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HOT√R¬RE
pentru aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a Institutului Na˛ional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor — INCDFM Bucure∫ti
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 19 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 57/2002 privind cercetarea ∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltarea tehnologic„, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 324/2003, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare a Institutului Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizica Materialelor — INCDFM Bucure∫ti, persoan„
juridic„ rom‚n„ cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti,
Str. Atomi∫tilor nr. 1, sectorul 5, aflat Ón coordonarea
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Cercetare ™tiin˛ific„, prev„zut Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Structura organizatoric„ a Institutului Na˛ional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor —
INCDFM Bucure∫ti se aprob„ prin ordin al pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Cercetare ™tiin˛ific„, la data
intr„rii Ón vigoare a pezentei hot„r‚ri.
Art. 3. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ art. 4, 6 ∫i 9, precum ∫i anexele nr. 1 ∫i 2 la
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.312/1996 privind Ónfiin˛area
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Institutului Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
Materialelor — INCDFM Bucure∫ti, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 330 din 9 decembrie 1996.

Art. 4. — Prezenta hot„r‚re intr„ Ón vigoare la 30 de
zile de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
József Kötő,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 1.400.
ANEX√

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ™I FUNCﬁIONARE
a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor — INCDFM Bucure∫ti
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizica Materialelor — INCDFM Bucure∫ti, denumit Ón
continuare institut na˛ional, este persoan„ juridic„ rom‚n„
aflat„ Ón coordonarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Cercetare
™tiin˛ific„, denumit„ Ón continuare organ coordonator.
Art. 2. — Institutul na˛ional func˛ioneaz„ pe baz„ de
gestiune economic„ ∫i autonomie financiar„, calculeaz„
amortismente ∫i conduce eviden˛a contabil„ Ón regim
economic ∫i Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón baza prevederilor
Ordonan˛ei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltarea tehnologic„, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 324/2003, cu modific„rile
ulterioare, precum ∫i ale prezentului regulament.
Art. 3. — Institutul na˛ional are ca scop desf„∫urarea
activit„˛ii de cercetare ∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltare tehnologic„ Ón
domeniul fizicii st„rii condensate ∫i al materialelor.
CAPITOLUL II
Obiectul de activitate
Art. 4. — (1) Obiectul de activitate al institutului na˛ional
cuprinde, Ón principal:
A. Activit„˛i de cercetare-dezvoltare, cod CAEN
73/731/7310:
a) Ón cadrul Planului na˛ional pentru cercetare-dezvoltare
inovare, institutul na˛ional efectueaz„:
1. cercetare fundamental„, de baz„ ∫i orientat„,
realizate Ón scopul cre∫terii nivelului cuno∫tin˛elor Ón
domeniul fizicii st„rii condensate ∫i ∫tiin˛ei materialelor,
componentelor
∫i
dispozitivelor
noi,
speciale
(supraconductoare, semiconductoare, ionice, feroelectrice,
magnetice, piezoceramice etc.);
2. cercetare aplicativ„ pentru realizarea de modele
experimentale, standuri, platforme ∫i sta˛ii-pilot, precum ∫i
tehnologii generice cu rol de suport pentru cercet„rile
aplicative din mai multe ramuri de v‚rf: electronic„,
automatic„, telecomunica˛ii, informatic„, electrotehnic„,
avia˛ie etc.);
3. elaborarea de studii ∫i cercet„ri aplicative Ón vederea
restructur„rii, retehnologiz„rii ∫i moderniz„rii unor ramuri
industriale de v‚rf;
4. elaborarea de strategii, studii de diagnoz„ ∫i
prognoz„ privind dezvoltarea domeniului fizicii st„rii
condensate, ∫tiin˛ei ∫i tehnologiei materialelor;

5. participarea la elaborarea de standarde Ón domeniul
materialelor, componentelor ∫i dispozitivelor speciale;
b) Ón afara Planului na˛ional de cercetare-dezvoltare
inovare, institutul na˛ional efectueaz„ cercetare aplicativ„
∫i/sau dezvoltare tehnologic„ din domeniul fizicii materialelor
speciale ∫i al fizicii st„rii condensate;
c) cercetare precompetitiv„ pentru realizarea planurilor
sectoriale ∫i a programelor-nucleu;
d) cercet„ri Ón cadrul proiectelor stabilite prin programe
europene, acorduri interguvernamentale, colabor„ri
bilaterale.
