Hotărâre
privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
În conformitate cu prevederile art. 191 alin. (2) din Codul Civil,
În baza prevederilor art. 3 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de
stat ca regii autonome si societati comerciale,
În conformitate cu prevederile art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 16 alin. (1) și (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 96/2012,
adoptată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1
(1) Se înființează Regia autonomă "Administrația Canalului Siret-Bărăgan", cu sediul în
municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, etaj 6, ca persoană juridică de drept public, sub
autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine.
(2)Regia Autonomă "Administrația Canalului Siret-Bărăgan", denumită în continuare Regia
autonomă, desfăşoară activitate de interes public naţional, şi funcţioneazăpe bază de gestiune
economică şi autonomie financiară, putând beneficia de subvenţii de la bugetul de stat.
(3)Patrimoniul Regiei autonome se constituie prinpreluarea din patrimoniul Administraţiei
Naţionale ”Apele Române” a tuturor activităților legate de pregătirea și realizarea Canalului
magistral Siret - Bărăgan, împreună cu baza materială aferentă.
(4) Patrimoniul Regiei autonome este stabilit în baza protocolului de predare – primire încheiat
cu Administraţia Naţională ”Apele Române” pe baza situaţiilor financiare întocmite la data de
31 decembrie 2012, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 2
(1) Obiectul principal de activitate al Regiei autonome îl constituieadministrarea, realizarea,
extinderea și exploatarea bunurilor de natura proprietății publice sau private a statului ce fac
parte din infrastructura Canalului magistral Siret – Bărăgan, potrivit Regulamentului de
organizare şi funcţionare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Finanţarea obiectivelor de investiţii privind realizarea, modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii Canalului magistralSiret – Bărăgan se asigură de la:
a) bugetul de stat, prin bugetul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și
Investiții Străine,
b) concesionari/parteneri privați;
c) împrumuturi de la instituții financiare internaționale publice sau private,
d) fonduri externe nerambursabile, şi/sau
e) alte surse, în condițiile legii.

(3) În situaţii deosebite, pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii canalului,
Regia autonomă poate primi fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Departamentului pentru
Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, sub formă de subvenţii. Lucrările de întreţinere şi
reparaţii pentru care se acordă subvenţii de la bugetul de stat şi fondurile necesare pentru
efectuarea acestor lucrări se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Art. 3
Pentru realizarea obiectului său de activitate, Regia autonomă poate înfiinţa societăți
comerciale, filiale, unităţi şi subunităţi, puncte de lucru, secţii, în condițiile legii.
Art. 4
Salarizarea personalului Regiei autonome se face potrivit prevederilor Codului Muncii.
Art. 5
Atribuţiile prevăzute de Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca
regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de
celelalte acte normative aplicabile, pentru ministerul de resort se exercită de către
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine.
Art. 6
(1) Conducerea Regiei autonome este asigurată de către un consiliu de administrație, care este
compus din 5 membri, dintre care unul este desemnat preşedinte al consiliului de administraţie,
numirea și revocarea membrilor făcându-se prin ordin al ministrului delegat pentru proiecte de
infrastructură de interes național și investiții străine.
(2) Până la aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin
ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de inetres național și investiții
străine se desemnează și se revocă membrii consiliului de administraţie al Regiei autonome.
(3) Din consiliul de administraţie al Regiei autonome fac parte, în mod obligatoriu, un
reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale şi un reprezentant al Ministerului
Finanţelor Publice.
Art. 7
(1) Proiectul ”Canalul magistral Siret – Bărăgan” se desemnează ca proiect de infrastructură, în
sensul prevederilor art. 16 alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind
stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru
modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 71/2013.
(2) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine se desemnează ca
unitate de achiziții centralizată în scopul achiziției produselor, serviciilor și lucrărilor aferente
proiectului de infrastructură prevăzut la alin. (1).
(3) Autoritatea contractantă beneficiară a achizițiilor aferente proiectului de infrastructură
prevăzut la alin. (1) este Regia autonomă.
(4) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine realizează, în numele și
pentru autoritatea contractantă beneficiară:
a) achiziția serviciilor de consultanță necesare pentru întocmirea documentației tehnicoeconomice și a studiului de fundamentare,
b) derularea procedurii de atribuire a contractului, în numele autorității contractante
beneficiare, în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea 337/2006,
cu modificările și completările ulterioare.

