PARTEA

Anul VIII Ñ Nr. 329

I

Luni, 9 decembrie 1996

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

SUMAR
Nr.

Pagina
HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

1.234. Ñ Hotãrâre privind înfiinþarea Institutului Naþional
de Studii ºi Cercetãri pentru Comunicaþii Ñ
I.N.S.C.C. Bucureºti ..................................................

1Ð7

1.305. Ñ Hotãrâre privind înfiinþarea Institutului Naþional
de Cercetare ªtiinþificã în domeniul Muncii ºi
Protecþiei Sociale Ñ I.N.C.S.M.P.S. Bucureºti .......

HOTÃRÂRI

ALE

8Ð13

Nr.

Pagina

1.306. Ñ Hotãrâre privind înfiinþarea Institutului Naþional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie........

14Ð20

1.307. Ñ Hotãrâre privind înfiinþarea Institutului Naþional
de Cercetare-Dezvoltare Aerospaþialã ”Elie CarafoliÒ
Ñ INCAS ...................................................................

20Ð25

1.308. Ñ Hotãrâre privind înfiinþarea Institutului Naþional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Maºini ºi Instalaþii
destinate Agriculturii ºi Industriei Alimentare Ñ INMA

26Ð32

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea Institutului Naþional de Studii ºi Cercetãri
pentru Comunicaþii Ñ I.N.S.C.C. Bucureºti
În temeiul Ordonanþei Guvernului nr. 25/1995, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 51/1996,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Institutul Naþional de Studii ºi
Cercetãri pentru Comunicaþii Ñ I.N.S.C.C. Bucureºti, persoanã juridicã românã aflatã în coordonarea Ministerului
Comunicaþiilor, care funcþioneazã dupã modelul regiilor
autonome, conform prevederilor Legii nr. 51/1996, prin reor-

ganizarea Centrului Naþional de Studii ºi Cercetãri pentru
Comunicaþii, care se desfiinþeazã.
Art. 2. Ñ Institutul Naþional de Studii ºi Cercetãri pentru
Comunicaþii Ñ I.N.S.C.C. Bucureºti are sediul în municipiul
Bucureºti, Calea Victoriei nr. 37 B, sectorul 1.
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Art. 3. Ñ Institutul Naþional de Studii ºi Cercetãri pentru
Comunicaþii Ñ I.N.S.C.C. Bucureºti are ca obiect principal
de activitate efectuarea de cercetãri fundamentale ºi aplicative, dezvoltare tehnologicã, elaborare de studii ºi reglementãri tehnice ºi economice, de interes public ºi naþional,
precum ºi efectuarea de teste, probe ºi mãsurãtori, autorizãri ºi certificãri de conformitate, care privesc asigurarea
cerinþelor fundamentale impuse aparaturii, instalaþiilor, sistemelor ºi serviciilor de comunicaþii.
Art. 4. Ñ Structura organizatoricã a Institutului Naþional
de Studii ºi Cercetãri pentru Comunicaþii Ñ I.N.S.C.C. este
prevãzutã în anexa nr. 1.
Art. 5. Ñ Patrimoniul Institutului Naþional de Studii ºi
Cercetãri pentru Comunicaþii Ñ I.N.S.C.C. Bucureºti, stabilit
pe baza bilanþului la 30 iunie 1996, este de 922.774 mii
lei, din care imobilizãri corporale ºi necorporale 353.400 mii
lei ºi active circulante 568.308 mii lei, ºi se preia pe bazã
de protocol de predare-preluare de la Centrul Naþional de
Studii ºi Cercetãri pentru Comunicaþii.

Art. 6. Ñ Institutul Naþional de Studii ºi Cercetãri pentru
Comunicaþii Ñ I.N.S.C.C. Bucureºti îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare, precum ºi cu regulamentul de organizare ºi funcþionare,
prevãzut în anexa nr. 2.
Art. 7. Ñ Personalul Institutului Naþional de Studii ºi
Cercetãri pentru Comunicaþii Ñ I.N.S.C.C. Bucureºti se
preia prin transfer de la Centrul Naþional de Studii ºi
Cercetãri pentru Comunicaþii ºi îºi pãstreazã salariile avute
la data transferului, pânã la negocierea noului contract
colectiv de muncã.
Art. 8. Ñ Ministerul Comunicaþiilor, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul sãu de venituri ºi
cheltuieli fondurile necesare realizãrii unor investiþii, dotãri,
aparaturã, echipamente ºi instalaþii.
Art. 9. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Contrasemneazã:
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
Doru Dumitru Palade
Ministrul comunicaþiilor,
Virgil Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 20 noiembrie 1996.
Nr. 1.234.

variabilã în funcþie de natura lucrãrilor

STRUCTURA OPERATIVÃ,

CONSILIUL ªTIINÞIFIC

STRUCTURA FUNCÞIONALÃ

DIRECTOR ECONOMIC

DIRECTOR GENERAL

COMITETUL DE DIRECÞIE

CONSILIUL DE ADMINISTRAÞIE

STRUCTURA ORGANIZATORICÃ

INSTITUTUL NAÞIONAL DE STUDII
ªI CERCETÃRI PENTRU COMUNICAÞII Ñ I.N.S.C.C. BUCUREªTI

LABORATOR CERCETARE APARATURÃ TERMINALÃ
TELEFONICÃ

LABORATOR CERCETARE TRANSMISIUNI DE DATE

LABORATOR CERCETARE COMUNICAÞII POªTALE

LABORATOR CERCETARE TELEGRAFIE ªI REÞELE
DE TRANSMISIUNI DE DATE

LABORATOR CERCETARE COMUTAÞIE TELEFONICÃ

LABORATOR CERCETARE TRANSMISIUNI TELEFONICE

LABORATOR CERCETARE RADIOCOMUNICAÞII

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, SALARIZARE

BIROUL PROCURÃRI

BIROUL ADMINISTRATIV, SOCIAL, PAZÃ, GARAJ, P.S.I.

SERVICIUL PROGRAMARE, TEHNIC, DOCUMENTARE,
EDIÞIE, SECRETARIAT

LABORATOR ÎNCERCÃRI, TESTE ªI CERTIFICÃRI

LABORATOR UNICATE ªI SERII MICI

ATELIER PRELUCRÃRI MECANICE

BIROUL PERSONAL
ANEXA Nr. 1

COMPARTIMENT JURIDIC
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
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ANEXA Nr. 2
REGULAMENTUL

de organizare ºi funcþionare a Institutului Naþional de Studii ºi Cercetãri pentru Comunicaþii Ñ I.N.S.C.C. Bucureºti
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Institutul Naþional de Studii ºi Cercetãri pentru
Comunicaþii Ñ I.N.S.C.C. Bucureºti, denumit în continuare
institut, este persoana juridicã aflatã în coordonarea
Ministerului Comunicaþiilor, care funcþioneazã dupã modelul
regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, ºi îºi desfãºoarã activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare ºi
a prezentului regulament.
Art. 2. Ñ (1) Institutul are structura organizatoricã
cuprinsã în anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului
nr. 1.234/1996.
(2) Institutul poate înfiinþa în cadrul structurii sale ºi alte
subunitãþi fãrã personalitate juridicã, necesare realizãrii
obiectului de activitate. Modalitatea de constituire a acestora ºi relaþiile lor în cadrul institutului ºi cu terþii sunt
reglementate prin prezentul regulament de organizare ºi
funcþionare.
CAPITOLUL II
Scopul ºi obiectul de activitate
Art. 3. Ñ Institutul este înfiinþat în scopul desfãºurãrii
activitãþii de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã în
domeniul comunicaþiilor, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului ºi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ºtiinþifice ºi tehnologice ale Programului
naþional de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã.
Art. 4. Ñ Obiectul de activitate, cu referire la domeniul
propriu, va fi exprimat detaliat ºi va cuprinde:
A. Activitãþi de cercetare-dezvoltare:

a) în cadrul Programului naþional de cercetare ºtiinþificã
ºi dezvoltare tehnologicã, cu o pondere majoritarã din total
activitate:
Ñ cercetare fundamentalã de bazã ºi orientatã, realizate în scopul creºterii nivelului cunoºtinþelor în domeniul
comunicaþiilor;
Ñ cercetare aplicativã, de tip precompetitiv, pentru realizarea de modele experimentale, standuri, platforme ºi staþii-pilot, precum ºi tehnologii generice cu rol de suport
pentru cercetãrile aplicative viitoare din mai multe ramuri,
sectoare sau activitãþi;
Ñ elaborarea de studii ºi cercetãri aplicative în vederea
restructurãrii, retehnologizãrii ºi modernizãrii ramurilor, sectoarelor ºi întreprinderilor economice;
Ñ elaborarea de strategii, studii de diagnozã ºi prognozã privind dezvoltarea domeniului ºtiinþei ºi tehnologiei
sau a sectorului de comunicaþii;
Ñ elaborarea de standarde;
b) în afara Programului naþional de cercetare ºtiinþificã
ºi dezvoltare tehnologicã:
Ñ cercetare aplicativã ºi/sau dezvoltare tehnologicã
pentru soluþionarea unor probleme concrete din domeniul
comunicaþiilor.

B. Activitãþi conexe activitãþii de cercetare-dezvoltare:

Ñ asistenþã tehnicã, consultanþã, furnizare de servicii
ºtiinþifice ºi tehnologice agenþilor economici sau oricãror
beneficiari interesaþi;
Ñ testare ºi certificare de produse.
C. Formare ºi specializare a cercetãtorilor în domeniul
comunicaþiilor.
D. Execuþie de unicate ºi serii mici.

În cadrul obiectului sãu de activitate, institutul poate
colabora ºi la realizarea unor activitãþi de cercetare-dezvoltare privind apãrarea naþionalã.
CAPITOLUL III
Patrimoniul
Art. 5. Ñ Conform bilanþului contabil la data de 30 iunie
1996, institutul are un patrimoniu propriu în valoare de
922.774 mii lei, din care imobilizãri corporale ºi necorporale 353.400 mii lei ºi active circulante 568.308 mii lei.
Art. 6. Ñ (1) Institutul administreazã, cu diligenþa unui
bun proprietar, bunuri proprietate publicã, precum ºi pe
cele dobândite în condiþiile legii. Bunurile proprietate
publicã, precum ºi cele dobândite se aflã în administrarea
institutului ºi se evidenþiazã distinct în patrimoniul acestuia.
(2) Rezultatele cercetãrilor concretizate în active corporale ºi necorporale, efectuate ºi finalizate din fonduri
publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite, dacã
prin contract nu se prevede altfel, ºi se înregistreazã în
evidenþa contabilã a institutului.
(3) În exercitarea drepturilor sale, institutul posedã ºi
foloseºte bunurile aflate în patrimoniul sãu ºi, dupã caz,
dispune de acestea, în condiþiile legii, în scopul realizãrii
obiectului sãu de activitate, beneficiind de rezultatele utilizãrii acestora.
(4) Concesionarea sau închirierea unor subunitãþi, servicii sau activitãþi se poate face numai în scopul stimulãrii
transferului rezultatelor activitãþii de cercetare-dezvoltare, în
condiþiile prevederilor legale corespunzãtoare ºi cu aprobarea Ministerului Comunicaþiilor ºi a Ministerului Cercetãrii ºi
Tehnologiei.
(5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.
CAPITOLUL IV
Structura organizatoricã ºi funcþionalã
Art. 7. Ñ (1) Institutul poate avea în structurã subunitãþi, secþii, laboratoare ºi alte structuri organizatorice necesare obiectului sãu de activitate.
(2) În funcþie de specificul activitãþii, se pot organiza ºi
colective specializate sau colective interdisciplinare etc.
Art. 8. Ñ Directorul general stabileºte relaþiile dintre
subunitãþile aflate în structura institutului, precum ºi relaþiile
acestora cu terþii ºi le poate acorda conducãtorilor acestor
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subunitãþi împuterniciri de reprezentare în numele institutului, cu avizul consiliului de administraþie.
Art. 9. Ñ Conducãtorii subunitãþilor din structura institutului rãspund în faþa consiliului de administraþie ºi a directorului general pentru îndeplinirea tuturor atribuþiilor,
responsabilitãþilor ºi competenþelor încredinþate de cãtre
aceºtia.
CAPITOLUL V
Organele de conducere
Art. 10. Ñ (1) Conducerea institutului este asiguratã de
cãtre:
Ñ consiliul de administraþie;
Ñ comitetul de direcþie;
Ñ directorul general.
(2) Orientarea ºi coordonarea activitãþii tehnico-ºtiinþifice
din institut sunt asigurate de cãtre consiliul ºtiinþific.
Art. 11. Ñ (1)Consiliul de administraþie este format din
7 membri, numiþi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi
reînnoit.
(2) Structura consiliului de administraþie este alcãtuitã
din:
Ñ 1 preºedinte;
Ñ 1 vicepreºedinte;
Ñ 5 membri.
Art. 12. Ñ (1) Din consiliul de administraþie fac parte,
în mod obligatoriu:
Ñ directorul general al institutului Ñ preºedinte;
Ñ un reprezentant al Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei;
Ñ un reprezentant al Ministerului Comunicaþiilor;
Ñ un reprezentant al Ministerului Finanþelor;
Ñ un reprezentant al Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale;
Ñ preºedintele consiliului ºtiinþific;
Ñ un specialist din domeniu.
(2) Consiliul de administraþie îºi desemneazã vicepreºedintele.
(3) Numirea membrilor consiliului de administraþie se
face prin ordin al ministrului comunicaþiilor, cu acordul
ministrului cercetãrii ºi tehnologiei.
(4) Revocarea membrilor consiliului de administraþie pentru abateri grave sau pentru lipsã de activitate în executarea mandatului se face de cãtre acelaºi organ care a fãcut
numirea.
Art. 13. Ñ Membrii consiliului de administraþie sunt
cetãþeni români ºi:
a) îºi pãstreazã calitatea de angajaþi la instituþia sau la
unitatea de la care provin ºi toate drepturile ºi obligaþiile ce
derivã din aceastã calitate;
b) sunt plãtiþi pentru activitatea desfãºuratã în aceastã
calitate cu o indemnizaþie lunarã stabilitã de cãtre consiliul
de administraþie;
c) nu pot face parte din mai mult de douã consilii de
administraþie ºi nu pot participa, în aceeaºi calitate, la
societãþile comerciale cu care institutul are relaþii contractuale sau interese contrare;
d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraþie cei care, personal ori soþul, soþia, copiii
sau rudele pânã la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelaºi timp, patroni sau asociaþi la societãþi comerciale cu
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capital privat cu acelaºi profil sau cu care institutul se aflã
în relaþii comerciale directe.
Art. 14. Ñ Consiliul de administraþie îºi desfãºoarã activitatea în baza regulamentului propriu de funcþionare ºi cu
respectarea legislaþiei în vigoare. El hotãrãºte în problemele
privind activitatea institutului, cu excepþia celor care, potrivit
legii, sunt în competenþa altor organe.
Art. 15. Ñ (1) Consiliul de administraþie se întruneºte o
datã pe lunã ºi ori de câte ori interesele institutului o cer,
convocarea acestuia fãcându-se de cãtre preºedinte sau la
solicitarea a cel puþin o treime din numãrul membrilor consiliului de administraþie.
(2) Dezbaterile consiliului de administraþie sunt conduse
de preºedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de cãtre
vicepreºedinte.
Art. 16. Ñ (1) Consiliul de administraþie îºi poate desfãºura activitatea în prezenþa a cel puþin douã treimi din
numãrul membrilor sãi. Dacã nu este îndeplinitã aceastã
condiþie, ºedinþa consiliului de administraþie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaºi
ordine de zi.
(2) Hotãrârile consiliului de administraþie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenþi, dar nu mai puþin de
jumãtate plus unul din numãrul total al membrilor.
Art. 17. Ñ La ºedinþele consiliului de administraþie sunt
invitaþi ºi reprezentanþii sindicatelor, conform legii.
Art. 18. Ñ Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul
de administraþie poate atrage în activitatea de analizã consilieri ºi consultanþi din diferite sectoare de activitate.
Activitatea acestora va fi compensatã material, conform prevederilor legale.
Art. 19. Ñ (1) Membrii consiliului de administraþie sunt
rãspunzãtori, în condiþiile legii, pentru îndeplinirea atribuþiilor
ce le revin.
(2) Membrii consiliului de administraþie care s-au împotrivit luãrii unei decizii care s-a dovedit pãgubitoare pentru
institut nu rãspund, dacã au consemnat expres punctul lor
de vedere în registrul de ºedinþe al consiliului de administraþie ºi au anunþat în scris, despre aceasta, organul coordonator.
(3) Membrii consiliului de administraþie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) rãspund pentru daunele
cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
Art. 20. Ñ Consiliul de administraþie are, în principal,
urmãtoarele atribuþii:
a) avizeazã modificarea structurii organizatorice ºi funcþionale a institutului, înfiinþarea, desfiinþarea ºi comasarea
de subunitãþi din structura institutului;
b) aprobã, la propunerea consiliului ºtiinþific, strategia ºi
programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de vârf ºi de modernizare a celor
existente, în concordanþã cu strategia generalã a domeniului propriu;
c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe
care îl înainteazã Colegiului Consultativ pentru Cercetare
ªtiinþificã ºi Dezvoltare Tehnologicã;
d) analizeazã ºi avizeazã proiectul bugetului de venituri
ºi cheltuieli ºi îl depune la organul coordonator, în vederea
aprobãrii prin hotãrâre a Guvernului;
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e) analizeazã ºi avizeazã bilanþul contabil ºi contul de
profit ºi pierderi pe care le supune aprobãrii Ministerului
Finanþelor ºi aprobã raportul de gestiune asupra activitãþii
desfãºurate de institut în anul precedent;
f) analizeazã raportarea trimestrialã privind activitatea
realizatã de institut, aprobã mãsuri pentru desfãºurarea
acesteia în condiþii de echilibru al bugetului de venituri ºi
cheltuieli;
g) analizeazã, aprobã sau, dupã caz, propune spre
aprobare, potrivit prevederilor legale, investiþiile care
urmeazã a fi realizate de institut;
h) propune spre aprobare, în condiþiile legii, majorarea
sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau
locaþia de gestiune a unor bunuri, servicii ºi subunitãþi de
producþie din patrimoniul institutului;
i) aprobã asocierea institutului cu terþe persoane juridice,
în vederea realizãrii de activitãþi comune care prezintã interes pentru asociaþi ºi care se încadreazã în obiectul de
activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
j) aprobã valorificarea bunurilor dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
k) fundamenteazã ºi prezintã Ministerului Comunicaþiilor
propuneri pentru asigurarea de fonduri prin bugetul de venituri ºi cheltuieli al acestuia, pentru finanþarea obiectivelor de
interes public specifice activitãþii institutului;
l) aprobã volumul creditelor bancare prevãzute la art. 35
ºi stabileºte modul de rambursare a acestora;
m) aprobã utilizarea disponibilitãþilor în valutã;
n) aprobã contractul colectiv de muncã;
o) executã orice alte atribuþii, stabilite potrivit prevederilor
legale.
Art. 21. Ñ În primul trimestru al fiecãrui an, consiliul de
administraþie prezintã Ministerului Comunicaþiilor un raport
asupra activitãþii desfãºurate în anul precedent ºi asupra
programului de activitate pentru anul în curs.
Art. 22. Ñ Secretariatul consiliului de administraþie este
asigurat de cãtre institut; atribuþiile secretariatului sunt prevãzute în regulamentul de funcþionare a consiliului de administraþie.
Art. 23. Ñ Conducerea operativã a institutului este asiguratã de un comitet de direcþie, compus din directorul
general ºi directorii din structura organizatoricã a institutului.
Art. 24. Ñ Comitetul de direcþie stabileºte acþiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
Ñ strategia programelor de dezvoltare a institutului;
Ñ programul anual de cercetare-dezvoltare;
Ñ bugetul de venituri ºi cheltuieli;
Ñ programul de investiþii;
Ñ sistemul de asigurare a calitãþii;
Ñ alte obligaþii.
Art. 25. Ñ Comitetul de direcþie se întruneºte decadal ºi
ori de câte ori interesele institutului o impun.
Art. 26. Ñ (1) La nivelul subunitãþilor din institut se
organizeazã ºi funcþioneazã comitetul de conducere, care
îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare ºi funcþionare, aprobat de consiliul de
administraþie al institutului, ºi este prezidat de directorul
subunitãþii respective.

