va asigura sectoare şi locuri separate pentru
practică studenţilor, fără să afecteze producţiile record, loturile speciale şi câmpurile
experimentale care se vizitează în scop didactic, după un program aprobat de
conducerea Staţiunii la cerea Facultăţilor.
Art.10.Desfăşurarea activităţii de cercetare de către cadrele didactice şi studenţi se
face respectându-se următoarele:
programul, tema sau lucrarea de cercetare să fie finanţată;
abordarea programului, temei sau lucrării de cercetare în cadrul Staţiunii Didactice
Belciugatele se poate face numai pe baza unei convenţii semnate între conducerea
Staţiunii şi Prorectoratul Stiinţific prin care se stabilesc obligaţiile părţilor în ceea ce
priveşte cheltuielile, veniturile, beneficiile, modul de colaborare etc.;
urmărirea realizării obligaţiilor celor două părţi se realizează de responsabilul de
program, temă sau lucrare şi responsabilul cu cercetarea ştiinţifică a Staţiunii.

Art. 11. Staţiunea Didactică Belciugatele va stabili anual la cerea Facultăţilor acoperite prin
contracte de cercetare câmpurile experimentale, loturile de animale şi alte sectoare
de activitate, în condiţiile autofinanţării Staţiunii.
Art. 12. Staţiunea Didactică Belciugatele poate contracta teme de cercetare pentru
dezvoltarea proprie şi poate executa teme de cercetare pe bază de contracte.

Art.13. Celelalte activităţi prevăzute la art.3. se vor desfăşura conform legislaţiei.
CAP. IV. PATRIMONIUL
Art. 14. Capitalul social al Staţiunii Didactice Belciugatele la nivelul datei de 30 aprilie 1993
este 1.750 mii lei având ca patrimoniu o suprafaţă de teren de 2364 ha fond funciar
2169 ha agricol şi 2031 ha arabil inclusiv activul şi pasivul ce revin acestor suprafeţe.
CAP. V. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Art.15.Staţiunea Didactică Belciugatele are în structura sa: ferme de producţie; sectoare şi
secţii de producţie şi cercetare; laboratoare, dispensare, ateliere, oficii şi servicii şi
unităţi comerciale şi de servicii la terţi.
CAP.VI. ORGANELE DE CONDUCERE
Art. 16. Conducerea Staţiunii Didactice Belciugatele este asigurată de un Comitet Director
compus
din
7
membri,
desemnaţi
de
Senatul
Universităţii.
Preşedintele Comitetului Director este Rectorul Universităţii.
Art. 17. Activitatea curentă a Staţiunii Didactice Belciugatele este condusă de un director,
numit de Senatul Universităţii dintre membrii Comitetului Director.
Art.18. Comitetul Director este asimilat cu Consiliul de Administraţie a Societăţilor comerciale
agricole pe acţiuni cu capital integral sau parţial de stat.
Art. 19. Componenţa Comitetului Director este următoarea:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- Rectorul Universităţii - preşedinte;
- Directorul Staţiunii - membru;
- un reprezentant al Ministerului Învăţământului - membru;
- un reprezentant al Ministerului Agriculturii - membru;
- un reprezentant al Ministerului Finanţelor - membru;
- un reprezentant al prorectoratului Universităţii - membru;
- un reprezentant al cadrelor didactice - membru;
Art.20. Comitetul Director îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau
regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele ce privesc
activitatea Staţiunii, cu excepţia celor care, potrivit legii sunt date in competenta altor
organe.
Art.21. Comitetul Director exercită următoarele atribuţii: propune spre aprobare Senatului:

a) structura organizatorică şi funcţională a Staţiunii;
b) hotărăşte asupra investiţiilor ce urmează a fi realizate potrivit obiectului de activitate
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

al regiei, care se finanţează din surse proprii, credite bancare sau alocaţii de la
buget;
aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi;
aprobă utilizarea fondului valutar;
răspunde de administrarea legală şi eficienţa a întregului patrimoniu;
aproba asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice si juridice din tara şi străinătate;
asigură şi răspunde de respectarea reglementarilor legale privind protecţia mediului
înconjurător;
negociază, în condiţiile prevăzute de lege, salariile şi stabileşte sistemul de
recompense;
hotărăşte asupra constituirii de noi secţii si sectoare condiţiile prevăzute de lege;
elaborează propriul sau regulament de organizare si funcţionare;

k) propune spre aprobare senatului regulamentul de funcţionare si organizare in ce
priveşte activitatea Staţiunii si personalul acesteia;

l) aproba şi urmăreşte realizarea programelor de dotare cu tehnolgii şi utilaje noi;
m) aprobă programul de pregătire a cadrelor Staţiunii;
n) urmăreşte creşterea eficienţei economice a activităţii staţiunii, îmbunătăţirea nivelului
o)
p)
q)
r)

tehnic al producţiei şi produselor, folosirea eficientă a capacităţilor de producţie şi
îmbunătăţirea calităţii produselor rezultate din activitatea Staţiunii;
asigura controlul activităţii economico-financiare si gestionare de fond a
staţiunii;
angajează şi concediază personalul staţiunii şi aplică acestuia sancţiunile disciplinare
prevăzute de lege la propunerea directorului;
supune anual senatului in termen de 30 zile de la încheierea anului financiar raportul
privind activitatea 9tatiunii, bilanţul, contul de profit si pierdere pe anul precedent
precum şi proiectul de buget al staţiunii pe anul următor;
între şedinţele Comitetului Director, atribuţiile acestuia sunt executate de
Directorul Staţiunii.

