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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

ORDONANTA  DE URGENTA 

privind unele măsuri pentru reorganizarea Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare 

Drobeta Turnu Severin 

 

 Avand in vedere problemele deosebite cu care se confrunta în prezent Sucursala ROMAG PROD si 

Sucursala ROMAG-TERMO, care afecteaza şi buna funcţionare a celor două sucursale SCN si SITON , 

blocajul  financiar la nivelul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu Severin cat si 

la nivelul sucursalelor constand in blocarea conturilor si impiedicarea activitatilor care privesc 

securitatea nucleara, 

intrucat este necesara adoptarea unor masuri urgente pentru a evita destabilizarea activitatii celor doua 

sucursale, SCN si SITON, cu consecinte ireversibile asupra activitatilor legate de securitatea instalatiilor 

nucleare;.    

intrucat neadoptarea acestor masuri conduce la imposibilitatea asigurarii cu utilitati si materiale 

necesare operarii instalatiilor nucleare si poate avea in cel mai scurt timp efecte ireversibile asupra 

securitatii nucleare;  

urgenta adoptarii acestei masuri este data de necesitatea asigurarii fondurilor financiare in vederea 

continuarii activitatii, SCN Pitesti operand instalatii nucleare si SITON Bucuresti fiind proiectantul 

general a tuturor obiectivelor nucleare din programul nuclear national, 

deoarece aceste masuri privind reorganizarea RAAN Drobeta Turnu Severin in vederea asigurarii 

continuitatii activitatii SCN si SITON constituie o situatie extraordinara  care nu mai poate fi 

amanata.  

 
În temeiul art.115 alin. (4)  din Constituţia României,  
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanta de urgenta . 
 

Art.1.(1) Se infiinteaza regia autonoma de interes strategic Regia Autonoma Tehnologii pentru 

Energia Nucleara (RATEN), prin divizarea partiala a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare 

Drobeta Turnu Severin (RAAN), fara incetarea existentei acesteia, prin separarea activitatilor de 

cercetare, dezvoltare, inginerie tehnologica si suport tehnic pentru energetica nucleara.  

(2) Regia Autonoma Tehnologii pentru Energia Nucleara, RATEN are in componenta doua 

sucursale, sucursala Institutul de Cercetari Nucleare Pitesti (ICN) si sucursala Centrul de Inginerie 

Tehnologica Obiective Nucleare Bucuresti Magurele (CITON), prevazute in Anexa nr.1 
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(3) Regia Autonoma Tehnologii pentru Energia Nucleara, denumita in continuare RATEN, are 

sediul in Mioveni, Str. Campului nr.1, judetul Arges. 

  

Art.2. RATEN, înfiinţata potrivit art.1, este persoana juridica româna, sub autoritatea 

Ministerului Economiei si se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în 

vigoare şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare, prevăzut în Anexa nr. 2. 

Art. 3. RATEN are ca obiect principal de activitate, dezvoltarea de tehnologii necesare 

asigurarii suportului stiintific si tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară în vederea 

func�ionării în condi�ii de securitate nucleară a instala�iilor aferente domeniului, dezvoltarea de 

tehnologii pentru noi tipuri de reactori nucleari energetici de generatie IV �i pentru managementul 

combustibilului nuclear ars si al deşeurilor radioactive, productia de radioizotopi pentru medicina si 

industrie, activităţi de cercetare stiintifica, proiectare si inginerie tehnologică si pregatirea 

specialistilor în domeniul nuclear, dezvoltarea de specialitate în calitate de organiza�ii tehnice suport 

ale administra�iei publice centrale, programe de informare publica precum şi activităţi specifice 

cooperării internaţionale in domeniu.  

          Art. 4. (1) Patrimoniul initial al RATEN este de 15.680.411,88 lei si se constituie ca rezultat al 

divizarii partiale a patrimoniului  RAAN, care se reduce proportional cu partea transmisa, prin 

preluarea pãrţii din activul şi pasivul patrimoniului RAAN aferent Sucursalei Cercetari Nucleare 

Pitesti în valoare de 14.399 996,94 lei �i respectiv cel aferent Sucursalei de Inginerie Tehnologica 

Obiective Nucleare Bucuresti Magurele, SITON, in valoare de 1.280.414,94 lei, conform datelor din 

evidenta contabila de la data de 31.12.2012. 