ANEXĂ:
REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Administrația Canalului SiretBărăgan"
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Regia Autonomă "Administrația Canalului Siret-Bărăgan", denumită în continuare Regia
autonomă, este persoană juridică ce desfăşoară activitate de interes public naţional, sub
autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, funcţionează
pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prezentul regulament.
Art. 2
Activitatea Regiei autonome se desfăşoară în sediul aflat în municipiul Bucureşti, Str. Apolodor,
nr. 17, etaj6.
CAPITOLUL II: Obiectul de activitate
Art. 3
(1) Obiectul principal de activitate al Regiei autonome îl constituie administrarea, realizarea,
extinderea și exploatarea bunurilor de natura proprietății publice sau private a statului ce fac
parte din infrastructura Canalului magistral Siret – Bărăgan, denumit în continuare canalul.
(2) Regia autonomăîndeplinește următoarele atribuții:
a) întocmirea studiilor și documentațiilor tehnico-economice necesare proiectării și
realizării canalului;
b) achiziția serviciilor de consultanță de specialitate necesare planificării, pregătirii,
achiziției și implementării lucrărilor de investiții necesare;
c) achiziția utilajelor, instalațiilorși echipamentelor de exploatare;
d) achiziția documentațiilor de proiectare, verificarea și aprobarea proiectelor de execuție,
aprobarea decontării lucrărilor;
e) efectuarea recepției lucrărilor de construcții-montaj;
f) participarea la probele tehnologice ale mijloacelor fixe ce urmează să intre în dotarea
sa;
g) elaborarea normelor de exploatare și întreținere a canalului;
h) urmărirea comportăriiîn exploatare a construcțiilor, instalațiilor și utilajelor;
i) asigurarea recrutării, pregătiriiși perfecționării personalului necesar exploatării și
întreținerii canalului;
j) întocmirea regulamentelorși instrucțiunilor tehnice de serviciu pentru personalul de
exploatare și întreținere;
k) coordonarea consumurilor de apă necesare nevigației, irigațiilor și alimentărilor de apă
industrialăși potabilă;
l) asigurarea dirijăriiși controlului navigației pe canal;
m) achiziția, exploatareași întreținerea instalatiilor de telecomunicații, automatizare,
dispecerizare, semaforizareși semnalizare, precum și a echipamentelor informatice, care
concură la siguranța exploatării, navigației și gospodărirea apelor pe canal;

n) obținerea finanțărilor necesare realizării investițiilor;
o) concesionarea lucrărilor/serviciilor sau realizarea de parteneriate public-privat având ca
obiect realizarea și/sau operarea unor secțiuni ale canalului;
p) asigurarea întregii activități de exploatare și întreținere a canalului, inclusiv prin
intermediul unui operator privat/concesionar.
CAPITOLUL III: Patrimoniul
Art. 4
Patrimoniul net al Regiei autonome este stabilit în baza protocolului de predare – primire
încheiat cu Administraţia Naţională ”Apele Române”, pe baza situaţiilor financiare întocmite la
data de 31 decembrie 2012.
Art. 5
(1) Regia autonomă exercită în numele statului român dreptul de proprietate asupra imobilelor
proprietate privată dobândite în condițiile legii și exercită dreptul de administrare asupra
imobilelor proprietate publică destinate realizării obiectului de activitate.
(2) Bunurile proprietate publică a statului, rezultate în urma finalizării obiectivelor de investiţii
aferente infrastructurii canalului, precum şi alte bunuri de natura proprietăţii publice noucreate ori rezultate în urma dezvoltării sau/şi modernizării celor existente se află în
administrarea Regiei autonome, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
CAPITOLUL IV: Organele de conducere și organizarea activității
Art. 6
Conducerea Regiei autonome se asigură de consiliul de administraţie.
Art. 7
(1)Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului delegat pentru proiecte de
infrastructură de interes național și investiții străine şi este compus din 5 persoane, dintre care
una este desemnată președinte.
(2)Din consiliul de administraţie al Regiei autonome fac parte, în mod obligatoriu, un
reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale şi un reprezentant al Ministerului
Finanţelor Publice.
(3)Ceilalţi membri vor fi numiţi dintre jurişti, inigineri, economişti şi alţi specialişti din domeniul
de activitate al Regiei autonome.
Art. 8
Consiliul de administraţie al Regiei autonome îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
regulamentul său de organizare şi funcţionare şi cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu
modificările ulterioare.
Art. 9
(1) Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile
pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome.
(2) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:
a) aprobă structura organizatorică şi funcţională a Regiei autonome, numărul de posturi şi
Regulamentul de ordine interioară;