(2) Comitetul de conducere exercitã atribuþii ºi are rãspunderi în limita competenþelor stabilite de directorul general al institutului ºi aprobate de consiliul de administraþie.
Art. 27. Ñ Activitatea curentã a institutului este condusã
de directorul general, numit prin ordin al ministrului comunicaþiilor, cu acordul ministrului cercetãrii ºi tehnologiei, la
propunerea Colegiului Consultativ pentru Cercetare
ªtiinþificã ºi Dezvoltare Tehnologicã, dintre cercetãtorii ºtiinþifici principali care lucreazã în domeniu ºi au pregãtire
managerialã.
Art. 28. Ñ Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuþii ºi responsabilitãþi:
a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele institutului în relaþiile cu celelalte organe, organizaþii ºi agenþi
economici, precum ºi cu persoane fizice din þarã ºi din
strãinãtate;
b) stabileºte atribuþiile, competenþele ºi relaþiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului,
precum ºi relaþiile acestora cu terþii;
c) propune modificarea structurii organizatorice a institutului;
d) asigurã negocierea contractului colectiv de muncã la
nivelul institutului ºi a salariilor personalului din institut, prin
comitetul de direcþie ºi aprobã salariile rezultate din negocierea directã;
e) numeºte ºi revocã pe conducãtorii compartimentelor
de muncã din aparatul propriu, precum ºi pe directorii din
structura organizatoricã a institutului, cu avizul consiliului de
administraþie;
f) angajeazã ºi concediazã pesonalul propriu;
g) aprobã comisiile de concurs pentru promovarea pe
funcþiile de cercetãtor ºtiinþific principal gradul I, II ºi III ºi
cercetãtor ºtiinþific, la propunerea consiliului ºtiinþific;
h) are atribuþii ºi rãspunderi similare unui ordonator de
credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de
stat, în condiþiile art. 21 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului
nr. 25/1995, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 51/1996;
i) rãspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu
respectarea prevederilor legale;
j) adoptã mãsuri ºi urmãreºte realizarea operaþiunilor de
comerþ exterior, prin compartimentele proprii specializate;
k) exercitã atribuþiile ºi are rãspunderile care îi revin din
prevederile legale, aprobã ºi ia mãsuri privind activitatea
institutului, cu excepþia celor date, potrivit reglementãrilor
legale, în competenþa altor organe;
l) exercitã orice alte atribuþii ce-i sunt delegate de consiliul de administraþie;
m) poate delega, în condiþiile legii, o parte dintre atribuþiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
Art. 29. Ñ (1) Consiliul ºtiinþific este format din 13
membri, reprezentând toate direcþiile ºtiinþifice din cadrul
institutului.
(2) Consiliul ºtiinþific este alcãtuit din cercetãtori cu realizãri deosebite, cu capacitate de sintezã ºi de prospectare
în domeniu,cadre didactice din învãþãmântul superior, salariaþi ai institutului sau din afara acestuia, aleºi, prin vot
secret, de cãtre cadrele cu studii superioare din institut.
(3) Consiliul ºtiinþific este condus de un preºedinte ºi un
vicepreºedinte aleºi pe timp de 2 ani, prin vot secret, de
cãtre membrii consiliului ºtiinþific. Din consiliul ºtiinþific fac
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parte, de drept, directorul general ºi directorul ºtiinþific al
institutului.
(4) Consiliul ºtiinþific se organizeazã ºi funcþioneazã în
conformitate cu regulamentul propriu.
Art. 30. Ñ Atribuþiile principale ale consiliului ºtiinþific
sunt urmãtoarele:
a) participã la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitãþii de cercetare-dezvoltare ºi la elaborarea Programului
naþional de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã, în
domeniul propriu de activitate;
b) contribuie la realizarea obiectivelor ºtiinþifice ºi tehnologice ale Programului naþional de cercetare ºtiinþificã ºi
dezvoltare tehnologicã;
c) examineazã ºi avizeazã proiectele de cercetare ºtiinþificã, precum ºi realizarea acestora;
d) avizeazã hotãrârile care implicã politica de cercetare
a institutului ºi a ramurii de cercetare-dezvoltare;
e) propune mãsuri pentru perfecþionare profesionalã ºi
pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) face propuneri privind modul de organizare a
concursurilor de încadrare ºi promovare a personalului de
cercetare;
g) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe
funcþiile atestabile ºi confirmã rezultatele concursului pentru
funcþiile de cercetãtor ºtiinþific principal gradul I, II ºi III ºi
cercetãtor ºtiinþific;
h) organizeazã ºi coordoneazã desfãºurarea acþiunilor
cu caracter ºtiinþific;
i) avizeazã acþiunile de cooperare, interne ºi internaþionale, cu scop ºtiinþific;
j) avizeazã acordarea de burse de studii ºi stagii de
perfecþionare în strãinãtate.
CAPITOLUL VI
Bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi administrarea acestuia.
Relaþii financiare
Art. 31. Ñ (1) Institutul întocmeºte anual bugetul de
venituri ºi cheltuieli, bilanþul contabil ºi contul de profit ºi
pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de
Ministerul Finanþelor.
(2) Bilanþul contabil anual se supune spre aprobare
Ministerului Finanþelor ºi se publicã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.
Art. 32. Ñ (1) Veniturile ºi cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciþiu financiar.
(2) Bugetul de venituri ºi cheltuieli se aprobã de cãtre
Guvern, la propunerea Ministerului Comunicaþiilor, cu avizul
Ministerului Finanþelor ºi al Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale.
Art. 33. Ñ Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programatã, institutul determinã anual volumul de
venituri de realizat ºi cheltuielile totale de efectuat.
Art. 34. Ñ Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementãrilor cuprinse în
contractul colectiv de muncã, în limita fondului total destinat
plãþii salariilor.
Art. 35. Ñ (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în
situaþia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale
institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite
cu societãþile comerciale bancare, în valoare de cel mult
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20% din veniturile brute, în termeni reali, realizate în anul
precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se
face cu aprobarea Ministerului Finanþelor.
Art. 36. Ñ (1) Institutul hotãrãºte cu privire la investiþiile
ce urmeazã a fi realizate, potrivit obiectului sãu de activitate,
finanþarea efectuându-se din surse proprii ºi din credite
bancare, cu excepþia investiþiilor care intrã sub incidenþa
prevederilor art. 6 ºi 11 din Ordonanþa Guvernului
nr. 15/1993.
(2) În cazul investiþiilor, altele decât cele prevãzute la
art. 6 din Ordonanþa Guvernului nr. 15/1993, finanþate integral sau parþial de la bugetul de stat, limita de finanþare se
aprobã o datã cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligaþia ca, în execuþia bugetului de venituri ºi
cheltuieli, sã se încadreze în alocaþiile bugetare aprobate.
(3) Execuþia investiþiilor prevãzute la alin. (1) ºi (2) se
adjudecã pe bazã de licitaþie publicã, potrivit legislaþiei privind achiziþiile publice.
(4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei
la nivelul anului anterior, în vederea realizãrii de investiþii
de natura celor prevãzute la alin. (1) ºi (2), se efectueazã
cu aprobarea Ministerului Comunicaþiilor, pe baza avizului
prealabil al Ministerului Finanþelor.
Art. 37. Ñ (1) Operaþiunile de încasãri ºi plãþi ale institutului se efectueazã prin conturi deschise la bãnci comerciale cu sediul în România.
(2) Institutul poate efectua operaþiuni de încasãri ºi plãþi
în lei ºi în valutã prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casã ºi a normativelor de disciplinã
financiar-valutarã, stabilite prin actele normative în vigoare.
(3) Institutul poate efectua operaþiuni de comerþ exterior
potrivit legii. Operaþiunile de încasãri ºi plãþi cu strãinãtatea
se vor efectua prin conturi deschise la unitãþile bancare
specializate, cu sediul în România.
Art. 38. Ñ Institutul îºi va organiza controlul financiar
preventiv ºi controlul financiar de gestiune, potrivit legii.
CAPITOLUL VII
Reglementarea litigiilor
Art. 39. Ñ Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesoluþionate pe cale amiabilã, sunt supuse spre
rezolvare instanþelor de judecatã române competente, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
CAPITOLUL VIII
Dispoziþii finale
Art. 40. Ñ (1) Prezentul regulament de organizare ºi
funcþionare se completeazã cu celelalte reglementãri legale
care se referã la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
(2) Modificãrile ºi completãrile regulamentului de organizare ºi funcþionare se pot face la propunerea consiliului de
administraþie, cu respectarea actelor normative în vigoare,
cu aprobarea Ministerului Comunicaþiilor ºi cu acordul
Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei.
Art. 41. Ñ Pentru toate aspectele nereglementate prin
prezentul regulament se aplicã prevederile care, potrivit dispoziþiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.
Art. 42. Ñ Statutul de institut naþional de cercetare-dezvoltare se reînnoieºte prin reacreditare, care are loc într-un
interval de maximum 5 ani.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea Institutului Naþional de Cercetare ªtiinþificã în Domeniul Muncii
ºi Protecþiei Sociale Ñ I.N.C.S.M.P.S. Bucureºti
În temeiul Ordonanþei Guvernului nr. 25/1995, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 51/1996,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Institutul Naþional de Cercetare
ªtiinþificã în Domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale Ñ
I.N.C.S.M.P.S. Bucureºti, persoanã juridicã românã, aflat în
coordonarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, care
funcþioneazã dupã modelul regiilor autonome, conform Legii
nr. 51/1996, prin reorganizarea Institutului de Cercetare
ªtiinþificã în Domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale
(I.C.S.D.M.P.S.) care se defiinþeazã.
Art. 2. Ñ Institutul Naþional de Cercetare ªtiinþificã în
Domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale Ñ I.N.C.S.M.P.S.
Bucureºti are sediul în Bucureºti, Str. Povernei nr. 6Ñ8,
sectorul 1.
Art. 3. Ñ Institutul Naþional de Cercetare ªtiinþificã în
Domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale Ñ I.N.C.S.M.P.S.
Bucureºti are ca obiect de activitate realizarea de studii ºi
cercetãri cu caracter teoretic-aplicativ în domenii de interes
naþional privind managementul resurselor umane, dezvoltarea socialã ºi protecþia socialã în România.
Art. 4. Ñ Structura organizatoricã a Institutului Naþional
de Cercetare ªtiinþificã în Domeniul Muncii ºi Protecþiei
Sociale Ñ I.N.C.S.M.P.S. Bucureºti este prevãzutã în
anexa nr. 1.
Art. 5. Ñ Patrimoniul Institutului Naþional de Cercetare
ªtiinþificã în Domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale Ñ
I.N.C.S.M.P.S. Bucureºti, stabilit pe baza bilanþului contabil
la data de 30 iunie 1996, este de 288.626 mii lei, din care

mobilizãri corporale ºi necorporale 87.561 mii lei ºi active
circulante 201.065 mii lei. Patrimoniul se preia pe bazã de
protocol de la I.C.S.D.M.P.S.
Art. 6. Ñ Institutul Naþional de Cercetare ªtiinþificã în
Domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale Ñ I.N.C.S.M.P.S.
Bucureºti îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare, precum ºi cu regulamentul de
organizare ºi funcþionare prevãzut în anexa nr. 2.
Art. 7. Ñ Personalul Institutului Naþional de Cercetare
ªtiinþificã în Domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale Ñ
I.N.C.S.M.P.S. Bucureºti se preia prin transfer de la
Institutul de Cercetare ªtiinþificã în Domeniul Muncii ºi
Protecþiei Sociale ºi îºi pãstreazã salariile avute la data
transferului, pânã la negocierea noului contract colectiv de
muncã.
Art. 8. Ñ Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, în calitate de minister coordonator, va cuprinde, în bugetul sãu
de venituri ºi cheltuieli, fondurile necesare realizãrii unor
investiþii, dotãri, aparaturã, echipamente ºi instalaþii.
Art. 9. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 10. Ñ Anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului
nr. 459/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Cercetãrii ºi Tehnologiei se modificã în mod corespunzãtor
prevederilor prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
Doru Dumitru Palade
Ministru de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

Bucureºti, 25 noiembrie 1996.
Nr. 1.305.
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 329
9

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 329
ANEXA Nr. 2
REGULAMENTUL

de organizare ºi funcþionare a Institutului Naþional de Cercetare ªtiinþificã în Domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale Ñ
I.N.C.S.M.P.S. Bucureºti
CAPITOLUL I

Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Institutul Naþional de Cercetare ªtiinþificã în
Domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale, denumit în continuare institut, este persoanã juridicã românã, aflatã în coordonarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, care
funcþioneazã dupã modelul regiilor autonome, conform Legii
nr. 51/1996, ºi îºi desfãºoarã activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare ºi a prezentului regulament.
Art. 2. Ñ (1) Institutul are structura organizatoricã
cuprinsã în anexa nr. 1.
(2) Institutul are în cadrul structurii sale organizatorice
o filialã fãrã personalitate juridicã necesarã realizãrii
obiectului de activitate. Aceasta este Centrul de resurse
ºi dezvoltare pentru întreprinderi mici ºi mijlocii, cu sediul
în str. Povernei nr. 6Ñ8, sectorul 1, Bucureºti.
(3) Institutul poate înfiinþa, în cadrul structurii sale, subunitãþi fãrã personalitate juridicã necesare realizãrii obiectului sãu de activitate. Modalitatea de constituire a acestora
ºi relaþiile lor, în cadrul institutului ºi cu terþii, sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare ºi funcþionare.
CAPITOLUL II

Scopul ºi obiectul de activitate
Art. 3. Ñ Institutul este înfiinþat în scopul desfãºurãrii
activitãþii de cercetare ºtiinþificã în domeniul muncii ºi protecþiei sociale, pentru fundamentarea ºi participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului ºi la
realizarea cu prioritate a obiectivelor ºtiinþifice ale
Programului naþional de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare
tehnologicã.
Art. 4. Ñ Obiectul de activitate al institutului îl constituie studii ºi cercetãri de economia muncii, dezvoltare
socialã ºi protecþie socialã. Acesta cuprinde:
A. Activitãþi de cercetare-dezvoltare:

a) În cadrul Programului de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã, cu o pondere majoritarã, din total activitate:
1. piaþa muncii:
Ñ resurse de muncã: evoluþie, structurã, factori de influenþã;
Ñ cererea de forþã de muncã: structura profesionalã,
ocupaþionalã, factori de dimensionare;
Ñ ºomajul: evoluþie, structurã, politici de combatere;
Ñ prognoze ale pieþei muncii: tehnici, metode, modele;
Ñ sistemul informaþional al pieþei muncii;
Ñ salariul ºi echilibrul pieþei muncii;
Ñ instituþii ºi agenþi ai pieþei muncii Ñ dialogul social;
2. educaþie permanentã:
Ñ sisteme de educaþie, formare ºi perfecþionare profesionalã;
Ñ tehnici ºi metode de formare ºi perfecþionare profesionalã;
Ñ studii privind cerinþele de calificare la nivel naþional,
sectorial, de ramurã ºi la nivel de domeniu de activitate;
3. managementul resurselor umane ale întreprinderii:

Ñ gestionarea resurselor umane ale întreprinderii: evaluare, selecþie, recrutare, promovare;
Ñ relaþii de muncã: relaþii conflictuale-nonconflictuale,
parteneriat, participare, informare, comunicare;
Ñ motivaþia muncii: forme, metode, modele de cointeresare;
4. politici sociale ºi protecþie socialã:
Ñ sãrãcia: teorii, factori, venituri, nivel de trai, nivel
minim de trai, prag de sãrãcie;
Ñ asigurãri sociale: forme, organizare, resurse, instituþii,
prestaþii;
Ñ asistenþã socialã: obiective, funcþii ºi caracteristici ale
sistemului;
Ñ protecþia categoriilor defavorizate;
Ñ politici sociale în domeniul populaþiei ºi familiei: tipuri,
mãsuri ºi intervenþii, servicii specializate, costuri;
Ñ protecþia copilului;
5. problematica socio-umanã în procesul de schimbare
ºi de modernizare în perioada de tranziþie;
6. integrarea României în Europa:
Ñ armonizarea legislaþiei muncii ºi protecþiei sociale în
raport cu prevederile legislaþiei comunitare;
7. strategii ºi modele de dezvoltare socio-economicã la
nivel naþional, sectorial, de ramurã ºi în profil teritorial;
8. management microeconomic, întreprinderea secolului
XXI:
Ñ metode moderne de management strategic ºi operaþional, reorganizare, orientare ºi dezvoltare a unor domenii
de activitate;
9. vârsta a treia ºi a patra:
Ñ probleme specifice ale populaþiei de vârsta a treia ºi
a patra.
b) În afara Programului de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã:
Ñ cercetare aplicativã pentru soluþionarea unor probleme concrete din domeniul de activitate.
B. Activitãþi conexe activitãþii de cercetare:

Ñ asistenþã tehnicã, consultanþã, furnizare de servicii
ºtiinþifice agenþilor economici sau oricãror beneficiari
interesaþi.
C. Formare ºi specializare de cercetãtori în domeniul propriu de activitate:

Ñ activitãþi de formare ºi specializare profesionalã.
În cadrul obiectului sãu de activitate, institutul poate
colabora ºi la realizarea unor activitãþi de cercetare-dezvoltare privind apãrarea naþionalã.
CAPITOLUL III