           (2) Regia autonoma infiintata conform art. 1 isi va evalua patrimoniul, in conditiile legii, pana 

la 30 iunie 2013.  

 Art. 5. (1) RATEN preia de la RAAN responsabilitatile, precum �i toate drepturile si 

obligatiile stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării 

şi finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului 

tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi 

Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice cooperării internaţionale în 

domeniul de energetică nucleară.  

        (2) RATEN preia de la RAAN toate drepturile, obligatiile si responsabilitatile sucursalelor 

SCN si SITON în derularea contractelor, acordurilor internationale precum si cele prevazute în actele 

normative în vigoare. 

(3)Autorizatiile emise pentru RAAN Sucursala Cercetari Nucleare Pitesti sunt preluate de 

RATEN sucursala ICN ca titular �i i�i păstreaza valabilitatea. Autorizatiile emise pentru RAAN 

Sucursala Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare Bucure�ti Magurele sunt preluate de RATEN 

sucursala CITON ca titular �i î�i păstreaza valabilitatea.  
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       (4) Predarea – preluarea activului şi pasivului, de la Regia Autonoma pentru Activităţi Nucleare 

Drobeta Turnu Severin se realizeaza prin protocol in termen de 10 de zile de la data intrării în vigoare 

a prezentei ordonante de urgenta. 

       (5) RATEN administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri din domeniul privat al 

statului, precum şi alte bunuri dobândite în condiţiile legii. Bunurile proprietate privata a statului 

precum aflate in administrarea RATEN sunt redate in Anexa nr. 3. 

(6) Bunurile proprietate publica a statului, aflate în patrimoniul RAAN, se atribuie, în condiţiile 

legii, RATEN, şi intra în patrimoniul acesteia, ele urmând regimul juridic prevãzut de Constituţie. 

(7) Potrivit reglementarilor legale privind desfăşurarea activităţilor nucleare, ICN este obiectiv 

nuclear prin specificul activităţilor sale şi al instalaţiilor nucleare de interes naţional pe care le deţine. 

ICN administrează toate terenurile, infrastructura şi caile de acces necesare asigurării funcţionarii 

sale în conformitate cu prevederile naţionale şi internaţionale referitoare la radioprotecţie, securitate 

nucleară, protecţie sanitară, protecţie fizică, situatii de urgenta şi protecţie a mediului înconjurător. 

Art. 6. (1) RATEN este condusa de un consiliu de administraţie care are  atribuţiile  prevăzute 

în Regulamentul de organizare si functionare. 

(2) Conducerea executiva a RATEN este asigurata de un director general, care nu este şi 

preşedinte al consiliului de administraţie. 

        Art.7. (1)Consiliul de administraţie al RATEN este format din 7 persoane, dupa cum urmeaza: 

a) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice şi cu 

experienţã în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani 

de la data obţinerii diplmei de studii superioare; 

b) un reprezentant al autoritãţii tutelare, cu experienţã de cel puţin 5 ani în domeniul de 

activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societãţi 

comerciale ori regii autonome; 

c) 5 persoane cu experienţã în administrarea/managementul unor regii autonome sau 

societãţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv 

societãţi comerciale din sectorul privat. 

Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor 

categorii de personal din cadrul autoritãţii publice tutelare sau al altor instituţii publice. 

(2) Membrii consiliului de administraţie se numesc de autoritatea publicã tutelarã şi de 

Ministerul Finanţelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii. 

Art. 8. (1) Bugetul RATEN se aproba in conditiile legii. 

(2) Categoriile de venituri si cheltuieli necesare finantarii activitatilor RATEN din contracte 

comerciale, de cercetare, de prestari servicii, contracte internationale si altele, inclusiv cele aferente 

activitatii desfasurate conform OUG144/1999, se cuprind in bugetul RATEN, beneficiar al lucrarilor 

contractate conform OUG 144/1999. 
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(3) Pentru anul in curs, sumele prevazute in Bugetul Ministerului Economiei pentru finantarea 

activitatilor conform OUG144/1999 se transfera din bugetul RAAN Drobeta Turnu Severin in 

bugetul RATEN.  