b) aprobă înfiinţarea/desfiinţarea de societăți comerciale, filiale, secţii, unităţi, subunităţi
sau puncte de lucru;
c) aprobă programele economice ale Regiei autonome;
d) propune şi aprobă, după caz, atragerea de surse de finanţare pentru realizarea
obiectului de activitate al Regiei autonome;
e) aprobă preţurile şi tarifele pentru utilizarea infrastructurii administrate;
f) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei autonome şi situaţiile financiare anuale;
g) aprobă încheierea de contracte cu terții pentru realizarea obiectului de activitate;
h) prezintă autorității tutelare rapoarteperiodice asupra activităţii Regiei autonome;
i) aprobă propunerile de asociere cu persoane fizice sau juridice, potrivit legii, altele decât
cele stabilite de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice;
j) aprobă planul de investiţii anual;
k) propune, potrivit reglementărilor, investiţiile de amploare ce necesită subvenţii de la
stat, și stabileşte şi face propuneri pentru subvenţiile necesare de la bugetul de stat pe
destinaţii;
l) stabileşte necesarul de finanțări şi modul de rambursare a acestora, negociază și încheie
contracte de finanțare și documentele aferente;
m) răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu;
n) aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe, modalitatea de amortizare a
activelor corporale şi necorporale;
o) stabileşte potrivit legii nivelurile de salarizare a personalului, în funcţie de studii şi
munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime legale de salarizare;
p) hotărăşte în toate problemele privind activitatea Regiei autonome, cu excepţia celor
date în competenţa altor organe, potrivit legii.
Art. 10
Activitatea curentă a Regiei autonome este condusă de preşedintele consiliului de
administraţie.
Art. 11
Consiliul de administraţie al Regiei autonome se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe lună şi,
la cererea preşedintelui sau a cel puţin 3 membri, ori de câte ori este necesar.
Art. 12
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de
analiză consilieri şi consultanţi, persoane fizice sau juridice, din diferite sectoare, în condițiile
legii. Activitatea acestora va fi compensată material conform înţelegerii pe bază de contracte.
Art. 13
(1)Personalul Regiei autonome, de orice categorie sau specialitate, este supus prevederilor
statutului personalului, aprobat de consiliul de administraţie, precum şi prevederilor
regulamentelor şi instrucţiunilor specifice.
(2)Prin statut se reglementează cel puţin:
1. criteriile de angajare, promovare, autorizare pe post;
2. îndatoririle salariaţilor pe niveluri ierarhice;
3. modul de aplicare a sancţiunilor;
4. relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din afara regiei autonome;

5. păstrarea secretului de stat şi de serviciu, limite şi competenţe privind transmiterea
informaţiilor către persoane fizice şi juridice din afara ROMATSA;
6. sistemul propriu de salarizate cu încadrarea în limitele legale;
7. sistemul de recompensare;
8. alte prevederi specifice referitoare la protecţia socială a personalului.
CAPITOLUL V: Bugetul de venituri şi cheltuieli și administrarea acestuia. Relații financiare
Art. 13
Regia autonomă întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă de Guvern.
Art. 14
(1) Regia autonomă îşi acoperă, din veniturile realizate, toate cheltuielile evidenţiate în costuri,
precum şi cheltuielile şi plăţile prevăzute a fi suportate direct din venituri, potrivit legii.
(2) Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă constituie fondul de
rezervă şi fondul de dezvoltare şi orice alte fonduri pe care le consideră necesare desfăşurării
activităţii şi satisfacerii nevoilor sale de funcţionare, plăteşte cotele de asigurare şi securitate
socială şi celelalte vărsăminte prevăzute de lege.
(3) Finanţarea obiectivelor de investiţii privind realizarea, modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii canalului aparţinând domeniului public sau privat al statului se asigură de la:
a) bugetul de stat, prin bugetul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și
Investiții Străine,
b) concesionari/parteneri privați;
c) împrumuturi de la instituții financiare internaționale publice sau private,
d) fonduri externe nerambursabile, şi/sau
e) alte surse, în condițiile legii.
(4) În situaţii deosebite, pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii canalului,
Regia autonomă poate primi fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Departamentului pentru
Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, sub formă de subvenţii. Lucrările de întreţinere şi
reparaţii pentru care se acordă subvenţii de la bugetul de stat şi fondurile necesare pentru
efectuarea acestor lucrări se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Art. 15
Consiliul de administrație hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, în limita
competenţelor ce-i sunt acordate, și stabileşte nivelul surselor proprii de finanţare.
Art. 16
Regia autonomă poate încheia, conform legislaţiei în vigoare, acorduri sau convenţii cu
organisme interne sau internaţionale şi poate participa la colaborări şi cooperări pe plan
naţional sau internaţional, în domeniul său de activitate.
Art. 17
Operaţiunile de încasări şi plăţi ale Regiei autonome se efectuează prin conturi în lei şi valută
deschise la instituţii financiare.
Art. 18
(1) Regia autonomă organizează şi conduce evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile
legale şi întocmește bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi cu respectarea normelor
metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.

(2) Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui
an.