Patrimoniul
Art. 5. Ñ Institutul are un patrimoniu propriu în valoare
de 288.626 mii lei, conform bilanþului contabil încheiat la
data de 30 iunie 1996, din care imobilizãri corporale ºi
necorporale 87.561 mii lei ºi active circulante 201.065 mii lei.
Art. 6. Ñ (1) Institutul administreazã, cu diligenþa unui
bun proprietar, bunuri proprietate publicã, precum ºi alte
bunuri dobândite în condiþiile legii. Bunurile proprietate

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 329
publicã, precum ºi cele dobândite se aflã în administrarea
institutului ºi se evidenþiazã distinct în patrimoniul acestuia.
(2) Rezultatele cercetãrilor concretizate în active corporale ºi necorporale, efectuate ºi finalizate din fonduri
publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite, dacã
prin contract nu se prevede altfel, ºi se înregistreazã în
evidenþa contabilã a institutului.
(3) În exercitarea drepturilor sale, institutul posedã ºi
foloseºte bunurile aflate în patrimoniul sãu ºi, dupã caz,
dispune de acestea, în condiþiile legii, în scopul realizãrii
obiectului sãu de activitate, beneficiind de rezultatele utilizãrii acestora.
(4) Concesionarea sau închirierea unor subunitãþi, servicii sau activitãþi se poate face numai în scopul stimulãrii
transferului rezultatelor activitãþii de cercetare-dezvoltare, în
condiþiile prevederilor legale corespunzãtoare ºi cu aprobarea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei.
(5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.
CAPITOLUL IV

Structura organizatoricã ºi funcþionalã
Art. 7. Ñ (1) Institutul poate avea în structurã subunitãþi,
secþii, laboratoare ºi alte structuri organizatorice necesare
realizãrii obiectului sãu de activitate.
(2) În funcþie de specificul activitãþii, se pot organiza
colective specializate sau colective interdisciplinare.
Art. 8. Ñ Dirctorul general stabileºte relaþiile dintre
subunitãþile aflate în structura institutului, precum ºi relaþiile
acestora cu terþii ºi le poate acorda conducãtorilor acestor
subunitãþi împuterniciri de reprezentare în numele institutului, cu avizul consiliului de administraþie.
Art. 9. Ñ Conducãtorii subunitãþilor din structura institutului rãspund în faþa consiliului de administraþie ºi a directorului general pentru îndeplinirea tuturor atribuþiilor,
responsabilitãþilor ºi competenþelor încredinþate de cãtre
aceºtia.
CAPITOLUL V

Organele de conducere
Art. 10. Ñ (1) Conducerea institutului este asiguratã de
cãtre:
Ñ consiliul de administraþie;
Ñ comitetul de direcþie;
Ñ directorul general.
(2) Orientarea ºi coordonarea activitãþii tehnico-ºtiinþifice
din institut sunt asigurate de cãtre consiliul ºtiinþific.
Art. 11. Ñ (1) Consiliul de administraþie este format din
7 membri, numiþi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi
reînnoit.
(2) Structura consiliului de administraþie este alcãtuitã
din:
Ñ 1 preºedinte;
Ñ 1 vicepreºedinte;
Ñ 5 membri.
Art. 12. Ñ (1) Din consiliul de administraþie fac parte,
în mod obligatoriu:
Ñ directorul general al institutului Ñ preºedinte;
Ñ un reprezentant al Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei;
Ñ un reprezentant al Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale;
Ñ un reprezentant al Ministerului Finanþelor;
Ñ preºedintele consiliului ºtiinþific.
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(2) Ceilalþi membri ai consiliului de administraþie pot fi
ingineri, economiºti, juriºti, alþi specialiºti din institut, precum
ºi reprezentanþi ai agenþilor economici de profil.
(3) Consiliul de administraþie îºi desemneazã vicepreºedintele.
(4) Numirea membrilor consiliului de administraþie se
face prin ordin al ministrului muncii ºi protecþiei sociale, cu
acordul ministrului cercetãrii ºi tehnologiei, la propunerea
directorului general.
(5) Revocarea membrilor consiliului de administraþie pentru abateri grave sau pentru lipsã de activitate în executarea mandatului se face de cãtre acelaºi organ care a fãcut
numirea.
Art. 13. Ñ Membrii consiliului de administraþie sunt
cetãþeni români ºi:
a) îºi pãstreazã calitatea de angajaþi la instituþia sau la
unitatea de la care provin ºi toate drepturile ºi obligaþiile ce
derivã din aceastã calitate;
b) sunt plãtiþi pentru activitatea desfãºuratã în aceastã
calitate cu o indemnizaþie lunarã stabilitã de cãtre consiliul
de administraþie;
c) nu pot face parte din mai mult de douã consilii de
administraþie ºi nu pot participa, în aceeaºi calitate, la
societãþile comerciale cu care institutul are relaþii contractuale sau interese contrare;
d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraþie cei care, personal ori soþul, soþia, copiii
sau rudele pânã la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelaºi timp, patroni sau asociaþi la societãþi comerciale cu
capital privat cu acelaºi profil sau cu care institutul se aflã
în relaþii comerciale directe.
Art. 14. Ñ Consiliul de administraþie îºi desfãºoarã activitatea în baza regulamentului propriu de funcþionare ºi cu
respectarea legislaþiei în vigoare. El hotãrãºte în problemele
privind activitatea institutului, cu excepþia celor care, potrivit
legii, sunt în competenþa altor organe.
Art. 15. Ñ (1) Consiliul de administraþie se întruneºte o
datã pe lunã ºi ori de câte ori interesele institutului o cer,
convocarea acestuia fãcându-se de cãtre preºedinte sau la
solicitarea a cel puþin o treime din numãrul membrilor consiliului de administraþie.
(2) Dezbaterile consiliului de administraþie sunt conduse
de preºedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de cãtre
vicepreºedinte.
Art. 16. Ñ (1) Consiliul de administraþie îºi poate desfãºura activitatea în prezenþa a cel puþin douã treimi din
numãrul membrilor sãi. Dacã nu este îndeplinitã aceastã
condiþie, ºedinþa consiliului de administraþie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaºi
ordine de zi.
(2) Hotãrârile consiliului de administraþie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenþi, dar nu mai puþin de
jumãtate plus unul din numãrul total al membrilor.
Art. 17. Ñ La ºedinþele consiliului de administraþie sunt
invitaþi ºi reprezentanþii sindicatelor, conform legii.
Art. 18. Ñ Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul
de administraþie poate atrage în activitatea de analizã consilieri ºi consultanþi din diferite sectoare de activitate.
Activitatea acestora va fi compensatã material, conform prevederilor legale.
Art. 19. Ñ (1) Membrii consiliului de administraþie sunt
rãspunzãtori, în condiþiile legii, pentru îndeplinirea atribuþiilor
ce le revin.
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(2) Membrii consiliului de administraþie care s-au împotrivit luãrii unei decizii care s-a dovedit pãgubitoare pentru
institut nu rãspund, dacã au consemnat expres punctul lor
de vedere în registrul de ºedinþe al consiliului de administraþie ºi au anunþat în scris, despre aceasta, organul coordonator.
(3) Membrii consiliului de administraþie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) rãspund pentru daunele
cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
Art. 20. Ñ Consiliul de administraþie are, în principal,
urmãtoarele atribuþii:
a) avizeazã modificarea structurii organizatorice ºi funcþionale a institutului, înfiinþarea, desfiinþarea ºi comasarea
de subunitãþi din structura institutului;
b) aprobã, la propunerea consiliului ºtiinþific, strategia ºi
programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de vârf ºi de modernizare a celor
existente, în concordanþã cu strategia generalã a domeniului propriu;
c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe
care îl înainteazã Colegiului Consultativ pentru Cercetare
ªtiinþificã ºi Dezvoltare Tehnologicã;
d) analizeazã ºi avizeazã proiectul bugetului de venituri
ºi cheltuieli ºi îl depune la organul coordonator, în vederea
aprobãrii prin hotãrâre a Guvernului;
e) analizeazã ºi avizeazã bilanþul contabil ºi contul de
profit ºi pierderi pe care le supune aprobãrii Ministerului
Finanþelor ºi aprobã raportul de gestiune asupra activitãþii
desfãºurate de institut în anul precedent;
f) analizeazã raportarea trimestrialã privind activitatea
realizatã de institut, aprobã mãsuri pentru desfãºurarea
acesteia în condiþii de echilibru al bugetului de venituri ºi
cheltuieli;
g) analizeazã, aprobã sau, dupã caz, propune spre
aprobare, potrivit prevederilor legale, investiþiile care
urmeazã a fi realizate de institut;
h) propune spre aprobare, în condiþiile legii, majorarea
sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau
locaþia de gestiune a unor bunuri, servicii ºi subunitãþi de
producþie din patrimoniul institutului;
i) aprobã asocierea institutului cu terþe persoane juridice,
în vederea realizãrii de activitãþi comune care prezintã interes pentru asociaþi ºi care se încadreazã în obiectul de
activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
j) aprobã valorificarea bunurilor dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
k) fundamenteazã ºi prezintã organului coordonator propuneri pentru asigurarea de fonduri prin bugetul de venituri
ºi cheltuieli al acestuia, pentru finanþarea obiectivelor de
interes public specifice activitãþii institutului;
l) aprobã volumul creditelor bancare prevãzute la art. 35
ºi stabileºte modul de rambursare a acestora;
m) aprobã utilizarea disponibilitãþilor în valutã;
n) aprobã mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncã;
o) executã orice alte atribuþii stabilite potrivit prevederilor
legale.
Art. 21. Ñ În primul trimestru al fiecãrui an, consiliul de
administraþie prezintã organului coordonator un raport asupra activitãþii desfãºurate în anul precedent ºi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
Art. 22. Ñ Secretariatul consiliului de administraþie este
asigurat de cãtre institut; atribuþiile secretariatului sunt pre-

vãzute în regulamentul de funcþionare a consiliului de administraþie.
Art. 23. Ñ Conducerea operativã a institutului este asiguratã de un comitet de direcþie, compus din directorul
general ºi directorii din structura organizatoricã a institutului.
Art. 24. Ñ Comitetul de direcþie stabileºte acþiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
Ñ strategia programelor de dezvoltare a institutului;
Ñ programul anual de cercetare-dezvoltare;
Ñ bugetul de venituri ºi cheltuieli;
Ñ programul de investiþii;
Ñ sistemul de asigurare a calitãþii;
Ñ alte obligaþii.
Art. 25. Ñ Comitetul de direcþie se întruneºte decadal
sau ori de câte ori interesele institutului o impun.
Art. 26. Ñ (1) La nivelul subunitãþilor din institut se
organizeazã ºi funcþioneazã comitetul de conducere, care
îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare ºi funcþionare, aprobat de consiliul de
administraþie al institutului, ºi este prezidat de directorul
subunitãþii respective.
(2) Comitetul de conducere exercitã atribuþii ºi are rãspunderi în limita competenþelor stabilite de directorul general al institutului ºi aprobate de consiliul de administraþie.
Art. 27. Ñ Activitatea curentã a institutului este condusã
de directorul general, numit prin ordin al ministrului coordonator, la propunerea Colegiului Consultativ pentru Cercetare
ªtiinþificã ºi Dezvoltare Tehnologicã, dintre cercetãtorii ºtiinþifici principali care lucreazã în domeniu ºi au pregãtire
managerialã.
Art. 28. Ñ Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuþii ºi responsabilitãþi:
a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele institutului în relaþiile cu celelalte organe, organizaþii ºi agenþi
economici, precum ºi cu persoane fizice din þarã ºi din
strãinãtate;
b) stabileºte atribuþiile, competenþele ºi relaþiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului,
precum ºi relaþiile acestora cu terþii;
c) propune modificarea structurii organizatorice ºi funcþionale a institutului;
d) asigurã negocierea contractului colectiv de muncã la
nivelul institutului ºi a salariilor personalului din institut, prin
comitetul de direcþie;
e) numeºte ºi revocã pe conducãtorii compartimentelor
de muncã din aparatul propriu, precum ºi pe directorii din
structura organizatoricã a institutului, cu avizul consiliului de
administraþie;
f) angajeazã ºi concediazã personalul propriu;
g) aprobã comisiile de concurs pentru promovarea pe
funcþiile de cercetãtor ºtiinþific principal gradul I, II ºi III ºi
cercetãtor ºtiinþific, la propunerea consiliului ºtiinþific;
h) are atribuþii ºi rãspunderi similare unui ordonator de
credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de
stat, în condiþiile art. 21 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului
nr. 25/1995, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 51/1996;
i) rãspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu
respectarea prevederilor legale;
j) adoptã mãsuri ºi urmãreºte realizarea operaþiunilor de
comerþ exterior, prin compartimentele proprii specializate;
k) exercitã atribuþiile ºi are rãspunderile care îi revin din
prevederile legale, aprobã ºi ia mãsuri privind activitatea
institutului, cu excepþia celor date, potrivit reglementãrilor
legale, în competenþa altor organe;
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l) exercitã orice alte atribuþii ce-i sunt delegate de consiliul de administraþie;
m) poate delega, în condiþiile legii, o parte dintre atribuþiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
Art. 29. Ñ (1) Consiliul ºtiinþific este format din 11
membri, reprezentând toate departamentale ºtiinþifice din
cadrul institutului.
(2) Consiliul ºtiinþific este alcãtuit din cercetãtori cu realizãri deosebite, cu capacitate de sintezã ºi de prospectare
în domeniu, cadre didactice din învãþãmântul superior, salariaþi ai institutului sau din afara acestuia, aleºi, prin vot
secret, de cãtre cadrele cu studii superioare din institut.
(3) Consiliul ºtiinþific este condus de un preºedinte ºi un
vicepreºedinte, aleºi pe timp de 2 ani, prin vot secret, de
cãtre membrii consiliului ºtiinþific. Din consiliul ºtiinþific fac
parte, de drept, directorul general ºi directorul ºtiinþific al
institutului.
(4) Consiliul ºtiinþific se organizeazã ºi funcþioneazã în
conformitate cu regulamentul propriu.
Art. 30. Ñ Atribuþiile principale ale consiliului ºtiinþific
sunt urmãtoarele:
a) participã la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitãþii de cercetare-dezvoltare ºi la elaborarea Programului
naþional de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã, în
domeniul propriu de activitate;
b) contribuie la realizarea obiectivelor ºtiinþifice ºi tehnologice ale Programului naþional de cercetare ºtiinþificã ºi
dezvoltare tehnologicã;
c) examineazã ºi avizeazã proiectele de cercetare ºtiinþificã, precum ºi realizarea acestora;
d) avizeazã hotãrârile care implicã politica de cercetare
a institutului ºi a ramurii de cercetare-dezvoltare;
e) propune mãsuri pentru perfecþionarea profesionalã ºi
pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) face propuneri privind modul de organizare a
concursurilor de încadrare ºi promovare a personalului de
cercetare;
g) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe
funcþiile atestabile ºi confirmã rezultatele concursului pentru
funcþiile de cercetãtor ºtiinþific principal gradul I, II ºi III ºi
cercetãtor ºtiinþific;
h) organizeazã ºi coordoneazã desfãºurarea acþiunilor
cu caracter ºtiinþific;
i) avizeazã acþiunile de cooperare, interne ºi internaþionale, cu scop ºtiinþific;
j) avizeazã acordarea de burse de studii ºi stagii de
perfecþionare în strãinãtate.

Art. 33. Ñ Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programatã, institutul determinã anual volumul de
venituri de realizat ºi cheltuielile totale de efectuat.
Art. 34. Ñ Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementãrilor cuprinse în
contractul colectiv de muncã, în limita fondului total destinat
plãþii salariilor.
Art. 35. Ñ (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în
situaþia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale
institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite
cu societãþile comerciale bancare, în valoare de cel mult
20% din veniturile brute, în termeni reali, realizate în anul
precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se
face cu aprobarea Ministerului Finanþelor.
Art. 36. Ñ (1) Institutul hotãrãºte cu privire la investiþiile
ce urmeazã a fi realizate, potrivit obiectului sãu de activitate,
finanþarea efectuându-se din surse proprii ºi din credite
bancare, cu excepþia investiþiilor care intrã sub incidenþa
prevederilor art. 6 ºi 11 din Ordonanþa Guvernului
nr. 15/1993.
(2) În cazul investiþiilor, altele decât cele prevãzute la
art. 6 din Ordonanþa Guvernului nr. 15/1993, finanþate integral sau parþial de la bugetul de stat, limita de finanþare se
aprobã o datã cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligaþia ca, în execuþia bugetului de venituri ºi
cheltuieli, sã se încadreze în alocaþiile bugetare aprobate.
(3) Execuþia investiþiilor prevãzute la alin. (1) ºi (2) se
adjudecã pe bazã de licitaþie publicã, potrivit legislaþiei privind achiziþiile publice.
(4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei
la nivelul anului anterior, în vederea realizãrii de investiþii
de natura celor prevãzute la alin. (1) ºi (2), se efectueazã
cu aprobarea organului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanþelor.
Art. 37. Ñ (1) Operaþiunile de încasãri ºi plãþi ale institutului se efectueazã prin conturi deschise la bãnci comerciale cu sediul în România.
(2) Institutul poate efectua operaþiuni de încasãri ºi plãþi
în lei ºi în valutã prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casã ºi a normativelor de disciplinã
financiar-valutarã, stabilite prin actele normative în vigoare.
(3) Institutul poate efectua operaþiuni de comerþ exterior
potrivit legii. Operaþiunile de încasãri ºi plãþi cu strãinãtatea
se vor efectua prin conturi deschise la unitãþile bancare
specializate, cu sediul în România.
Art. 38. Ñ Institutul îºi va organiza controlul financiar
preventiv ºi controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

CAPITOLUL VI
Bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi administrarea acestuia.
Relaþii financiare

Art. 39. Ñ Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesoluþionate pe cale amiabilã, sunt supuse spre
rezolvare instanþelor de judecatã române competente, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 31. Ñ (1) Institutul întocmeºte anual bugetul de
venituri ºi cheltuieli, bilanþul contabil ºi contul de profit ºi
pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de
Ministerul Finanþelor.
(2) Bilanþul contabil anual se supune spre aprobare
Ministerului Finanþelor ºi se publicã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.
Art. 32. Ñ (1) Veniturile ºi cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciþiu financiar.
(2) Bugetul de venituri ºi cheltuieli se aprobã de cãtre
Guvern, la propunerea Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale, cu avizul Ministerului Finanþelor.

CAPITOLUL VII

Reglementarea litigiilor

CAPITOLUL VIII

Dispoziþii finale
Art. 40. Ñ (1) Prezentul regulament de organizare ºi
funcþionare se completeazã cu celelalte reglementãri legale
care se referã la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
(2) Modificãrile ºi completãrile regulamentului de organizare ºi funcþionare se pot face la propunerea consiliului de
administraþie, cu respectarea actelor normative în vigoare,
cu aprobarea organului coordonator ºi cu acordul Ministerului
Cercetãrii ºi Tehnologiei.
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Art. 41. Ñ Pentru toate aspectele nereglementate prin
prezentul regulament se aplicã prevederile care, potrivit dispoziþiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.