        (4) RATEN poate beneficia de alocaţii de la buget pentru cheltuieli de capital, în condiţiile 

legii. 

(5) Finanţarea programelor de investiţii ale RATEN se asigură din surse proprii, de la bugetul 

de stat prin bugetul Ministerului Economiei si din alte surse. 

Art. 9. (1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru realizarea programelor de investiţii 

majorează patrimoniul RATEN conform prevederilor legale.   

(2) Creditele contractate de către Regia Autonoma pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu 

Severin, precum şi creditele contractate direct de stat şi subîmprumutate de RAAN prin acorduri 

subsidiare îşi menţin regimul juridic şi vor fi rambursate de catre RAAN. 

Art. 10. (1) Structura sucursalelor din cadrul RATEN se aproba de Consiliul de administratie 

RATEN. 

(2) Sucursalele nu au personalitate juridică şi vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul 

balanţei de verificare, în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările ulterioare. 

Art.11. (1) Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale şi necorporale, efectuate şi 

finantate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite, daca prin contract nu se 

prevede altfel, şi se înregistrează în evidenţa contabilă a unităţii care le-a realizat. 

         (2) Rezultatele cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice 

aparţin unităţii care le-a realizat, în calitate de persoană juridică executantă, şi ordonatorului principal 

de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în 

evidenţa contabilă, precum şi înstrăinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor 

cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit 

Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003. 

(3) Tehnologiile dezvoltate şi rezultatele obţinute în urma testelor bazate pe activităţile cuprinse 

în anexa la OUG nr. 144/1998 aprobată prin Legea 198/2000, se includ în patrimoniul RATEN ca 

bunuri din domeniul proprietăţii publice şi vor sta la baza raportărilor prin care România este 

angajată în convenţii internaţionale. 

Art.12. (1) În functionarea lor, ICN respectiv CITON folosesc bunurile incredintate din  

patrimoniul RATEN şi, după caz, dispun de acestea, în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului 

lor de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora. 

(2) Concesionarea sau închirierea unor servicii sau activităţi se poate face numai în scopul 

stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, în condiţiile prevederilor legale 

corespunzătoare cu aprobarea Consiliului de Administratie RATEN. 
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(3) In realizarea obiectului de activitate, sucursala ICN si sucursala CITON sunt abilitate in 

conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta sa consulte si sa utilizeze documentatiile de licenta ale 

produselor, instalatiilor si echipamentelor cu caracter nuclear detinute de partenerii din tara, cu 

respectarea clauzelor de confidentialitate si altor asemenea cuprinse in contractele de licenta. 

Art.13. (1) Personalul existent în sucursalele respective, de la data intrării în vigoare a 

prezentului act normativ, va fi preluat prin protocol incepand cu data separarii si înfiinţării RATEN şi 

îşi va continua activitatea, în aceleaşi funcţii, cu aceleaşi drepturi si obligatii preluate in contracte 

individuale de munca incheiate cu RATEN.  

(2) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor 

cuprinse în contractul colectiv de muncă RAAN existent si ulterior RATEN, în limita fondului total 

destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al ICN si CITON, stabilit potrivit 

legii.    

(3) RATEN înfiinţata potrivit prezentei ordonanate de urgenta, va negocia un nou contract 

colectiv de muncă, potrivit legii. Pana la negocierea unui nou contract colectiv de munca se vor 

aplica prevederile contractului colectiv de munca al RAAN, in vigoare la data prezentei. 

Art.14. – Incapand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonan�e de urgen�ă, Hotărârea 

Guvernului nr. 365/1998 privind înfiinţarea Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare prin 

reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate RENEL, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I , nr. 246 din 3 iulie 1998 cu modificările ulterioare si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 

144 din 1999 pentru aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi 

inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară din 

cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor 

specifice cooperării internaţionale în domeniul de energetică nucleară , publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I , nr. 481 din 5 octombrie 1999, aprobata prin Legea 198 din 2000, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 16 noiembrie 2000, se modifică in mod 

corespunzător.  

 

  

 
 

PRIM-MINISTRU 
VICTOR VIOREL PONTA 

 

 

 

 

 