B. Activit„˛i conexe activit„˛ii de cercetare-dezvoltare,
desf„∫urate Ón domeniul propriu de activitate, conform
prevederilor legale, const‚nd Ón:
a) asisten˛„ tehnic„, consultan˛„, furnizare de servicii
∫tiin˛ifice ∫i tehnologice operatorilor economici sau oric„ror
beneficiari interesa˛i Ón domeniul fizicii materialelor,
componentelor ∫i dispozitivelor cu caracteristici deosebite,
cod CAEN 743, 7414;
b) testare ∫i certificare de produse Ón domeniul fizicii
materialelor, cod CAEN 743;
c) formare ∫i specializare de cercet„tori Ón domeniul
fizicii st„rii condensate ∫i al ∫tiin˛ei materialelor, cod CAEN
8042;
d) execu˛ie de unicate ∫i serii mici de aparatur„,
componente, dispozitive ∫i aparate specifice, din domeniul
propriu, cod CAEN 7310;
e) activit„˛i de transfer tehnologic, cod CAEN 7310;
f) editarea-tip„rirea unei publica˛ii proprii Ón domeniul
fizicii st„rii condensate ∫i ∫tiin˛ei materialelor, cod CAEN
222.
Art. 5. — Œn cadrul obiectului s„u de activitate, institutul
na˛ional poate colabora ∫i la realizarea unor activit„˛i de
cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice ∫i de
ap„rare na˛ional„ sau poate desf„∫ura ∫i alte activit„˛i
conexe, cu aprobarea organului coordonator, conform
prevederilor legale.
Art. 6. — Activit„˛ile specifice domeniului de activitate de
cercetare-dezvoltare a institutului na˛ional pot fi efectuate ∫i
Ón cadrul unor colabor„ri sau contracte externe.
CAPITOLUL III
Patrimoniul
Art. 7. — Patrimoniul institutului na˛ional, reactualizat,
stabilit pe baza bilan˛ului contabil Óncheiat la data de
30 iunie 2005, este Ón valoare de 24.045.902 mii lei, din
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care: imobiliz„ri corporale ∫i necorporale 9.988.631 mii lei
∫i active circulante 14.057.271 mii lei.
Art. 8. — (1) Institutul na˛ional administreaz„ cu
diligen˛a unui bun proprietar bunuri proprietate public„ ∫i
privat„ a statului, precum ∫i bunuri dob‚ndite Ón condi˛iile
legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate
public„ ∫i privat„ a statului administrate de institutul
na˛ional, precum ∫i bunurile proprii dob‚ndite Ón condi˛iile
legii sau realizate din venituri proprii, dup„ caz, se
Ónregistreaz„ distinct Ón patrimoniul acestuia.
(2) Œn exercitarea drepturilor sale, institutul na˛ional
posed„ ∫i folose∫te bunurile aflate Ón patrimoniul s„u ∫i,
dup„ caz, dispune de acestea Ón condi˛iile legii, Ón scopul
realiz„rii obiectului s„u de activitate.
Art. 9. — Rezultatele cercet„rilor ob˛inute Ón baza
derul„rii unui contract finan˛at din fonduri publice apar˛in
institutului na˛ional, Ón calitate de persoan„ juridic„
executant„, ∫i ordonatorului principal, Ón egal„ m„sur„,
dac„ prin contract nu s-a prev„zut altfel. Administrarea,
Ónregistrarea Ón eviden˛a contabil„ a institutului na˛ional,
precum ∫i Ónstr„inarea, Ónchirierea sau concesionarea
rezultatelor cercet„rilor ob˛inute Ón baza derul„rii unui
contract finan˛at din fonduri publice se fac potrivit
Ordonan˛ei Guvernului nr. 57/2002, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 324/2003, cu modific„rile
ulterioare.