Art. 42. Ñ Statutul de institut naþional de cercetare-dezvoltare se reînnoieºte prin reacreditare, care are loc într-un
interval de maximum 5 ani.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie
În temeiul Ordonanþei Guvernului nr. 25/1995, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 51/1996,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Institutul Naþional de CercetareDezvoltare pentru Biotehnologie, unitate cu personalitate
juridicã, care desfãºoarã activitãþi de cercetare fundamentalã, cercetare aplicativã ºi activitãþi de dezvoltare tehnologicã în domeniul biotehnologiei.
Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Biotehnologie se înfiinþeazã prin reorganizarea Sectorului de
cercetare-dezvoltare al Societãþii Comerciale ”BiotehnosÒ Ñ
S.A., funcþioneazã dupã modelul regiilor autonome, conform
Legii nr. 51/1996, ºi se aflã în coordonarea Ministerului
Cercetãrii ºi Tehnologiei.
Art. 2. Ñ Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Biotehnologie are sediul în municipiul Bucureºti,
ºos. Olteniþei nr. 105, sectorul 4.
Art. 3. Ñ Structura organizatoricã a Institutului Naþional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie este prevãzutã în anexa nr. 1.
Art. 4. Ñ Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Biotehnologie îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare, precum ºi cu
regulamentul de organizare ºi funcþionare prevãzut în
anexa nr. 2.
Art. 5. Ñ Patrimoniul Institutului Naþional de CercetareDezvoltare pentru Biotehnologie, stabilit pe baza bilanþului

contabil la 30 septembrie 1996, este de 107.666 mii lei,
din care imobilizãri corporale 107.666 mii lei, ºi se preia
pe bazã de protocol de predare-preluare de la Societatea
Comercialã ”BiotehnosÒ Ñ S.A.
Art. 6. Ñ Personalul sectorului de cercetare-dezvoltare
se preia de cãtre Institutul Naþional de CercetareDezvoltare pentru Biotehnologie, prin transfer de la
Societatea Comercialã ”BiotehnosÒ Ñ S.A., ºi îºi pãstreazã
salariile avute la data desprinderii din aceastã societate
comercialã, pânã la negocierea noului contract colectiv de
muncã.
Art. 7. Ñ Tematica de cercetare-dezvoltare în execuþie
se preia de cãtre Institutul Naþional de CercetareDezvoltare pentru Biotehnologie, cu valoarea contractatã pe
anul 1996, rãmasã la data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri.
Art. 8. Ñ Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei, în calitate
de minister coordonator, va cuprinde în bugetul sãu de
venituri ºi cheltuieli fondurile necesare institutului pentru
realizarea unor investiþii, dotãri, aparaturã, echipamente ºi
instalaþii.
Art. 9. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Contrasemneazã:
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
Doru Dumitru Palade
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

Bucureºti, 25 noiembrie 1996.
Nr. 1.306.
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ANEXA Nr. 2
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ªI FUNCÞIONARE

a Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologie
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Biotehnologie, denumit în continuare institut, funcþioneazã potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din Ordonanþa
Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii ºi
finanþãrii activitãþii de cercetare-dezvoltare, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 51/1996, precum ºi altor prevederi legale în vigoare.
Art. 2. Ñ Institutul are în cadrul structurii sale filiale fãrã
personalitate juridicã, ce includ secþii, laboratoare, ateliere,
staþii-pilot ºi alte structuri organizatorice, necesare realizãrii
obiectului de activitate. Acestea au acelaºi statut cu celelalte laboratoare sau secþii ale institutului.
Institutul are urmãtoarele filiale:
1. Filiala Cluj-Napoca, calea Floreºti nr. 56, judeþul Cluj;
2. Filiala Craiova, str. Libertãþii nr. 15, judeþul Dolj;
3. Filiala Piatra-Neamþ, bd Traian nr. 165, judeþul Neamþ;
4. Filiala Timiºoara, Calea Aradului nr. 119, judeþul Timiº.
CAPITOLUL II
Scopul ºi obiectul de activitate
Art. 3. Ñ Institutul are drept scop realizarea unor programe de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã în
domeniul biotehnologiei, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului, ºi la realizarea, cu prioritate, a obiectivelor ºtiinþifice ºi tehnologice de profil din
Programul naþional de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã.
Art. 4. Ñ Obiectul de activitate al institutului cuprinde:
A. Activitãþi de cercetare-dezvoltare:

a) În cadrul Programului naþional de cercetare ºtiinþificã
ºi dezvoltare tehnologicã, institutul efectueazã cercetãri fundamentale avansate ºi aplicative de interes prioritar naþional, care privesc asigurarea cerinþelor fundamentale ale
biotehnologiei ºi disciplinelor conexe.
În acest scop institutul efectueazã:
a.1.) cercetãri fundamentale de bazã ºi orientate, pentru
dezvoltarea ºtiinþelor biotehnologice, referitoare la:
¥ structurile diferitelor tipuri de celule vegetale ºi animale;
¥ mecanismele vieþii celulare;
¥ inginerie geneticã;
¥ hibridizarea celularã;
¥ ADN recombinat ºi altele;
a.2.) cercetãri avansate în domeniile de profil:
¥ medicaþie naturalã;
¥ ameliorarea producþiei vegetale ºi animale;
¥ transferul de embrioni;
¥ noi produse antibiotice din ultima generaþie;
¥ valorificarea superioarã a producþiei agricole ºi creºterea calitãþii produselor din industria alimentarã, prin metode
biotehnologice;
¥ obþinerea de vaccinuri moderne;
¥ tratamentul unor boli grave, cum ar fi: cancerul, SIDA
ºi unele boli degenerative;
¥ bãnci de celule ºi gene pentru menþinerea speciilor vii
existente în lumea vegetalã ºi animalã;

¥ fertilizarea solului cu fertilizanþi biologici nepoluanþi ºi
antidãunãtori biologici de mare eficienþã ºi fãrã remanenþã;
¥ protecþia mediului prin metode ºi produse biotehnologice în cadrul ecosistemelor naturale ºi antropice.
a.3.) cercetãri aplicative care se referã la:
¥ elaborarea tehnologiilor pentru realizarea obiectivelor ºi
produselor rezultate din activitatea de profil;
¥ realizarea la nivel de laborator ºi pilot, testarea, omologarea ºi valorificarea de produse biologice, biochimice ºi
farmaceutice din domeniul biotehnologiei;
¥ realizarea de modele experimentale, staþii-pilot ºi tehnologii conexe, cu rol de suport pentru cercetãrile aplicative
viitoare;
¥ elaborarea de studii de perspectivã, prognozã ºi fezabilitate, analize ºi documentaþii în domeniul biotehnologiei ºi
al disciplinelor conexe;
¥ realizarea de proiecte ºi studii de specialitate, precum
ºi programe de bioinformaticã pentru cercetãrile, tehnologiile ºi produsele din domeniile de profil;
¥ proiectarea, realizarea, testarea ºi urmãrirea omologãrii instalaþiilor tehnologice ºi a aparaturii specifice rezultate
din activitatea de cercetare din domeniul biotehnologiei;
¥ realizarea de activitãþi de consultanþã ºi marketing în
domeniul biotehnologiei;
¥ realizarea de activitãþi vizând schimbul de informaþii
ºtiinþifice în domeniul de profil (simpozioane, work-shop-uri,
publicaþii) ºi conectarea la bãnci internaþionale de date biotehnologice;
¥ stabilirea de relaþii ºtiinþifice cu unitãþi de cercetare, de
învãþãmânt superior ºi agenþi economici din þarã ºi strãinãtate pentru desfãºurarea de activitãþi de cooperare ºtiinþificã ºi tehnicã internã ºi internaþionalã în domeniile de
activitate menþionate;
¥ elaborarea de norme naþionale de calitate ºi control
pentru produsele ºi procesele biotehnologice în acord cu
cele existente pe plan internaþional.
b) În afara Programului naþional de cercetare ºtiinþificã
ºi dezvoltare tehnologicã:
Ñ cercetãri aplicative ºi dezvoltare tehnologicã pentru
soluþionarea unor probleme concrete în domeniile biotehnologiei, bioindustriei ºi bioingineriei.
B. Activitãþi conexe profilului de cercetare-dezvoltare:

Ñ asistenþã tehnicã, consultanþã, furnizare de servicii
ºtiinþifice ºi tehnologice agenþilor economici sau oricãror
beneficiari interesaþi;
Ñ testare ºi certificare de produse, cu emiterea de
buletine oficiale de analizã ºi expertizã.
C. Realizarea în cooperare cu instituþii de învãþãmânt
superior de profil, de programe de ºcolarizare la nivel
mediu ºi universitar, cu respectarea prevederilor legale.
D. Activitãþi de transfer tehnologic al rezultatelor cercetãrilor din domeniul biotehnologiei, în colaborare cu agenþi
economici din þarã ºi strãinãtate, cu posibilitãþi de realizare
în condiþiile legislaþiei în vigoare, a unor societãþi mixte din
domeniile de activitate.
E. Activitãþi de execuþie în vederea susþinerii economice
ºi dezvoltãrii tehnologice în domeniu, pentru valorificarea
cercetãrilor elaborate, prin serii mici de produse ºi microproducþie, în unitãþi proprii cu caracter de staþii-pilot, pentru
valorificarea acestor produse, precum ºi expoziþii de profil.
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Activitãþile menþionate la lit. AÑE vor fi efectuate ºi în
cadrul unor contracte economice pe plan naþional ºi internaþional.
Institutul va efectua ºi activitãþi de import-export. În
cadrul obiectului sãu de activitate, institutul poate colabora
ºi la realizarea unor activitãþi de cercetare-dezvoltare privind
apãrarea naþionalã.
CAPITOLUL III
Patrimoniul
Art. 5. Ñ Patrimoniul institutului, stabilit pe baza
bilanþului contabil la data de 30 septembrie 1996,
este de 107.666 mii lei, din care imobilizãri corporale
107.666 mii lei, ºi se preia pe bazã de protocol de predare-preluare de la Societatea Comercialã ”BiotehnosÒ Ñ
S.A.
Art. 6. Ñ (1) Institutul administreazã, cu diligenþa unui
bun proprietar, bunuri proprietate publicã, precum ºi alte
bunuri dobândite în condiþiile legii. Bunurile proprietate
publicã, precum ºi cele dobândite se aflã în administrarea
institutului ºi se evidenþiazã distinct în patrimoniul acestuia.
(2) Rezultatele cercetãrilor concretizate în active corporale ºi necorporale, efectuate ºi finalizate din fonduri
publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite, dacã
prin contract nu se prevede altfel, ºi se înregistreazã în
evidenþa contabilã a institutului.
(3) În exercitarea drepturilor sale, institutul posedã ºi
foloseºte bunurile aflate în patrimoniul sãu ºi, dupã caz,
dispune de acestea, în condiþiile legii, în scopul realizãrii
obiectului sãu de activitate, beneficiind de rezultatele utilizãrii acestora.
(4) Concesionarea unor subunitãþi, servicii sau activitãþi
se poate face numai în scopul stimulãrii transferului rezultatelor activitãþii de cercetare-dezvoltare, în condiþiile prevederilor legale corespunzãtoare ºi cu aprobarea Ministerului
Cercetãrii ºi Tehnologiei.
5. Patrimoniul institutului se va dezvolta pentru realizarea obiectului de activitate cu respectarea dispoziþiilor legale
prin activitãþi proprii, donaþii, subvenþii, transferuri la cerere,
precum ºi alte modalitãþi legale. Patrimoniul institutului
poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.
CAPITOLUL IV
Structura organizatoricã ºi funcþionalã
Art. 7. Ñ (1) Institutul poate avea în structura sa filiale
fãrã personalitate juridicã, precum ºi secþii, laboratoare, ateliere, staþii-pilot ºi alte structuri organizatorice necesare realizãrii obiectului sãu de activitate.
(2) În funcþie de specificul activitãþii, se pot organiza ºi
colective specializate ºi colective interdisciplinare destinate
realizãrii programelor specifice.
Art. 8. Ñ Dirctorul general stabileºte relaþiile dintre
subunitãþile aflate în structura institutului, precum ºi relaþiile
acestora cu terþii ºi le poate acorda conducãtorilor acestor
subunitãþi împuterniciri de reprezentare în numele institutului, cu avizul consiliului de administraþie.
Art. 9. Ñ Conducãtorii subunitãþilor din structura institutului rãspund în faþa consiliului de administraþie ºi a directorului general pentru îndeplinirea tuturor atribuþiilor,
responsabilitãþilor ºi competenþelor încredinþate de cãtre
aceºtia.
CAPITOLUL V
Organele de conducere
Art. 10. Ñ (1) Conducerea institutului este asiguratã de
cãtre:
Ñ consiliul de administraþie;
Ñ comitetul de direcþie;
Ñ directorul general.
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(2) Ñ Orientarea ºi coordonarea activitãþii tehnico-ºtiinþifice din institut sunt asigurate de cãtre consiliul ºtiinþific.
Art. 11. Ñ (1) Consiliul de administraþie este format din
5 membri, numiþi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi
reînnoit.
(2) Structura consiliului de administraþie este alcãtuitã
din:
Ñ 1 preºedinte;
Ñ 1 vicepreºedinte;
Ñ 3 membri.
Art. 12. Ñ (1) Din consiliul de administraþie fac parte,
în mod obligatoriu:
Ñ directorul general al institutului Ñ preºedinte;
Ñ un reprezentant al Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei;
Ñ un reprezentant al Ministerului Finanþelor;
Ñ preºedintele consiliului ºtiinþific;
Ñ un specialist din institut sau din afara acestuia.
(2) Ceilalþi membri ai consiliului de administraþie pot fi:
medici, biologi, agronomi, biofizicieni, biochimiºti, ingineri,
economiºti, juriºti, alþi specialiºti din institut, sau reprezentanþi ai agenþilor economici de profil, dupã caz.
(3) Consiliul de administraþie îºi desemneazã vicepreºedintele.
(4) Numirea membrilor consiliului de administraþie se
face prin ordin al ministrului cercetãrii ºi tehnologiei.
(5) Revocarea membrilor consiliului de administraþie pentru abateri grave sau pentru lipsã de activitate în executarea mandatului se face de cãtre acelaºi organ care a fãcut
numirea.
Art. 13. Ñ Membrii consiliului de administraþie sunt
cetãþeni români ºi:
a) îºi pãstreazã calitatea de angajaþi la instituþia sau la
unitatea de la care provin ºi toate drepturile ºi obligaþiile ce
derivã din aceastã calitate;
b) sunt plãtiþi pentru activitatea desfãºuratã în aceastã
calitate cu o indemnizaþie lunarã stabilitã de cãtre consiliul
de administraþie;
c) nu pot face parte din mai mult de douã consilii de
administraþie ºi nu pot participa, în aceeaºi calitate, la
societãþile comerciale cu care institutul are relaþii contractuale sau interese contrare;
d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraþie cei care, personal ori soþul, soþia, copiii
sau rudele pânã la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelaºi timp, patroni sau asociaþi la societãþi comerciale cu
capital privat cu acelaºi profil sau cu care institutul se aflã
în relaþii comerciale directe.
Art. 14. Ñ Consiliul de administraþie îºi desfãºoarã activitatea în baza regulamentului propriu de funcþionare ºi cu
respectarea legislaþiei în vigoare. El hotãrãºte în problemele
privind activitatea institutului, cu excepþia celor care, potrivit
legii, sunt în competenþa altor organe.
Art. 15. Ñ (1) Consiliul de administraþie se întruneºte o
datã pe lunã ºi ori de câte ori interesele institutului o cer,
convocarea acestuia fãcându-se de cãtre preºedinte sau la
solicitarea a cel puþin o treime din numãrul membrilor consiliului de administraþie.
(2) Dezbaterile consiliului de administraþie sunt conduse
de preºedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de cãtre
vicepreºedinte.
Art. 16. Ñ (1) Consiliul de administraþie îºi poate desfãºura activitatea în prezenþa a cel puþin douã treimi din
numãrul membrilor sãi. Dacã nu este îndeplinitã aceastã
condiþie, ºedinþa consiliului de administraþie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaºi
ordine de zi.
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(2) Hotãrârile consiliului de administraþie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenþi, dar nu mai puþin de
jumãtate plus unul din numãrul total al membrilor.
Art. 17. Ñ La ºedinþele consiliului de administraþie este
invitat ºi un reprezentant al salariaþilor din institut, cu statut
de observator.
Art. 18. Ñ Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul
de administraþie poate atrage în activitatea de analizã consilieri ºi consultanþi din diferite sectoare de activitate.
Activitatea acestora va fi compensatã material, conform
prevederilor legale.
Art. 19. Ñ Membrii consiliului de administraþie rãspund
faþã de institut pentru prejudiciile rezultate din infracþiuni
sau abateri de la dispoziþiile legale, pentru abaterile de la
regulament sau pentru greºeli în administrarea institutului.
În astfel de situaþii ei pot fi revocaþi prin ordin al organului care a fãcut numirea.
Art. 20. Ñ (1) Membrii consiliului de administraþie sunt
rãspunzãtori, în condiþiile legii, pentru îndeplinirea tuturor
atribuþiilor, precum ºi a obligaþiilor ce le revin.
(2) Membrii consiliului de administraþie, care s-au împotrivit luãrii unei decizii care s-a dovedit pãgubitoare pentru
institut, nu rãspund, dacã au consemnat expres punctul lor
de vedere în registrul de ºedinþe al consiliului de administraþie ºi au anunþat în scris, despre aceasta, organul coordonator.
(3) Membrii consiliului de administraþie, care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c), rãspund pentru daunele
cauzate institutului, ca urmare a acestui fapt.
Art. 21. Ñ Consiliul de administraþie are, în principal,
urmãtoarele atribuþii:
a) avizeazã modificarea structurii organizatorice ºi funcþionale a institutului, înfiinþarea, desfiinþarea ºi comasarea
de subunitãþi din structura acestuia, precum ºi modul lor de
organizare ºi funcþionare.
b) aprobã, la propunerea Consiliului ºtiinþific, strategia ºi
programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de vârf ºi de modernizare a celor
existente în concordanþã cu strategia generalã a domeniului
propriu;
c) analizeazã ºi avizeazã proiectul bugetului de venituri
ºi cheltuieli ºi îl depune la organul coordonator în vederea
aprobãrii prin hotãrâre a Guvernului;
d) analizeazã ºi avizeazã bilanþul contabil, contul de
profit ºi pierderi ºi aprobã raportul de gestiune asupra activitãþii desfãºurate de institut în anul precedent;
e) analizeazã raportarea trimestrialã privind activitatea
desfãºuratã de institut, aprobã mãsuri pentru realizarea
acesteia în condiþii de echilibru al bugetului de venituri ºi
cheltuieli ºi informeazã trimestrial organul coordonator asupra rezultatelor obþinute;
f) analizeazã, aprobã sau, dupã caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiþiile care urmeazã a
fi realizate de institut;
g) stabileºte atribuþiile, competenþele ºi relaþiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului,
precum ºi relaþiile acestora cu terþi;
h) propune spre aprobare, în condiþiile legii, majorarea
sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau
locaþia unor servicii ºi subunitãþi de producþie din patrimoniul institutului, numai în scopul stimulãrii transferului rezultatelor activitãþii de cercetare-dezvoltare, precum ºi
închirierea unor bunuri;
i) propune volumul creditelor bancare, în limitele prevederilor legale ºi stabileºte modul de rambursare;
j) aprobã utilizarea disponibilitãþilor în valutã;
k) adoptã sistemul de salarizare ºi modul de corelare
stimulativã a salariilor cu nivelul studiilor, competenþei ºi cu
munca efectiv prestatã, respectându-se prevederile legale ºi
ale contractului colectiv de muncã la nivel de institut;