CAP. VII. BUGETUL ŞI ADMINISTRAREA ACESTUIA
Art.22. Staţiunea Didactică Belciugatele întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli,
bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi după modelele stabilite de Ministerul
Finanţelor Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se predă la
Universitatea de Ştiinţe Agronomice Bucureşti.
Art.23. Staţiunea trebuie să acopere cu veniturile provenite din activitatea sa toate
cheltuielile, inclusiv dobânzile şi rambursarea creditelor şi să obţină profit.
Art.24. Personalul Staţiunii Didactice Belciugatele se salarizează potrivit reglementarilor
prevăzute pentru societăţile comerciale Agricole pe acţiuni cu capital integral sau
parţial de Stat.
Art.25. Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, staţiunea constituie fondul de
rezerva, fondul propriu de cercetare, dezvoltare, fondul pentru investiţii şi inovaţii şi
asigură sumele necesare satisfacerii unor necesităţi social-culturale si sportive ori
perfecţionare - reciclare a personalului angajat, precum si pentru cointeresarea prin
premiere a acestuia, plăteşte impozitele, cotele de asigurări şi securitate socială şi
celelalte vărsăminte prevăzute de lege respectiv pentru îmbunătăţirea bazei tehnicomateriale a Staţiunii. Comitetul Director al Staţiunii poate hotărî şi crearea altor
fonduri în afara celor menţionate în alineatul precedent Partea din venituri rămasă
după constituirea fondurilor proprii şi efectuarea plăţilor menţionate la alineatul 1
reprezintă profitul net al Staţiunii care se repartizează conform reglementărilor
legale.
Art.26. Pentru acoperirea cheltuielilor curente în situaţia în care în cursul unui an, mijloacele
staţiunii nu sunt suficiente, Staţiunea poate contracta creditele bancare, în valoare
de cel mult 40% din veniturile brute realizate în anul precedent. Pentru acoperirea
eventualelor deficite, staţiunea prin intermediul Universităţii de Ştiinţe Agronomice
din Bucureşti, poate beneficia de un ventil de Ia bugetul administraţiei centrale de
stat ori poate contracta credite bancare.
Art.27. Staţiunea hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit
obiectului său de activitate şi care se înaintează din resurse proprii, credite bancare
sau alocaţii de la bugetul administraţiei centrale de stat.

Contractarea de credite pentru investiţii mai mari de 50 mii lei se efectuează pe bază
aprobării prealabile a Universităţii de Ştiinţe Agronomice Bucureşti şi a Ministerului
Învăţământului.
Art.28. Operaţiunile de încasări şi plăţi ale staţiunii se efectuează prin conturi deschise la
bănci.
În limitele legale pentru necesităţi curente Staţiunea poate efectua încasări şi plăţi în
lei şi în valută prin casieria proprie.
Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua de asemenea prin
conturi deschise la bancă.
Art.29. Staţiunea Didactică Belciugatele independenţa operativă, îşi menţine conturile
deschise la bănci, întreţine relaţii economice şi financiar şi poate încheia contracte
economice, de asistenţă tehnică, de colaborare sau cercetare ştiinţifica si
tehnologica, pe bază şi în limita împuternicirilor stabilite de Universitatea de Ştiinţe
Agronomice din Bucureşti.
Art30. Patrimoniul Staţiunii Didactice Belciugatele preluat conform bilanţului contabil încheiat
la 31.12.1992 şi preluat la 30.04.1993 va fi evidenţiat distinct în evidenţa contabilă a
Universităţii de Ştiinţe Agronomice din Bucureşti.
CAP.VIII. RELAŢIILE STAŢIUNII DIDACTICE BELCIUGATELE
Art.31. Relaţiile comerciale ale Staţiunii cu alte regii şi societăţi comerciale, cu alte instituţii
de învăţământ superior şi de cercetare agricolă se desfăşoară pe bază contractuală.
Art.32. În relaţiile cu terţii, Staţiunea practică preţuri libere negociate cu respectarea
prevederilor legii.
Art.33. Între sectoarele de activitate ale Staţiunii există relaţii de colaborare, în vederea
realizării obiectului de activitate al acestuia.
CAP. IX. DISPOZIŢII FINALE
Art.34. Litigiile de orice fel în care Staţiunea este parte sunt de competenţa înstăritelor
judecătoreşti de drept comun.
Art.35. Prin regulamente interne, aprobate de Comitetul Director se vor reglementa:

a) relaţiile de colaborare între sectoarele de activitate si normele tehnologice de
realizare a produselor staţiunii;

b) relaţiile de colaborare între Staţiune, facultăţi, catedre şi personalul didactic ;
c) angajarea, salarizarea, promovarea şi stimularea salariaţilor staţiunii.
Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Fermei Istriţa ca filială a
U.S.A.M.V. Bucureşti a fost aprobat de senatul U.S.A.M.V. Bucureşti în şedinţa din data de 5
ianuarie 2005 şi este obligatoriu pentru tot personalul angajat.