Art. 10. — Institutul na˛ional poate realiza servicii sau
activit„˛i de microproduc˛ie ∫i prin asociere Ón participa˛iune,
Ón scopul stimul„rii valorific„rii rezultatelor cercet„rii, cu
aprobarea organului coordonator.
Art. 11. — Patrimoniul institutului na˛ional poate fi
modificat conform prevederilor legale.
CAPITOLUL IV
Structura organizatoric„ ∫i func˛ional„
Art. 12. — Structura organizatoric„ a institutului na˛ional
se aprob„ prin ordin al conduc„torului organului
coordonator.
Art. 13. — Institutul na˛ional poate avea Ón structur„
subunit„˛i, cu sau f„r„ personalitate juridic„, departamente,
sec˛ii, laboratoare ∫i alte structuri organizatorice necesare
realiz„rii obiectului s„u de activitate.
Art. 14. — Œn func˛ie de specificul activit„˛ii, prin decizie
a directorului general, cu aprobarea consiliului de
administra˛ie, se pot organiza colective specializate sau
colective interdisciplinare proprii ori Ón colaborare cu alte
unit„˛i din ˛ar„ sau din str„in„tate.
CAPITOLUL V
Organele de conducere
Art. 15. — Conducerea institutului na˛ional este asigurat„
de:
a) consiliul de administra˛ie;
b) comitetul de direc˛ie;
c) directorul general.
Art. 16. — Orientarea ∫i coordonarea activit„˛ii tehnico∫tiin˛ifice din institutul na˛ional sunt asigurate de consiliul
∫tiin˛ific.
Art. 17. — Rela˛iile dintre subunit„˛ile aflate Ón structura
institutului na˛ional, precum ∫i rela˛iile acestora cu ter˛ii sunt
stabilite de directorul general, care poate acorda
Ómputerniciri de reprezentare Ón numele institutului na˛ional,
cu avizul consiliului de administra˛ie.
Art. 18. — Conduc„torii subunit„˛ilor din structura
institutului na˛ional r„spund Ón fa˛a consiliului de
administra˛ie ∫i a directorului general de Óndeplinirea tuturor
atribu˛iilor, responsabilit„˛ilor ∫i competen˛elor Óncredin˛ate
de ace∫tia.
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Consiliul de administra˛ie
Art. 19. — Consiliul de administra˛ie este format din
7 membri, cet„˛eni rom‚ni, numi˛i prin ordin al
conduc„torului organului coordonator, la propunerea
autorit„˛ii de la care ace∫tia provin, pentru un mandat de
4 ani, care poate fi reÓnnoit din 4 Ón 4 ani.
Structura consiliului de administra˛ie este urm„toarea:
— un pre∫edinte;
— un vicepre∫edinte;
— 5 membri.
Art. 20. — (1) Din consiliul de administra˛ie fac parte Ón
mod obligatoriu:
a) directorul general al institutului na˛ional, care este
pre∫edintele consiliului de administra˛ie;
b) pre∫edintele consiliului ∫tiin˛ific al institutului na˛ional;
c) un reprezentant al organului coordonator;
d) un reprezentant al Ministerului Finan˛elor Publice;
e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei.
(2) Ceilal˛i membri ai consiliului de administra˛ie sunt
speciali∫ti Ón domeniu, propu∫i de organul coordonator.
(3) Consiliul de administra˛ie Ó∫i desemneaz„
vicepre∫edintele.
(4) Revocarea membrilor consiliului de administra˛ie se
face de acela∫i organ care a f„cut numirea, Ón caz de
abateri sau de nerespectare a Óndatoririlor ce le revin.
Art. 21. — (1) Membrii consiliului de administra˛ie sunt
cet„˛eni rom‚ni ∫i Ó∫i p„streaz„ calitatea de angajat la
institu˛ia sau la unitatea de la care provin, precum ∫i toate
drepturile ∫i obliga˛iile care deriv„ din aceast„ calitate.
(2) Pentru activitatea desf„∫urat„ Ón calitate de membru
al consiliului de administra˛ie, ace∫tia beneficiaz„ de o
indemniza˛ie lunar„ stabilit„ de consiliul de administra˛ie,
dar nu mai mult de 20% din salariul de baz„ al directorului
general al institutului na˛ional.