l) aprobã contractul colectiv de muncã, cu respectarea
contractului colectiv de ramurã;
m) aprobã asocierea institutului cu terþe persoane juridice în vederea realizãrii de activitãþi comune care prezintã
interes pentru asociaþi ºi care se încadreazã în obiectul de
activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
n) aprobã valorificarea bunurilor dobândite cu respectarea prevederilor legale;
o) executã orice alte atribuþii stabilite potrivit reglementãrilor legale.
Art. 22. Ñ În primul trimestru al fiecãrui an, consiliul de
administraþie prezintã Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei
un raport asupra activitãþii desfãºurate în anul precedent ºi
asupra programului de activitate pentru anul în curs.
Art. 23. Ñ Secretariatul consiliului de administraþie este
asigurat de cãtre institut; atribuþiile secretariatului sunt prevãzute în regulamentul de funcþionare a consiliului de administraþie.
Art. 24. Ñ Conducerea operativã a institutului este asiguratã de un comitet de direcþie, compus din directorul
general ºi directorii din structura organizatoricã a institutului.
Art. 25. Ñ Comitetul de direcþie stabileºte acþiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
Ñ strategia programelor de dezvoltare a institutului;
Ñ programul anual de cercetare-dezvoltare;
Ñ bugetul de venituri ºi cheltuieli;
Ñ programul de investiþii;
Ñ sisteme de asigurare a calitãþii;
Ñ alte obligaþii.
Art. 26. Ñ Comitetul de direcþie se întruneºte decadal
sau ori de câte ori interesele institutului o impun.
Art. 27. Ñ La nivelul subunitãþilor din institut se organizeazã ºi funcþioneazã comitetul de conducere, care îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu propriul regulament de
organizare ºi funcþionare, aprobat de consiliul de administraþie al institutului.
Comitetul de conducere este prezidat de directorul subunitãþii respective ºi îºi exercitã atribuþii ºi rãspunderi în
limita competenþelor stabilite de directorul general al institutului ºi aprobate de consiliul de administraþie.
Art. 28. Ñ Activitatea curentã a institutului este condusã
de directorul general, numit prin ordin al ministrului cercetãrii ºi tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru
Cercetare ªtiinþificã ºi Dezvoltare Tehnologicã, dintre cercetãtorii ºtiinþifici principali din domeniu ºi cu pregãtire managerialã.
Art. 29. Ñ Directorul general are, în principal, urmãtoarele responsabilitãþi:
a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele institutului în relaþii cu celelalte organe, organizaþii ºi agenþi
economici, precum ºi cu persoane fizice din þarã ºi din
strãinãtate;
b) stabileºte atribuþiile, competenþele ºi relaþiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului,
precum ºi relaþiile acestora cu terþi;
c) propune modificãri în structura organizatoricã ºi funcþionalã a INBT, înfiinþarea, desfiinþarea ºi comasarea de
subunitãþi din structura INBT;
d) adoptã mãsuri ºi urmãreºte realizarea operaþiunilor de
comerþ exterior prin compartimentele specializate;
e) asigurã negocierea contractului colectiv de muncã ºi
a salariilor personalului din INBT prin comitetul de direcþie;
f) angajeazã ºi concediazã personalul propriu;
g) numeºte ºi revocã conducãtorii compartimentelor de
muncã din aparatul propriu, precum ºi directorii din structura organizatoricã a institutului, cu avizul consiliului de
administraþie;
h) poate delega, în condiþiile legii, parte din atribuþiile
sale celorlalte persoane din conducerea INBT;
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i) are atribuþii ºi rãspunderi similare unui ordonator de
credite pentru sumele alocate unitãþii de la buget, în condiþiile art. 21 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 25/1995
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 51/1996;
j) urmãreºte ºi rãspunde de îndeplinirea obiectivelor
strategice ale institutului ºi ia mãsuri în cazul în care se
constatã evoluþii nesatisfãcãtoare ale programelor de cercetare-dezvoltare;
k) rãspunde de administrarea legalã ºi eficientã, cu respectarea prevederilor legii, a întregului patrimoniu;
l) stabileºte sarcinile celorlalþi membri ai comitetului de
direcþie;
m) exercitã atribuþiile ºi are rãspunderile care îi revin din
prevederile legale, aprobã ºi ia mãsuri privind activitatea
institutului, cu excepþia celor date, potrivit reglementãrilor
legale, în competenþa altor organe;
n) exercitã orice alte atribuþii ce îi sunt delegate de consiliul de administraþie.
Art. 30. Ñ (1) Consiliul ºtiinþific este format din 19
membri, reprezentând toate departamentele ºi direcþiile ºtiinþifice din cadrul institutului.
(2) Consiliul ºtiinþific este alcãtuit din cercetãtori cu realizãri deosebite, cu capacitate de sintezã ºi de prospectare
în domeniu, cadre didactice din învãþãmântul superior, salariaþi ai institutului sau din afara acestuia, aleºi, prin vot
direct, de cãtre cadrele cu studii superioare din institut.
(3) Consiliul ºtiinþific este condus de un preºedinte ºi un
vicepreºedinte, aleºi pe timp de 2 ani, prin vot direct, de
cãtre membrii consiliului ºtiinþific. Din consiliul ºtiinþific fac
parte, de drept, directorul general ºi directorul general
adjunct (ºtiinþific).
(4) Consiliul ºtiinþific se organizeazã ºi funcþioneazã în
conformitate cu regulamentul propriu.
Art. 31. Ñ Atribuþiile principale ale consiliului ºtiinþific, cu
referire la activitatea institutului, sunt urmãtoarele:
a) coordoneazã, prin comisiile sale, elaborarea strategiei
de dezvoltare a activitãþii de cercetare-dezvoltare ºi a
Programului naþional de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare
tehnologicã, în domeniul biotehnologiei, la secþiunea ce-i
revine institutului;
b) urmãreºte ºi evalueazã realizarea obiectivelor ºtiinþifice ºi tehnologice ale programului propriu de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã;
c) examineazã ºi avizeazã proiectele ºi programele de
cercetare ºtiinþificã ºi urmãreºte realizarea acestora;
d) avizeazã hotãrârile care implicã politica de cercetare
ºi dezvoltare a institutului;
e) propune mãsuri pentru perfecþionarea profesionalã ºi
pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) face propuneri privind modul de organizare a
concursurilor de încadrare ºi promovare a personalului de
cercetare;
g) aprobã comisiile de concurs pentru funcþiile atestabile,
avizeazã rezultatele concursurilor de promovare ºi confirmã
candidaþii admiºi în funcþiile de cercetãtori ºi cercetãtori
principali gradele III, II, I.
h) organizeazã ºi coordoneazã desfãºurarea acþiunilor
cu caracter ºtiinþific;
i) avizeazã acþiunile de cooperare, interne ºi internaþionale, cu scop ºtiinþific;
j) avizeazã acordarea de burse de studii ºi stagii de
perfecþionare în strãinãtate;
k) stabileºte ºi înainteazã directorului general portofoliul
cercetãrilor încheiate spre a fi valorificate, inclusiv prin
transfer tehnologic;
l) nominalizeazã anual colegiul de redacþie al analelor
institutului, precum ºi al altor publicaþii ale acestuia.
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m) consiliul ºtiinþific are un secretariat ce va avea în
principal urmãtoarele atribuþii:
¥ asigurã pregãtirea materialelor ºedinþelor consiliului ºtiinþific ºi buna desfãºurare a acestora;
¥ întocmeºte procesul-verbal al fiecãrei ºedinþe a consiliului ºtiinþific;
¥ pãstreazã documentele consiliului ºtiinþific;
¥ se informeazã permanent despre îndeplinirea la termenele fixate a hotãrârilor consiliului ºtiinþific, în vederea informãrii preºedintelui acestuia;
¥ îndeplineºte ºi alte sarcini încredinþate de consiliul ºtiinþific.
CAPITOLUL VI
Bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi administrarea acestuia.
Relaþii financiare
Art. 32. Ñ (1) Institutul întocmeºte anual bugetul de
venituri ºi cheltuieli, bilanþul contabil ºi contul de profit ºi
pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de
Ministerul Finanþelor.
(2) Bilanþul contabil anual se supune spre aprobare
Ministerului Finanþelor ºi se publicã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.
Art. 33. Ñ (1) Veniturile ºi cheltuielile institutului se stabilesc prin buget propriu pentru fiecare exerciþiu financiar.
(2) Bugetul de venituri ºi cheltuieli se aprobã de cãtre
Guvern, la propunerea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei.
Art. 34. Ñ Corelat cu contractele de cercetare ºtiinþificã
ºi dezvoltare tehnologicã, încheiate pentru activitatea programatã, institutul determinã anual volumul de venituri de
realizat ºi cheltuielile totale de efectuat.
Art. 35. Ñ Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementãrilor cuprinse în
contractul colectiv de muncã, în limita fondului total destinat
plãþii salariilor.
Art. 36. Ñ (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în
situaþia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale
institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite
cu societãþile comerciale bancare, în valoare de cel mult
20% din veniturile brute, în termeni reali, realizate în anul
precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se
face cu aprobarea Ministerului Finanþelor.
Art. 37. Ñ (1) Institutul hotãrãºte cu privire la investiþiile
ce urmeazã a fi realizate, potrivit obiectului sãu de activitate,
finanþarea efectuându-se din surse proprii ºi din credite
bancare, cu excepþia investiþiilor care intrã sub incidenþa
prevederilor art. 6 ºi 11 din Ordonanþa Guvernului
nr. 15/1993.
(2) În cazul investiþiilor, altele decât cele prevãzute la
art. 6 din Ordonanþa Guvernului nr. 15/1993, finanþate integral sau parþial de la bugetul de stat, limita de finanþare se
aprobã o datã cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligaþia ca, în execuþia bugetului de venituri ºi
cheltuieli, sã se încadreze în alocaþiile bugetare aprobate.
(3) Execuþia investiþiilor prevãzute la alin. (1) ºi (2) se
adjudecã pe bazã de licitaþie publicã, potrivit legislaþiei privind achiziþiile publice.
(4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei
în vederea realizãrii de investiþii de natura celor prevãzute
la alin. (1) ºi (2), se efectueazã cu aprobarea Ministerului
Cercetãrii ºi Tehnologiei, pe baza avizului prealabil al
Ministerului Finanþelor.
Art. 38. Ñ (1) Operaþiunile de încasãri ºi plãþi ale institutului se efectueazã prin conturi deschise la bãnci comerciale cu sediul în România.
(2) Institutul poate efectua operaþiuni de încasãri ºi plãþi
în lei ºi în valutã prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casã ºi a normativelor de disciplinã
financiar-valutarã, stabilite prin actele normative în vigoare.
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(3) Institutul poate efectua operaþiuni de comerþ exterior
potrivit legii. Operaþiunile de încasãri ºi plãþi cu strãinãtatea
se vor efectua prin conturi deschise la unitãþile bancare
specializate, cu sediul în România.
Art. 39. Ñ Institutul îºi va organiza compartimentele
economice, financiare, comisia de cenzori, controlul financiar
preventiv ºi controlul financiar de gestiune, potrivit legii.
CAPITOLUL VII
Reglementarea litigiilor
Art. 40. Ñ Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesoluþionate pe cale amiabilã, sunt supuse spre
rezolvare instanþelor de judecatã româneºti competente,
potrivit legii.

CAPITOLUL VIII
Dispoziþii finale
Art. 41. Ñ (1) Prezentul regulament de organizare ºi
funcþionare se completeazã cu celelalte reglementãri legale
care se referã la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
(2) Modificãrile ºi completãrile regulamentului de organizare ºi funcþionare se pot face la propunerea consiliului de
administraþie, cu respectarea actelor normative în vigoare,
cu aprobarea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei.
Art. 42. Ñ Statutul de institut naþional de cercetare-dezvoltare se reînnoieºte prin reacreditare, care are loc într-un
interval de maximum 5 ani.
Art. 43. Ñ Pentru toate aspectele nereglementate prin
prezentul regulament se aplicã prevederile care, potrivit dispoziþiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaþialã
”Elie CarafoliÒ Ñ INCAS
În temeiul Ordonanþei Guvernului nr. 25/1995, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 51/1996,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Institutul Naþional de CercetareDezvoltare Aerospaþialã ”Elie CarafoliÒ Ñ INCAS, persoanã
juridicã aflatã în coordonarea Ministerului Cercetãrii ºi
Tehnologiei, care funcþioneazã dupã modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, prin reorganizarea
Societãþii Comerciale ”Institutul Naþional de Cercetãri
Aerospaþiale ÇElie CarafoliÈÒ Ñ S.A. Bucureºti, care se
comaseazã cu societãþile comerciale ”StraeroÒ Ñ S.A.
Bucureºti ºi ”ElaromÒ Ñ S.A. Bucureºti, unitãþi care se
desfiinþeazã.
Art. 2. Ñ Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare
Aerospaþialã ”Elie CarafoliÒ Ñ INCAS are sediul în municipiul Bucureºti, bd Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6.
Art. 3. Ñ Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare
Aerospaþialã ”Elie CarafoliÒ Ñ INCAS are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetãri fundamentale ºi
aplicative, dezvoltare tehnologicã, încercãri experimentale,
reglementãri tehnice ºi economice, de interes public ºi
naþional care privesc asigurarea cerinþelor fundamentale
impuse sistemelor aerospaþiale: aerodinamicã, dinamica
zborului ºi sistemelor, calcul ºi încercãri structuri, elasticitate, rezistenþã, echipamente electromecano-hidropneumatice ºi electronice, construcþii, studii, tehnici ºi aplicaþii
spaþiale, materiale, propulsie.
Art. 4. Ñ Structura Institutului Naþional de CercetareDezvoltare Aerospaþialã ”Elie CarafoliÒ Ñ INCAS este prevãzut în anexa nr. 1.

Art. 5. Ñ Patrimoniul Institutului Naþional de CercetareDezvoltare Aerospaþialã ”Elie CarafoliÒ Ñ INCAS, stabilit pe baza
bilanþurilor contabile de la 30 septembrie 1996 ale societãþilor comerciale care fuzioneazã, este de 17.076.740 mii lei,
din care imobilizãri corporale ºi necorporale 14.822.671 mii
lei ºi active circulante 2.254.069 mii lei, precum ºi terenul
aferent, ºi se preia pe bazã de protocol de predare-preluare de la societãþile comerciale Institutul Naþional de Cercetãri
Aerospaþiale ”Elie CarafoliÒ Ñ S.A., ”StraeroÒ Ñ S.A. ºi
”ElaromÒ Ñ S.A.
Art. 6. Ñ Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare
Aerospaþialã ”Elie CarafoliÒ Ñ INCAS îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu reglementãrile în vigoare precum
ºi cu regulamentul de organizare ºi funcþionare, prevãzut în
anexa nr. 2.
Art. 7. Ñ Personalul Institutului Naþional de CercetareDezvoltare Aerospaþialã ”Elie CarafoliÒ Ñ INCAS se preia
prin transfer de la societãþile comerciale ”Institutul Naþional
de Cercetãri Aerospaþiale ÇElie CarafoliÈÒ Ñ S.A., ”StraeroÒ
Ñ S.A. ºi ”ElaromÒ Ñ S.A. ºi îºi pãstreazã salariile avute
la data transferului, pânã la negocierea noului contract
colectiv de muncã.
Art. 8. Ñ Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei, în calitate
de minister coordonator, va cuprinde în bugetul sãu de
venituri ºi cheltuieli fondurile necesare realizãrii unor investiþii, dotãri, aparaturã, echipamente ºi instalaþii.
Art. 9. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
Doru Dumitru Palade
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 25 noiembrie 1996.
Nr. 1.307.
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ANEXA Nr. 2
REGULAMENTUL

de organizare ºi funcþionare a Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaþialã ”Elie CarafoliÒ Ñ INCAS
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare
Aerospaþialã ”Elie CarafoliÒ Ñ INCAS, denumit în continuare institut, este persoanã juridicã românã aflatã în coordonarea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei, care îºi
desfãºoarã activitatea în baza Legii nr. 51/1996, a prezentului regulament, precum ºi a celorlalte prevederi legale în
vigoare.
Art. 2. Ñ Institutul are structura organizatoricã cuprinsã
în anexa nr. 1 la Hotãrârea Guver nului nr. 1.307 din
25 noiembrie 1996.
Institutul poate înfiinþa în cadrul structurii sale subunitãþi
fãrã personalitate juridicã, necesare realizãrii obiectului de
activitate. Modalitatea de constituire a acestora ºi relaþiile
lor în cadrul institutului ºi cu terþi sunt reglementate prin
prezentul regulament de organizare ºi funcþionare.
CAPITOLUL II
Scopul ºi obiectul de activitate
Art. 3. Ñ Institutul este înfiinþat în scopul desfãºurãrii
activitãþii de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã în
domeniul ºtiinþelor aerospaþiale: aerodinamicã, dinamica
zborului ºi sistemelor, spaþiu, structuri aerospaþiale, aeroelasticitate ºi rezistenþa materialelor, programe aerospaþiale
de interes naþional ºi de apãrare, materiale ºi tehnologii
aerospaþiale, echipamente electronice, mecano-hidraulice ºi
pneumatice, sisteme de propulsie aerospaþialã. Activitatea
de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã se realizeazã prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului ºi la realizarea cu prioritate a obiectivelor
ºtiinþifice ºi tehnologice ale Programului naþional de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã.
Art. 4. Ñ Obiectul de activitate al institutului cuprinde:
A. Activitate de cercetare-dezvoltare:

a) în cadrul Programului naþional de cercetare ºtiinþificã
ºi dezvoltare tehnologicã:
Ñ cercetare fundamentalã de bazã ºi orientatã, în
scopul creºterii nivelului de cunoºtinþe în urmãtoarele
domenii ale ºtiinþelor aeronautice ºi spaþiale: aerodinamicã,
dinamica zborului ºi sistemelor, spaþiu, structuri aerospaþiale, aeroelasticitate ºi rezistenþa materialelor, programe
aerospaþiale de interes naþional ºi de apãrare, materiale ºi
tehnologii aerospaþiale, echipamente electronice, mecanohidraulice ºi pneumatice, sisteme de propulsie aerospaþiale;
Ñ cercetare aplicativã, de tip precompetitiv, pentru realizarea de modele experimentale, standuri ºi instalaþii experimentale, platforme ºi staþii-pilot, precum ºi tehnologii
generice cu rol suport pentru cercetãrile aplicative, atât în
domeniul aerospaþial, cât ºi în alte ramuri ale economiei
naþionale;
Ñ elaborarea de studii, strategii ºi prognoze privind
dezvoltarea ºtiinþelor aeronautice ºi spaþiale;
Ñ elaborarea de studii ºi cercetãri aplicative în vederea
restructurãrii, retehnologizãrii ºi modernizãrii întreprinderilor
care activeazã în domeniul aeronautic ºi spaþial;
Ñ elaborarea de standarde, norme ºi regulamente de
calcul ºi exploatare în industria aeronauticã;
b) în afara Programului naþional de cercetare ºtiinþificã
ºi dezvoltare tehnologicã:

Ñ cercetare aplicativã ºi/sau dezvoltare tehnologicã
pentru soluþionarea problemelor din domeniile aeronautic ºi
spaþial.
B. Activitãþi conexe cercetãrii-dezvoltãrii:

Ñ asistenþã tehnicã, consultanþã, furnizare de servicii
ºtiinþifice ºi tehnologice agenþilor economici sau oricãror
beneficiari interesaþi;
Ñ testare pe instalaþiile experimentale proprii (atestate
de Autoritatea Aeronauticã Românã) a produselor industriei
aeronautice ºi spaþiale);
Ñ soluþii tehnice ºi programe de calcul, metodologii de
experimentare, proiectare ºi execuþie de aparaturã de laborator, scule ºi dispozitive;
Ñ expertize de specialitate în domeniul aeronautic ºi
spaþial;
Ñ studii de fezabilitate, evaluãri de aeronave ºi aparaturã ambarcatã, oferte, documentaþii pentru participarea la
licitaþii pentru proiectare, execuþie, modernizare ºi expertizare în domeniile aeronautic ºi spaþial;
Ñ proiecte pentru execuþia aeronavelor ºi echipamentelor aferente, precum ºi a instalaþiilor experimentale necesare domeniului de activitate;
Ñ certificate de calitate în urma testelor efectuate.
C. Formarea ºi specializarea de cercetãtori în domeniul
ºtiinþelor aeronautice ºi spaþiale:

Ñ desfãºurarea unor activitãþi de specializare ºi perfecþionare în vederea formãrii de specialiºti în domeniile specifice institutului, prin participarea la elaborarea de lucrãri
teoretice ºi experimentale, lucrãri de diplomã, doctoranturã,
cursuri ºi ºcoli naþionale ºi internaþionale;
Ñ organizarea de manifestãri ºtiinþifice naþionale ºi
internaþionale cu specific aerospaþial;
Ñ organizarea ºi/sau participarea la centre educaþionale
cu profil de ºtiinþe aeronautice ºi spaþiale, atât cu personal, cât ºi cu dotãri.
D. Execuþia de unicate ºi serii mici de echipamente aeronautice ºi spaþiale
E. Activitate de editare ºi tipãrire de publicaþii
F. Activitãþi de transfer tehnologic al rezultatelor cercetãrii
din domeniile aeronautic ºi spaþial

Activitãþile menþionate la lit. AÑF pot fi efectuate ºi în
cadrul unor contracte externe.
Institutul poate efectua ºi activitãþi de import-export,
potrivit legii.
În cadrul programelor sale de activitate, institutul va
colabora ºi la realizarea unor activitãþi de cercetare-dezvoltare privind apãrarea naþionalã.
CAPITOLUL III
Patrimoniul
Art. 5. Ñ Conform bilanþului contabil la data de 30 septembrie 1996, institutul are un patrimoniu propriu în valoare
de 17.076.740 mii lei, din care imobilizãri corporale ºi
necorporale 14.822.671 mii lei ºi active circulante
2.254.069 mii lei.
Art. 6. Ñ (1) Institutul administreazã, cu diligenþa unui
bun proprietar, bunuri proprietate publicã, precum ºi alte
bunuri dobândite în condiþiile legii. Bunurile proprietate
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publicã, precum ºi cele dobândite se aflã în administrarea
institutului ºi se evidenþiazã distinct în patrimoniul acestuia.
(2) Rezultatele cercetãrilor concretizate în active corporale ºi necorporale, efectuate ºi finalizate din fonduri
publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite, dacã
prin contract nu se prevede altfel, ºi se înregistreazã în
evidenþa contabilã a institutului.
(3) În exercitarea drepturilor sale, institutul posedã ºi
foloseºte bunurile aflate în patrimoniul sãu ºi, dupã caz,
dispune de acestea, în condiþiile legii, în scopul realizãrii
obiectului sãu de activitate, beneficiind de rezultatele utilizãrii acestora.
(4) Concesionarea sau închirierea unor subunitãþi, servicii sau activitãþi se poate face numai în scopul stimulãrii
transferului rezultatelor activitãþii de cercetare-dezvoltare sau
al eficientizãrii economice ºi tehnice, în condiþiile prevederilor legale corespunzãtoare ºi cu aprobarea Ministerului
Cercetãrii ºi Tehnologiei.
(5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.
CAPITOLUL IV
Structura organizatoricã ºi funcþionalã
Art. 7. Ñ (1) Institutul poate avea în structurã subunitãþi,
secþii, laboratoare ºi alte structuri organizatorice necesare
realizãrii obiectului sãu de activitate.
(2) În funcþie de specificul activitãþii, se pot organiza
colective specializate sau colective interdisciplinare.
Art. 8. Ñ Dirctorul general stabileºte relaþiile dintre
subunitãþile aflate în structura institutului, precum ºi relaþiile
acestora cu terþii ºi le poate acorda conducãtorilor acestor
subunitãþi împuterniciri de reprezentare în numele institutului, cu avizul consiliului de administraþie.
Art. 9. Ñ Conducãtorii subunitãþilor din structura institutului rãspund în faþa consiliului de administraþie ºi a directorului general pentru îndeplinirea tuturor atribuþiilor,
responsabilitãþilor ºi competenþelor încredinþate de cãtre
aceºtia.
CAPITOLUL V
Organele de conducere
Art. 10. Ñ (1) Conducerea institutului este asiguratã de
cãtre:
Ñ consiliul de administraþie;
Ñ comitetul de direcþie;
Ñ directorul general.
(2) Orientarea ºi coordonarea activitãþii tehnico-ºtiinþifice
din institut sunt asigurate de cãtre consiliul ºtiinþific.
Art. 11. Ñ Consiliul de administraþie este format din 7
membri, numiþi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi
reînnoit.
Structura consiliului de administraþie este alcãtuitã din:
Ñ 1 preºedinte;
Ñ 1 vicepreºedinte;
Ñ 5 membri.
Art. 12. Ñ (1) Din consiliul de administraþie fac parte,
în mod obligatoriu:
Ñ directorul general al institutului Ñ preºedinte;
Ñ un reprezentant al Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei;
Ñ un reprezentant al Ministerului Finanþelor;
Ñ preºedintele consiliului ºtiinþific.
(2) Ceilalþi membri ai consiliului de administraþie pot fi
cercetãtori, economiºti, juriºti, alþi specialiºti din institut, precum ºi reprezentanþi ai agenþilor economici de profil.
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(3) Consiliul de administraþie îºi desemneazã vicepreºedintele.
(4) Numirea membrilor consiliului de administraþie se
face prin ordin al ministrului cercetãrii ºi tehnologiei, la propunerea directorului general.
(5) Revocarea membrilor consiliului de administraþie pentru abateri grave sau pentru lipsã de activitate în executarea mandatului se face de cãtre acelaºi organ care a fãcut
numirea.
Art. 13. Ñ Membrii consiliului de administraþie sunt
cetãþeni români ºi:
a) îºi pãstreazã calitatea de angajaþi la instituþia sau la
unitatea de la care provin ºi toate drepturile ºi obligaþiile ce
derivã din aceastã calitate;
b) sunt plãtiþi pentru activitatea desfãºuratã în aceastã
calitate cu o indemnizaþie lunarã stabilitã de cãtre consiliul
de administraþie;
c) nu pot face parte din mai mult de douã consilii de
administraþie ºi nu pot participa, în aceeaºi calitate, la
societãþile comerciale cu care institutul are relaþii contractuale sau interese contrare;
d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraþie cei care, personal ori soþul, soþia, copiii
sau rudele pânã la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelaºi timp, patroni sau asociaþi la societãþi comerciale cu
capital privat cu acelaºi profil sau cu care institutul se aflã
în relaþii comerciale directe.
Art. 14. Ñ Consiliul de administraþie îºi desfãºoarã activitatea în baza regulamentului propriu de funcþionare ºi cu
respectarea legislaþiei în vigoare. El hotãrãºte în problemele
privind activitatea institutului, cu excepþia celor care, potrivit
legii, sunt în competenþa altor organe.
Art. 15. Ñ (1) Consiliul de administraþie se întruneºte o
datã pe lunã sau ori de câte ori interesele institutului o
cer, convocarea acestuia fãcându-se de cãtre preºedinte
sau la solicitarea a cel puþin o treime din numãrul membrilor consiliului de administraþie.
(2) Dezbaterile consiliului de administraþie sunt conduse
de preºedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de cãtre
vicepreºedinte.
Art. 16. Ñ (1) Consiliul de administraþie îºi desfãºoarã
activitatea în prezenþa a cel puþin douã treimi din numãrul
membrilor sãi. Dacã nu este îndeplinitã aceastã condiþie,
ºedinþa consiliului de administraþie se poate reprograma
într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaºi ordine
de zi.
(2) Hotãrârile consiliului de administraþie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenþi, dar nu mai puþin de
jumãtate plus unul din numãrul total al membrilor.
Art. 17. Ñ La ºedinþele consiliului de administraþie este
invitat ºi reprezentantul sindicatului, conform legii.
Art. 18. Ñ Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul
de administraþie poate atrage în activitatea de analizã consilieri ºi consultanþi din diferite sectoare de activitate.
Activitatea acestora va fi compensatã material, conform prevederilor legale.
Art. 19. Ñ (1) Membrii consiliului de administraþie sunt
rãspunzãtori, în condiþiile legii, pentru îndeplinirea atribuþiilor
ce le revin.
(2) Membrii consiliului de administraþie care s-au împotrivit luãrii unei decizii care s-a dovedit pãgubitoare pentru
institut nu rãspund, dacã au consemnat expres punctul lor
de vedere în registrul de ºedinþe al consiliului de administraþie ºi au anunþat în scris, despre aceasta, organul coordonator.
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(3) Membrii consiliului de administraþie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) rãspund pentru daunele
provocate institutului ca urmare a acestui fapt.
Art. 20. Ñ Consiliul de administraþie are, în principal,
urmãtoarele atribuþii:
a) avizeazã modificarea structurii organizatorice ºi funcþionale a institutului, înfiinþarea, desfiinþarea ºi comasarea
de subunitãþi din structura institutului;
b) aprobã, la propunerea consiliului ºtiinþific, strategia ºi
programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de vârf ºi de modernizare a celor
existente, în concordanþã cu strategia generalã a domeniului propriu;
c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe
care îl înainteazã Colegiului Consultativ pentru Cercetare
ªtiinþificã ºi Dezvoltare Tehnologicã;
d) analizeazã ºi avizeazã proiectul bugetului de venituri
ºi cheltuieli ºi îl depune la organul coordonator, în vederea
aprobãrii prin hotãrâre a Guvernului;
e) analizeazã ºi avizeazã bilanþul contabil ºi contul de
profit ºi pierderi pe care le supune aprobãrii Ministerului
Finanþelor ºi aprobã raportul de gestiune asupra activitãþii
desfãºurate de institut în anul precedent;
f) analizeazã raportarea trimestrialã privind activitatea
realizatã de institut, aprobã mãsuri pentru desfãºurarea
acesteia în condiþii de echilibru al bugetului de venituri ºi
cheltuieli;
g) analizeazã, aprobã sau, dupã caz, propune spre
aprobare, potrivit prevederilor legale, investiþiile care
urmeazã a fi realizate de institut;
h) propune spre aprobare, în condiþiile legii, majorarea
sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau
locaþia de gestiune a unor bunuri, servicii ºi subunitãþi de
producþie din patrimoniul institutului;
i) aprobã asocierea institutului cu terþe persoane juridice,
în vederea realizãrii de activitãþi comune care prezintã interes pentru asociaþi ºi care se încadreazã în obiectul de
activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
j) aprobã valorificarea bunurilor dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
k) fundamenteazã ºi prezintã Ministerului Cercetãrii ºi
Tehnologiei propuneri pentru asigurarea de fonduri prin
bugetul de venituri ºi cheltuieli al acestuia, pentru finanþarea obiectivelor de interes public specifice activitãþii institutului;
l) aprobã volumul creditelor bancare prevãzute la art. 35
ºi stabileºte modul de rambursare a acestora;
m) aprobã utilizarea disponibilitãþilor în valutã;
n) adoptã sistemul de salarizare, modul de corelare stimulativã a salariilor cu nivelul studiilor, competenþei ºi cu
munca efectiv prestatã, respectându-se prevederile contractului colectiv de muncã;
o) aprobã contractul colectiv de muncã;
p) executã orice alte atribuþii, stabilite potrivit prevederilor
legale.
Art. 21. Ñ În primul trimestru al fiecãrui an, consiliul de
administraþie prezintã Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei
un raport asupra activitãþii desfãºurate în anul precedent ºi
asupra programului de activitate pentru anul în curs.
Art. 22. Ñ Secretariatul consiliului de administraþie este
asigurat de cãtre institut; atribuþiile secretariatului sunt prevãzute în regulamentul de funcþionare a consiliului de administraþie.
Art. 23. Ñ Conducerea operativã a institutului este asiguratã de un comitet de direcþie, compus din directorul
general ºi directorii din structura organizatoricã a institutului.

Art. 24. Ñ Comitetul de direcþie stabileºte acþiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
Ñ strategia programelor de dezvoltare a institutului;
Ñ programul anual de cercetare-dezvoltare;
Ñ bugetul de venituri ºi cheltuieli;
Ñ programul de investiþii;
Ñ sistemul de asigurare a calitãþii;
Ñ alte obligaþii.
Art. 25. Ñ Comitetul de direcþie se întruneºte decadal
sau ori de câte ori interesele institutului o impun.
Art. 26. Ñ (1) La nivelul subunitãþilor din institut se
organizeazã ºi funcþioneazã comitetul de conducere, care
îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare ºi funcþionare, aprobat de consiliul de
administraþie al institutului, ºi este prezidat de directorul
subunitãþii respective.
(2) Comitetul de conducere exercitã atribuþii ºi are rãspunderi în limita competenþelor stabilite de directorul general al institutului ºi aprobate de consiliul de administraþie.
Art. 27. Ñ Activitatea curentã a institutului este condusã
de directorul general, numit prin ordin al ministrului cercetãrii ºi tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru
Cercetare ªtiinþificã ºi Dezvoltare Tehnologicã, dintre cercetãtorii ºtiinþifici principali care lucreazã în domeniu ºi au
pregãtire managerialã.
Art. 28. Ñ Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuþii ºi responsabilitãþi:
a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele institutului în relaþiile cu celelalte organe, organizaþii ºi agenþi
economici, precum ºi cu persoane fizice din þarã ºi din
strãinãtate;
b) stabileºte atribuþiile, competenþele ºi relaþiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului,
precum ºi relaþiile acestora cu terþii;
c) propune modificarea structurii organizatorice ºi funcþionale a institutului;
d) asigurã negocierea contractului colectiv de muncã la
nivelul institutului ºi a salariilor personalului din institut prin
comitetul de direcþie;
e) numeºte ºi revocã pe conducãtorii compartimentelor
de muncã din aparatul propriu, precum ºi pe directorii din
structura organizatoricã a institutului, cu avizul consiliului de
administraþie;
f) angajeazã ºi concediazã pesonalul propriu;
g) aprobã comisiile de concurs pentru promovarea pe
funcþiile de cercetãtor ºtiinþific principal gradul I, II ºi III ºi
cercetãtor ºtiinþific, la propunerea consiliului ºtiinþific;
h) are atribuþii ºi rãspunderi similare unui ordonator de
credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de
stat, în condiþiile art. 21 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului
nr. 25/1995, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 51/1996;
i) rãspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu
respectarea prevederilor legale;
j) adoptã mãsuri ºi stabileºte realizarea operaþiunilor de
comerþ exterior, prin compartimente proprii specializate;
k) exercitã atribuþiile ºi are rãspunderile care îi revin din
prevederile legale, aprobã ºi ia mãsuri privind activitatea
institutului, cu excepþia celor date, potrivit reglementãrilor
legale, în competenþa altor organe;
l) exercitã orice alte atribuþii ce-i sunt delegate de consiliul de administraþie;
m) poate delega, în condiþiile legii, o parte dintre atribuþiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
Art. 29. Ñ (1) Consiliul ºtiinþific este format din 21 de
membri, reprezentând toate departamentele ºi/sau direcþiile
ºtiinþifice din cadrul institutului.
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(2) Consiliul ºtiinþific este alcãtuit din cercetãtori cu realizãri deosebite, cu capacitate de sintezã ºi de prospectare
în domeniu, cadre didactice din învãþãmântul superior,
salariaþi ai institutului sau din afara acestuia, aleºi, prin vot
secret, de cãtre cadrele cu studii superioare din institut.
(3) Consiliul ºtiinþific este condus de un preºedinte, un
vicepreºedinte, aleºi pe timp de 2 ani, prin vot secret, de
cãtre membrii consiliului ºtiinþific. Din consiliul ºtiinþific fac
parte, de drept, directorul general ºi directorii coordonatori
ai institutului.
(4) Consiliul ºtiinþific se organizeazã ºi funcþioneazã în
conformitate cu regulamentul propriu.
Art. 30. Ñ Atribuþiile principale ale consiliului ºtiinþific
sunt urmãtoarele:
a) participã la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitãþii de cercetare-dezvoltare ºi la elaborarea Programului
naþional de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã, în
domeniul propriu de activitate;
b) contribuie la realizarea obiectivelor ºtiinþifice ºi tehnologice ale Programului naþional de cercetare ºtiinþificã ºi
dezvoltare tehnologicã în domeniul propriu de activitate;
c) examineazã ºi avizeazã proiectele de cercetare ºtiinþificã ºi tehnologicã, precum ºi realizarea acestora;
d) avizeazã hotãrârile care implicã politica de cercetare
a institutului ºi a ramurii aeronautice ºi spaþiale;
e) propune mãsuri pentru perfecþionarea profesionalã ºi
pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) face propuneri privind modul de organizare a
concursurilor de încadrare ºi promovare a personalului de
cercetare;
g) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe
funcþiile atestabile ºi confirmã rezultatele concursului pentru
funcþiile de cercetãtor ºtiinþific principal gradul I, II ºi III ºi
cercetãtor ºtiinþific;
h) organizeazã ºi coordoneazã desfãºurarea acþiunilor
cu caracter ºtiinþific;
i) avizeazã acþiunile de cooperare, interne ºi internaþionale, cu scop ºtiinþific;
j) avizeazã acordarea de burse de studii ºi stagii de
perfecþionare în strãinãtate.

institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite
cu societãþile comerciale bancare, în valoare de cel mult
20% din veniturile brute, în termeni reali, realizate în anul
precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se
face cu aprobarea Ministerului Finanþelor.
Art. 36. Ñ (1) Institutul hotãrãºte cu privire la investiþiile
ce urmeazã a fi realizate, potrivit obiectului sãu de activitate,
finanþarea efectuându-se din surse proprii ºi din credite
bancare, cu excepþia investiþiilor care intrã sub incidenþa
prevederilor art. 6 ºi 11 din Ordonanþa Guvernului
nr. 15/1993.
(2) În cazul investiþiilor, altele decât cele prevãzute la
art. 6 din Ordonanþa Guvernului nr. 15/1993, finanþate integral sau parþial de la bugetul de stat, limita de finanþare se
aprobã o datã cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligaþia ca, în execuþia bugetului de venituri ºi
cheltuieli, sã se încadreze în alocaþiile bugetare aprobate.
(3) Execuþia investiþiilor prevãzute la alin. (1) ºi (2) se
adjudecã pe bazã de licitaþie publicã, potrivit legislaþiei privind achiziþiile publice.
(4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei
la nivelul anului anterior, în vederea realizãrii de investiþii
de natura celor prevãzute la alin. (1) ºi (2), se efectueazã
cu aprobarea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei, pe baza
avizului prealabil al Ministerului Finanþelor.
Art. 37. Ñ (1) Operaþiunile de încasãri ºi plãþi ale institutului se efectueazã prin conturi deschise la bãnci comerciale cu sediul în România.
(2) Institutul poate efectua operaþiuni de încasãri ºi plãþi
în lei ºi în valutã prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casã ºi a normativelor de disciplinã
financiar-valutarã, stabilite prin actele normative în vigoare.
(3) Institutul poate efectua operaþiuni de comerþ exterior
potrivit legii. Operaþiunile de încasãri ºi plãþi cu strãinãtatea
se vor efectua prin conturi deschise la unitãþile bancare
specializate, cu sediul în România.
Art. 38. Ñ Institutul îºi va organiza controlul financiar
preventiv ºi controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

CAPITOLUL VI
Bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi administrarea acestuia.
Relaþii financiare

CAPITOLUL VII
Reglementarea litigiilor

Art. 31. Ñ (1) Institutul întocmeºte anual bugetul de
venituri ºi cheltuieli, bilanþul contabil ºi contul de profit ºi
pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de
Ministerul Finanþelor.
(2) Bilanþul contabil anual se supune spre aprobare
Ministerului Finanþelor ºi se publicã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.
Art. 32. Ñ (1) Veniturile ºi cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciþiu financiar.
(2) Bugetul de venituri ºi cheltuieli se aprobã de cãtre
Guvern, la propunerea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei.
Art. 33. Ñ Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programatã, institutul determinã anual volumul de
venituri de realizat ºi cheltuielile totale de efectuat.
Art. 34. Ñ Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementãrilor cuprinse în
contractul colectiv de muncã, în limita fondului total destinat
plãþii salariilor.
Art. 35. Ñ (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în
situaþia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale

Art. 39. Ñ Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesoluþionate pe cale amiabilã, sunt supuse spre
rezolvare instanþelor de judecatã române competente.
CAPITOLUL VIII
Dispoziþii finale
Art. 40. Ñ (1) Prezentul regulament de organizare ºi
funcþionare se completeazã cu celelalte reglementãri legale
care se referã la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
(2) Modificãrile ºi completãrile regulamentului de organizare ºi funcþionare se pot face la propunerea consiliului de
administraþie, cu respectarea actelor normative în vigoare,
cu aprobarea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei.
Art. 41. Ñ Pentru toate aspectele nereglementate prin
prezentul regulament se aplicã prevederile care, potrivit dispoziþiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.
Art. 42. Ñ Statutul de institut naþional de cercetare-dezvoltare se reînnoieºte prin reacreditare, care are loc într-un
interval de maximum 5 ani.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Maºini ºi Instalaþii destinate Agriculturii ºi Industriei Alimentare Ñ INMA
În temeiul Ordonanþei Guvernului nr. 25/1995, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 51/1996,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Institutul Naþional de Cercetare-

Art. 5. Ñ Patrimoniul Institutului Naþional de Cercetare-

Dezvoltare pentru Maºini ºi Instalaþii destinate Agriculturii ºi

Dezvoltare pentru Maºini ºi Instalaþii destinate Agriculturii ºi

Industriei Alimentare Ñ INMA, persoanã juridicã românã

Industriei Alimentare, stabilit pe baza bilanþului contabil la

aflatã în coordonarea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei,
care funcþioneazã dupã modelul regiilor autonome, conform
Ordonanþei Guvernului nr. 25/1995, aprobatã ºi modificatã

30 septembrie 1996, este de 4.641.009 mii lei, din care
imobilizãri corporale ºi necorporale 3.783.264 mii lei ºi
active circulante 857.745 mii lei, ºi se preia pe bazã de
protocol de predare-preluare de la Institutul de Cercetare

prin Legea nr. 51/1996, prin reorganizarea Institutului de

ªtiinþificã ºi Inginerie Tehnologicã pentru Maºini ºi Utilaje

Cercetare ªtiinþificã ºi Inginerie Tehnologicã pentru Maºini

Agricole.
Art. 6. Ñ Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare

ºi Utilaje Agricole, care se desfiinþeazã.
Art. 2. Ñ Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare

pentru Maºini ºi Instalaþii destinate Agriculturii ºi Industriei

pentru Maºini ºi Instalaþii destinate Agriculturii ºi Industriei

Alimentare îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu

Alimentare are sediul în municipiul Bucureºti, str. Ion
Ionescu de la Brad nr. 6, sectorul 1.

reglementãrile legale în vigoare, precum ºi cu regulamentul
de organizare ºi funcþionare prevãzut în anexa nr. 2.
Art. 7. Ñ Personalul Institutului Naþional de Cercetare-

Art. 3. Ñ Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare

Dezvoltare pentru Maºini ºi Instalaþii destinate Agriculturii ºi

pentru Maºini ºi Instalaþii destinate Agriculturii ºi Industriei

Industriei Alimentare Ñ INMA se preia prin transfer de la

Alimentare are ca obiect principal de activitate efectuarea

Institutul de Cercetare ªtiinþificã ºi Inginerie Tehnologicã

de cercetãri fundamentale ºi aplicative, tehnologii de meca-

pentru Maºini ºi Utilaje Agricole ºi îºi pãstreazã salariile

nizare, dezvoltare tehnologicã, testare ºi certificare pentru

avute la data transferului, pânã la negocierea noului con-

tractoare, maºini ºi instalaþii utilizate în agriculturã ºi indus-

tract colectiv de muncã.
Art. 8. Ñ Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei, în calitate

tria alimentarã.
Art. 4. Ñ Structura organizatoricã a Institutului Naþional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Maºini ºi Instalaþii destinate
Agriculturii ºi Industriei Alimentare este prevãzutã în anexa

de minister coordonator, va cuprinde, în bugetul sãu de
venituri ºi cheltuieli, fondurile necesare realizãrii unor investiþii, dotãri, aparaturã, echipamente ºi instalaþii.
Art. 9. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

nr. 1.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
Doru Dumitru Palade
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 25 noiembrie 1996.
Nr. 1.308.

ªEF FILIALÃ
ªEF FILIALÃ

ªEF DEPARTAMENT

DIRECTOR ªTIINÞIFIC

ªEF
DEPARTAMENT

ªEF
DEPARTAMENT

ªEF SERVICIU

ANEXA Nr. 1

DIRECTOR ECONOMIC

CONSILIUL ªTIINÞIFIC

CONTENCIOS-LEGISLAÞIE

ªEF
DEPARTAMENT

CONSILIERI

DIRECTOR GENERAL

STRUCTURA ORGANIZATORICÃ

DEPARTAMENT
EXECUÞIE ECHIPAMENTE EXPERIMENTALE, PROTOTIPURI,
PRODUCÞIE AUXILIARÃ, MECANO-ENERGETIC

CONSILIUL DE ADMINISTRAÞIE

ªEF DEPARTAMENT

SOLULUI,

DEPARTAMENT
INFORMATICÃ, LOGISTICÃ Ñ INGINERIE COMPUTERIZATÃ

INSTITUTUL NAÞIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU MAªINI ªI INSTALAÞII DESTINATE
AGRICULTURII ªI INDUSTRIEI ALIMENTARE Ñ INMA

DEPARTAMENT
MAªINI ªI UTILAJE PENTRU: LUCRÃRILE
ÎNFIINÞAREA ªI ÎNTREÞINEREA CULTURILOR

FILIALA CLUJ
MECANIZAREA LUCRÃRILOR SOLULUI, ÎNFIINÞAREA ªI ÎNTREÞINEREA CULTURILOR PE TERENURI ÎN PANTÃ

DEPARTAMENT
MAªINI ªI UTILAJE PENTRU: RECOLTAREA CULTURILOR,
HORTICULTURÃ, ZOOTEHNIE, TRANSPORTUL, PRELUCRAREA PRIMARÃ ªI INDUSTRIALIZAREA PRODUSELOR
AGRICOLE

FILIALA TIMIªOARA
MAªINI ªI INSTALAÞII PENTRU CONDIÞIONAREA
PRODUSELOR AGRICOLE

DEPARTAMENT
ÎNCERCÃRI TRACTOARE, REMORCI ªI MAªINI AGRICOLE Ñ
SITRMA

SERVICIU
PERSONAL-ORGANIZARE, URMÃRIRE CONTRACTUALÃ, ADMINISTRATIV

COMPARTIMENTE FUNCÞIONALE

DIRECÞIA
ECONOMICÃ, FINANCIARÃ, CONTABILITATE ªI APROVIZIONARE
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ANEXA Nr. 2

REGULAMENTUL

de organizare ºi funcþionare a Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maºini ºi Instalaþii
destinate Agriculturii ºi Industriei Alimentare Ñ INMA
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Maºini ºi Instalaþii destinate Agriculturii ºi Industriei
Alimentare Ñ INMA, denumit în continuare institut, este
persoanã juridicã românã în coordonarea Ministerului
Cercetãrii ºi Tehnologiei, care funcþioneazã dupã modelul
regiilor autonome ºi care îºi desfãºoarã activitatea pe baza
Ordonanþei Guvernului nr. 25/1995, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 51/1996, a prezentului regulament, precum
ºi a celorlalte prevederi legale în vigoare.
Art. 2. Ñ (1) Institutul are structura organizatoricã
cuprinsã în anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.308
din 25 noiembrie 1996.
(2) Institutul are, în cadrul structurii sale organizatorice,
filiale fãrã personalitate juridicã, necesare realizãrii obiectului sãu de activitate. Acestea sunt:
a) Filiala INMA Cluj-Napoca, str. Tineretului nr. 57, judeþul Cluj,
b) Filiala INMA Timiºoara, bd. Revoluþiei 1989 nr. 15 A,
judeþul Timiº.
(3) Institutul poate înfiinþa, în cadrul structurii sale, ºi
alte subunitãþi fãrã personalitate juridicã, necesare realizãrii
obiectului sãu de activitate. Modalitatea de constituire a
acestora ºi relaþiile lor în cadrul institutului ºi cu terþii sunt
reglementate prin regulamentul de organizare ºi funcþionare.
CAPITOLUL II
Scopul ºi obiectul de activitate
Art. 3. Ñ Institutul este înfiinþat în scopul desfãºurãrii
activitãþii de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã în
domeniul construcþiilor de tractoare, maºinilor ºi instalaþiilor
destinate agriculturii ºi industriei alimentare, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului ºi
la realizarea cu prioritate a obiectivelor ºtiinþifice ºi tehnologice ale Programului naþional de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã.
Art. 4. Ñ Obiectul de activitate al institutului cuprinde:
A. Activitãþi de cercetare-dezvoltare:

a) În cadrul Programului naþional de cercetare ºtiinþificã
ºi dezvoltare tehnologicã, institutul efectueazã cercetãri fundamentale ºi aplicative, de interes public ºi interes naþional, dupã cum urmeazã:
Ñ elaborarea de strategii, diagnoze ºi prognoze privind
dezvoltarea maºinilor, instalaþiilor ºi tehnologiilor de mecanizare ºi automatizare a lucrãrilor din agriculturã ºi industrie
alimentarã, în concordanþã cu cerinþele Ministerului
Industriilor ºi Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei;
Ñ cercetarea aplicativã de tip precompetitiv, în scopul
creãrii de maºini cu performanþe ridicate, prin realizarea de:
¥ modele experimentale, prototipuri de maºini ºi utilaje
pentru agriculturã ºi industrie alimentarã;
¥ standuri, platforme ºi staþii-pilot;

¥ tehnologii de mecanizare ºi automatizare a lucrãrilor
din agriculturã ºi industrie alimentarã;
Ñ cercetarea fundamentalã orientatã în aprofundarea
fenomenelor legate de structura ºi de rezistenþa materialelor utilizate în construcþia maºinilor ºi instalaþiilor agricole,
precum ºi stabilirea relaþiilor dintre factorii de ordin agrobiologic, pedoclimatic, tehnico-economic ºi organele de
lucru ale maºinilor ºi instalaþiilor pentru agriculturã ºi industrie alimentarã;
Ñ testarea tractoarelor, maºinilor ºi instalaþiilor pentru
agriculturã ºi industrie alimentarã, pe baza normelor ºi procedurilor realizate în conformitate cu reglementãrile
Comunitãþii Europene;
Ñ elaborarea de studii ºi cercetãri aplicative în vederea
restructurãrii, retehnologizãrii ºi modernizãrii societãþilor
comerciale constructoare de tractoare, maºini, instalaþii ºi
utilaje pentru agriculturã ºi industrie alimentarã;
Ñ standardizarea-tipizarea ºi unificarea organologicã a
maºinilor, instalaþiilor ºi utilajelor pentru agriculturã ºi industrie alimentarã prin:
¥ adaptarea standardelor din domeniu la normele ISO ºi
CEN;
¥ elaborarea de standarde noi, structurate în concordanþã cu prevederile ISO ºi CEN;
¥ elaborarea standardelor de produs, þinându-se seama
de practica europeanã pentru facilitarea schimburilor comerciale;
Ñ colaborarea tehnico-ºtiinþificã internaþionalã ºi informarea asupra rezultatelor cercetãrilor în domeniul maºinilor
ºi utilajelor pentru agriculturã ºi industrie alimentarã.
b) În afara Programului naþional de cercetare ºtiinþificã
ºi dezvoltare tehnologicã, institutul efectueazã cercetãri aplicative pentru soluþionarea problemelor din domeniul sãu de
activitate:
Ñ dezvoltarea tehnologicã a maºinilor, instalaþiilor pentru agriculturã ºi industrie alimentarã, în scopul soluþionãrii
solicitãrilor producãtorilor ºi ale beneficiarilor acestor produse;
Ñ dezvoltarea tehnicilor experimentale ºi a mãsurãtorilor, în condiþii de laborator ºi în exploatare, în vederea
evaluãrii riguroase a performanþelor maºinilor ºi utilajelor
pentru agriculturã ºi industrie alimentarã;
Ñ elaborarea metodologiilor de proiectare ºi optimizare
a soluþiilor tehnice pentru maºinile ºi utilajele din agriculturã ºi industrie alimentarã, în vederea încadrãrii în normele europene cu privire la protecþia vieþii, sãnãtãþii ºi a
mediului.
B. Activitãþi conexe activitãþii de cercetare-dezvoltare:

Ñ asistenþã tehnicã pentru proiectare, tehnologii de execuþie, reparaþii ºi consultanþã în domeniul propriu;
Ñ proiecte de execuþie pentru maºini ºi utilaje agricole;
Ñ soluþii tehnice optimizate, programe de calcul, metodologii de proiectare ºi încercãri, precum ºi tehnologii de
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mecanizare a lucrãrilor din agriculturã ºi industrie alimentarã;
Ñ expertize tehnice în domeniul proiectãrii, execuþiei ºi
exploatãrii maºinilor ºi utilajelor din domeniul sãu;
Ñ certificãri de conformitate a calitãþii ºi protecþiei muncii pentru maºini ºi instalaþii destinate agriculturii ºi industriei alimentare;
Ñ încercãri ale maºinilor ºi utilajelor din domeniul propriu, în conformitate cu prevederile Comunitãþii Europene.
C. Activitãþi de formare ºi specializare profesionalã în
domeniul propriu de activitate:

Ñ pregãtire profesionalã ºi specializare de nivel mediu;
Ñ pregãtire profesionalã de nivel postuniversitar ºi doctoranturã, potrivit legii.
D. Activitãþi de editare ºi tipãrire a publicaþiilor de
specialitate:

Ñ reviste de specialitate;
Ñ studii, rapoarte, sinteze, anale, comunicãri ºtiinþifice ºi
alte publicaþii în domeniul propriu de activitate.
E. Activitate de transfer tehnologic al rezultatelor cercetãrii
din domeniul maºinilor ºi utilajelor pentru agriculturã
ºi industrie alimentarã:

Ñ implementarea în activitatea de producþie a agenþilor
economici a cercetãrilor ºi proiectelor realizate de institut,
prin asistenþã tehnicã.
F. Activitãþi în vederea susþinerii cercetãrii ºi dezvoltãrii
tehnologice în domeniu:

Ñ execuþie de unicate ºi serii mici de maºini ºi
instalaþii;
Ñ microproducþie (pentru valorificarea cercetãrilor experimentale);
Ñ activitãþi de training la producãtorii ºi utilizatorii maºinilor ºi utilajelor din domeniu;
Ñ expoziþii de profil, închirieri utilaje, spaþii.
Activitãþile menþionate la lit. AÑF pot fi efectuate ºi în
cadrul unor contracte externe.
Institutul poate efectua ºi activitãþi de import-export,
potrivit legii.
CAPITOLUL III
Patrimoniul
Art. 5. Ñ Conform bilanþului contabil la data de 30 septembrie 1996, institutul are un patrimoniu propriu în valoare
de 4.641.009 mii lei, din care 3.783.264 mii lei imobilizãri
corporale ºi necorporale ºi 857.745 mii lei active circulante.
Art. 6. Ñ (1) Institutul administreazã, cu diligenþa unui
bun proprietar, bunuri proprietate publicã, precum ºi alte
bunuri dobândite în condiþiile legii. Bunurile proprietate
publicã, precum ºi cele dobândite se aflã în administrarea
institutului ºi se evidenþiazã distinct în patrimoniul acestuia.
(2) Rezultatele cercetãrilor concretizate în active corporale ºi necorporale, efectuate ºi finalizate din fonduri
publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite, dacã
prin contract nu se prevede altfel, ºi se înregistreazã în
evidenþa contabilã a institutului.
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(3) În exercitarea drepturilor sale, institutul posedã ºi
foloseºte bunurile aflate în patrimoniul sãu ºi, dupã caz,
dispune de acestea, în condiþiile legii, în scopul realizãrii
obiectului sãu de activitate, beneficiind de rezultatele utilizãrii acestora.
(4) Concesionarea sau închirierea unor subunitãþi, servicii sau activitãþi se poate face numai în scopul stimulãrii
transferului rezultatelor activitãþii de cercetare-dezvoltare, în
condiþiile prevederilor legale corespunzãtoare ºi cu aprobarea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei.
(5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.
CAPITOLUL IV
Structura organizatoricã ºi funcþionalã
Art. 7. Ñ (1) Institutul poate avea în structurã subunitãþi,
departamente, secþii, laboratoare, ateliere, servicii ºi alte
structuri organizatorice necesare realizãrii obiectului sãu de
activitate.
(2) În funcþie de specificul activitãþii, se pot organiza
colective specializate sau colective interdisciplinare.
Art. 8. Ñ Dirctorul general stabileºte relaþiile dintre
subunitãþile aflate în structura institutului, precum ºi relaþiile
acestora cu terþii ºi le poate acorda conducãtorilor acestor
subunitãþi împuterniciri de reprezentare în numele institutului, cu avizul consiliului de administraþie.
Art. 9. Ñ Conducãtorii subunitãþilor din structura institutului rãspund în faþa consiliului de administraþie ºi a directorului general pentru îndeplinirea tuturor atribuþiilor,
responsabilitãþilor ºi competenþelor încredinþate de cãtre
aceºtia.
CAPITOLUL V
Organele de conducere
Art. 10. Ñ (1) Conducerea institutului este asiguratã de
cãtre:
Ñ consiliul de administraþie;
Ñ comitetul de direcþie;
Ñ directorul general.
(2) Orientarea ºi coordonarea activitãþii tehnico-ºtiinþifice
din institut sunt asigurate de cãtre consiliul ºtiinþific.
Art. 11. Ñ Consiliul de administraþie este format din
7 membri, numiþi pentru un mandat de 7 ani, care poate fi
reînnoit.
Structura consiliului de administraþie este alcãtuitã din:
Ñ 1 preºedinte;
Ñ 1 vicepreºedinte;
Ñ 5 membri.
Art. 12. Ñ (1) Din consiliul de administraþie fac parte,
în mod obligatoriu:
Ñ directorul general al institutului Ñ preºedinte;
Ñ un reprezentant al Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei;
Ñ un reprezentant al Ministerului Industriilor;
Ñ un reprezentant al Ministerului Finanþelor;
Ñ un reprezentant al Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale;
Ñ preºedintele consiliului ºtiinþific.
(2) Ceilalþi membri ai consiliului de administraþie pot fi
ingineri, economiºti, juriºti, alþi specialiºti din institut, precum
ºi reprezentanþi ai agenþilor economici de profil.
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(3) Consiliul de administraþie îºi desemneazã vicepreºedintele.
(4) Numirea membrilor consiliului de administraþie se
face prin ordin al ministrului cercetãrii ºi tehnologiei.
(5) Revocarea membrilor consiliului de administraþie pentru abateri grave sau pentru lipsã de activitate în executarea mandatului se face de cãtre acelaºi organ care a fãcut
numirea.
Art. 13. Ñ Membrii consiliului de administraþie sunt
cetãþeni români ºi:
a) îºi pãstreazã calitatea de angajaþi la instituþia sau la
unitatea de la care provin ºi toate drepturile ºi obligaþiile ce
derivã din aceastã calitate;
b) sunt plãtiþi pentru activitatea desfãºuratã în aceastã
calitate cu o indemnizaþie lunarã stabilitã de cãtre consiliul
de administraþie;
c) nu pot face parte din mai mult de douã consilii de
administraþie ºi nu pot participa, în aceeaºi calitate, la
societãþile comerciale cu care institutul are relaþii contractuale sau interese contrare;
d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraþie cei care, personal ori soþul, soþia, copiii
sau rudele pânã la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelaºi timp, patroni sau asociaþi la societãþi comerciale cu
capital privat cu acelaºi profil sau cu care institutul se aflã
în relaþii comerciale directe.
Art. 14. Ñ Consiliul de administraþie îºi desfãºoarã activitatea în baza regulamentului propriu de funcþionare ºi cu
respectarea legislaþiei în vigoare. El hotãrãºte în problemele
privind activitatea institutului, cu excepþia celor care, potrivit
legii, sunt în competenþa altor organe.
Art. 15. Ñ (1) Consiliul de administraþie se întruneºte o
datã pe lunã sau ori de câte ori interesele institutului o
cer, convocarea acestuia fãcându-se de cãtre preºedinte
sau la solicitarea a cel puþin o treime din numãrul membrilor consiliului de administraþie.
(2) Dezbaterile consiliului de administraþie sunt conduse
de preºedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de cãtre
vicepreºedinte.
Art. 16. Ñ (1) Consiliul de administraþie îºi poate desfãºura activitatea în prezenþa a cel puþin douã treimi din
numãrul membrilor sãi. Dacã nu este îndeplinitã aceastã
condiþie, ºedinþa consiliului de administraþie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaºi
ordine de zi.
(2) Hotãrârile consiliului de administraþie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenþi, dar nu mai puþin de
jumãtate plus unul din numãrul total al membrilor.
Art. 17. Ñ La ºedinþele consiliului de administraþie este
invitat ºi reprezentantul sindicatului, conform legii.
Art. 18. Ñ Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul
de administraþie poate atrage în activitatea de analizã consilieri ºi consultanþi din diferite sectoare de activitate.
Activitatea acestora va fi compensatã material, conform prevederilor legale.
Art. 19. Ñ (1) Membrii consiliului de administraþie sunt
rãspunzãtori, în condiþiile legii, pentru îndeplinirea atribuþiilor
ce le revin.
(2) Membrii consiliului de administraþie care s-au împotrivit luãrii unei decizii care s-a dovedit pãgubitoare pentru
institut nu rãspund, dacã au consemnat expres punctul lor

de vedere în registrul de ºedinþe al consiliului de administraþie ºi au anunþat în scris, despre aceasta, organul coordonator.
(3) Membrii consiliului de administraþie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) rãspund pentru daunele
cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
Art. 20. Ñ Consiliul de administraþie are, în principal,
urmãtoarele atribuþii:
a) avizeazã modificarea structurii organizatorice ºi funcþionale a institutului, înfiinþarea, desfiinþarea ºi comasarea
de subunitãþi din structura institutului;
b) aprobã, la propunerea consiliului ºtiinþific, strategia ºi
programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor produse de vârf ºi de modernizare a celor
existente, în concordanþã cu strategia generalã a domeniului propriu;
c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe
care îl înainteazã Colegiului Consultativ pentru Cercetare
ªtiinþificã ºi Dezvoltare Tehnologicã;
d) analizeazã ºi avizeazã proiectul bugetului de venituri
ºi cheltuieli ºi îl depune la organul coordonator, în vederea
aprobãrii prin hotãrâre a Guvernului;
e) analizeazã ºi avizeazã bilanþul contabil ºi contul de
profit ºi pierderi pe care le supune aprobãrii Ministerului
Finanþelor ºi aprobã raportul de gestiune asupra activitãþii
desfãºurate de institut în anul precedent;
f) analizeazã raportarea trimestrialã privind activitatea
realizatã de institut, aprobã mãsuri pentru desfãºurarea
acesteia în condiþii de echilibru al bugetului de venituri ºi
cheltuieli;
g) analizeazã, aprobã sau, dupã caz, propune spre
aprobare, potrivit prevederilor legale, investiþiile care
urmeazã a fi realizate de institut;
h) propune spre aprobare, în condiþiile legii, majorarea
sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau
locaþia de gestiune a unor bunuri, servicii ºi subunitãþi de
producþie din patrimoniul institutului;
i) aprobã asocierea institutului cu terþe persoane juridice,
în vederea realizãrii de activitãþi comune care prezintã interes pentru asociaþi ºi care se încadreazã în obiectul de
activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
j) aprobã valorificarea bunurilor dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
k) fundamenteazã ºi prezintã Ministerului Cercetãrii ºi
Tehnologiei propuneri pentru asigurarea de fonduri prin
bugetul de venituri ºi cheltuieli al acestuia, pentru finanþarea obiectivelor de interes public specifice activitãþii institutului;
l) aprobã volumul creditelor bancare prevãzute la art. 35
ºi stabileºte modul de rambursare a acestora;
m) aprobã utilizarea disponibilitãþilor în valutã;
n) aprobã mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncã;
o) executã orice alte atribuþii, stabilite potrivit prevederilor
legale.
Art. 21. Ñ În primul trimestru al fiecãrui an, consiliul de
administraþie prezintã Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei
un raport asupra activitãþii desfãºurate în anul precedent ºi
asupra programului de activitate pentru anul în curs.
Art. 22. Ñ Secretariatul consiliului de administraþie este
asigurat de cãtre institut; atribuþiile secretariatului sunt
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prevãzute în regulamentul de funcþionare a consiliului de
administraþie.
Art. 23. Ñ Conducerea operativã a institutului este asiguratã de un comitet de direcþie, compus din directorul
general ºi directorii din structura organizatoricã a institutului.
Art. 24. Ñ Comitetul de direcþie stabileºte acþiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
Ñ strategia programelor de dezvoltare a institutului;
Ñ programul anual de cercetare-dezvoltare;
Ñ bugetul de venituri ºi cheltuieli;
Ñ programul de investiþii;
Ñ sistemul de asigurare calitãþii;
Ñ alte obligaþii.
Art. 25. Ñ Comitetul de direcþie se întruneºte decadal
sau ori de câte ori interesele institutului o impun.
Art. 26. Ñ Activitatea curentã a institutului este condusã
de directorul general, numit prin ordin al ministrului cercetãrii ºi tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru
Cercetare ªtiinþificã ºi Dezvoltare Tehnologicã, dintre cercetãtorii ºtiinþifici principali care lucreazã în domeniu ºi au
pregãtire managerialã.
Art. 27. Ñ Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuþii ºi responsabilitãþi:
a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele institutului în relaþiile cu celelalte organe, organizaþii ºi agenþi
economici, precum ºi cu persoane fizice din þarã ºi din
strãinãtate;
b) stabileºte atribuþiile, competenþele ºi relaþiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului,
precum ºi relaþiile acestora cu terþii;
c) propune modificarea structurii organizatorice ºi funcþionale a institutului;
d) asigurã negocierea contractului colectiv de muncã la
nivelul institutului ºi a salariilor personalului din aparatul
institutului, precum ale directorilor din structura organizatoricã a institutului, cu avizul consiliului de administraþie;
e) numeºte ºi revocã pe conducãtorii compartimentelor
de muncã din aparatul propriu, precum ºi pe directorii din
structura organizatoricã a institutului, cu avizul consiliului de
administraþie;
f) angajeazã ºi concediazã pesonalul propriu;
g) aprobã comisiile de concurs pentru promovarea pe
funcþiile de cercetãtor ºtiinþific principal gradul I, II ºi III ºi
cercetãtor ºtiinþific, la propunerea consiliului ºtiinþific;
h) are atribuþii ºi rãspunderi similare unui ordonator de
credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de
stat, în condiþiile art. 21 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului
nr. 25/1995, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 51/1996;
i) rãspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu
respectarea prevederilor legale;
j) adoptã mãsuri ºi urmãreºte realizarea operaþiunilor de
comerþ exterior, prin compartimentele proprii specializate;
k) exercitã atribuþiile ºi are rãspunderile care îi revin din
prevederile legale, aprobã ºi ia mãsuri privind activitatea
institutului, cu excepþia celor date, potrivit reglementãrilor
legale, în competenþa altor organe;
l) exercitã orice alte atribuþii ce-i sunt delegate de consiliul de administraþie;
m) poate delega, în condiþiile legii, o parte dintre atribuþiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
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Art. 28. Ñ (1) Consiliul ºtiinþific este format din 15
membri, reprezentând toate direcþiile ºtiinþifice din cadrul
institutului.
(2) Consiliul ºtiinþific este alcãtuit din cercetãtori cu realizãri deosebite, cu capacitate de sintezã ºi de prospectare
în domeniu, cadre didactice din învãþãmântul superior, salariaþi ai institutului sau din afara acestuia, aleºi, prin vot
secret, de cãtre cadrele cu studii superioare din institut.
(3) Consiliul ºtiinþific este condus de un preºedinte ºi un
vicepreºedinte, aleºi pe timp de 2 ani, prin vot secret, de
cãtre membrii consiliului ºtiinþific. Din consiliul ºtiinþific fac
parte, de drept, directorul general ºi directorul ºtiinþific ai
institutului.
(4) Consiliul ºtiinþific se organizeazã ºi funcþioneazã în
conformitate cu regulamentul propriu.
Art. 29. Ñ Atribuþiile principale ale consiliului ºtiinþific
sunt urmãtoarele:
a) participã la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitãþii de cercetare-dezvoltare ºi la elaborarea Programului
naþional de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare tehnologicã, în
domeniul propriu de activitate;
b) contribuie la realizarea obiectivelor ºtiinþifice ºi tehnologice ale Programului naþional de cercetare ºtiinþificã ºi
dezvoltare tehnologicã;
c) examineazã ºi avizeazã proiectele de cercetare ºtiinþificã, precum ºi realizarea acestora;
d) avizeazã hotãrârile care implicã politica de cercetare
a institutului ºi a strategiei de dezvoltare a industriei de
tractoare, maºini ºi instalaþii pentru agriculturã ºi industria
alimentarã;
e) propune mãsuri pentru perfecþionarea profesionalã ºi
pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) face propuneri privind modul de organizare a
concursurilor de încadrare ºi promovare a personalului de
cercetare;
g) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe
funcþiile atestabile ºi confirmã rezultatele concursurilor pentru funcþiile de cercetãtor ºtiinþific principal gradul I, II ºi III
ºi cercetãtor ºtiinþific;
h) organizeazã ºi coordoneazã desfãºurarea activitãþilor
cu caracter ºtiinþific;
i) avizeazã acþiunile de cooperare, interne ºi internaþionale, cu scop ºtiinþific;
j) avizeazã acordarea de burse de studii ºi stagii de
perfecþionare în strãinãtate.
CAPITOLUL VI
Bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi administrarea acestuia.
Relaþii financiare
Art. 30. Ñ (1) Institutul întocmeºte anual bugetul de
venituri ºi cheltuieli, bilanþul contabil ºi contul de profit ºi
pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de
Ministerul Finanþelor.
(2) Bilanþul contabil anual se supune spre aprobare
Ministerului Finanþelor ºi se publicã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.
Art. 31. Ñ (1) Veniturile ºi cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciþiu financiar.
(2) Bugetul de venituri ºi cheltuieli se aprobã de cãtre
Guvern, la propunerea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei,
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cu avizul Ministerului Finanþelor ºi al Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale.
Art. 32. Ñ Din veniturile realizate, institutul acoperã
toate cheltuielile evidenþiate în costuri, precum ºi cheltuielile
ºi plãþile prevãzute a fi suportate direct din venituri, potrivit
legii.
Art. 33. Ñ Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programatã, institutul determinã anual volumul de
venituri de realizat ºi cheltuielile totale de efectuat.
Art. 34. Ñ Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementãrilor cuprinse în
contractul colectiv de muncã, în limita fondului total destinat
plãþii salariilor, de cãtre directorul general.
Art. 35. Ñ (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în
situaþia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale
institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite
cu societãþile comerciale bancare, în valoare de cel mult
20% din veniturile brute, în termeni reali, realizate în anul
precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se
face cu aprobarea Ministerului Finanþelor.
Art. 36. Ñ (1) Institutul hotãrãºte cu privire la investiþiile
ce urmeazã a fi realizate, potrivit obiectului sãu de activitate,
finanþarea efectuându-se din surse proprii ºi din credite
bancare, cu excepþia investiþiilor care intrã sub incidenþa
prevederilor art. 6 ºi 11 din Ordonanþa Guvernului
nr. 15/1993.
(2) În cazul investiþiilor, altele decât cele prevãzute la
art. 6 din Ordonanþa Guvernului nr. 15/1993, finanþate integral sau parþial de la bugetul de stat, limita de finanþare se
aprobã o datã cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligaþia ca, în execuþia bugetului de venituri ºi
cheltuieli, sã se încadreze în alocaþiile bugetare aprobate.
(3) Execuþia investiþiilor prevãzute la alin. (1) ºi (2) se
adjudecã pe bazã de licitaþie publicã, potrivit legislaþiei privind achiziþiile publice.
(4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane
lei, în vederea realizãrii de investiþii de natura celor prevãzute la alin. (1) ºi (2), se efectueazã cu aprobarea

Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanþelor.
Art. 37. Ñ (1) Operaþiunile de încasãri ºi plãþi ale institutului se efectueazã prin conturi deschise la bãnci comerciale cu sediul în România.
(2) Institutul poate efectua operaþiuni de încasãri ºi plãþi
în lei ºi în valutã prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casã ºi a normativelor de disciplinã
financiar-valutarã, stabilite prin actele normative în vigoare.
(3) Institutul poate efectua operaþiuni de comerþ exterior
potrivit legii. Operaþiunile de încasãri ºi plãþi cu strãinãtatea
se vor efectua prin conturi deschise la bãncile comerciale
cu sediul în România.
Art. 38. Ñ Institutul îºi va organiza controlul financiar
preventiv ºi controlul financiar de gestiune, potrivit legii.
CAPITOLUL VII
Reglementarea litigiilor
Art. 39. Ñ Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesoluþionate pe cale amiabilã, sunt supuse spre
rezolvare instanþelor de judecatã române competente.
CAPITOLUL VIII
Dispoziþii finale
Art. 40. Ñ (1) Prezentul regulament de organizare ºi
funcþionare se completeazã cu celelalte reglementãri legale
care se referã la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
(2) Modificãrile ºi completãrile regulamentului de organizare ºi funcþionare se pot face la propunerea consiliului de
administraþie, cu respectarea actelor normative în vigoare,
cu aprobarea Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei.
Art. 41. Ñ Pentru toate aspectele nereglementate prin
prezentul regulament se aplicã prevederile care, potrivit dispoziþiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.
Art. 42. Ñ Statutul de institut naþional de cercetare-dezvoltare se reînnoieºte prin reacreditare, care are loc într-un
interval de maximum 5 ani.
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