(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de
administra˛ie nu pot face parte din mai mult de dou„
consilii de administra˛ie ale institutelor na˛ionale de
cercetare-dezvoltare ∫i nu pot participa Ón aceea∫i calitate
la alte unit„˛i cu care institutul na˛ional are rela˛ii
contractuale sau interese concurente;
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al
consiliului de administra˛ie cei care, personal, so˛ul/so˛ia ori
rudele p‚n„ la gradul al doilea inclusiv, sunt Ón acela∫i timp
patroni sau asocia˛i la alte unit„˛i cu acela∫i profil ori cu
care institutul na˛ional se afl„ Ón rela˛ii comerciale directe.
Art. 22. — (1) Consiliul de administra˛ie are, Ón
principal, urm„toarele atribu˛ii:
a) aprob„, la propunerea consiliului ∫tiin˛ific, strategia ∫i
programele concrete de dezvoltare a institutului na˛ional, de
introducere a unor tehnologii de v‚rf ∫i de modernizare a
celor existente, Ón concordan˛„ cu strategia general„ a
domeniului propriu de activitate;
b) propune modificarea structurii organizatorice ∫i
func˛ionale a institutului na˛ional, Ónfiin˛area, desfiin˛area ∫i
comasarea de subunit„˛i din structura acestuia;
c) analizeaz„ ∫i avizeaz„ proiectul bugetului de venituri
∫i cheltuieli, care se depune la organul coordonator Ón
vederea aprob„rii conform reglement„rilor legale;
d) analizeaz„ ∫i avizeaz„ situa˛iile financiare ∫i contul
de profit ∫i pierdere, pe care le supune spre aprobare
organului coordonator, ∫i aprob„ raportul de gestiune
asupra activit„˛ii desf„∫urate de institutul na˛ional Ón anul
precedent;
e) analizeaz„ realizarea criteriilor de performan˛„ ∫i
raportarea trimestrial„ privind activitatea realizat„ de
institutul na˛ional ∫i aprob„ m„suri pentru desf„∫urarea
acesteia Ón condi˛ii de echilibru al bugetului de venituri ∫i
cheltuieli;
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f) analizeaz„, aprob„ sau, dup„ caz, propune spre
aprobare, potrivit prevederilor legale, investi˛iile care
urmeaz„ s„ fie realizate de institutul na˛ional;
g) propune spre aprobare, Ón condi˛iile legii, majorarea
sau diminuarea patrimoniului, precum ∫i concesionarea sau
Ónchirierea unor bunuri din patrimoniul institutului na˛ional,
Ón condi˛iile legii;
h) aprob„ valorificarea bunurilor proprii dob‚ndite, cu
respectarea prevederilor legale;
i) aprob„ volumul creditelor bancare prev„zute la art. 44
∫i stabile∫te modul de rambursare a acestora;
j) aprob„ utilizarea disponibilit„˛ilor Ón valut„;
k) aprob„ mandatul pentru negocierea contractului
colectiv de munc„;
l) aprob„ criteriile ∫i comisiile de concurs propuse de
consiliul ∫tiin˛ific ∫i de comitetul de direc˛ie pentru ocuparea
posturilor prin concurs Ón cadrul institutului na˛ional.
(2) Consiliul de administra˛ie exercit„ orice alte atribu˛ii
stabilite potrivit prevederilor legale.
Art. 23. — Consiliul de administra˛ie Ó∫i desf„∫oar„
activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare ∫i
func˛ionare, cu respectarea legisla˛iei Ón vigoare, avizat de
organul coordonator. Acesta hot„r„∫te Ón problemele privind
activitatea institutului na˛ional, cu excep˛ia celor care,
potrivit legii, sunt date Ón competen˛a altor organe.
Art. 24. — (1) Consiliului de administra˛ie se Óntrune∫te,
de regul„, o dat„ pe lun„ sau ori de c‚te ori interesele
institutului na˛ional o cer, la convocarea pre∫edintelui sau,
dup„ caz, a vicepre∫edintelui ori la solicitarea a cel pu˛in
3 membri.
(2) ™edin˛ele consiliului de administra˛ie sunt conduse
de pre∫edintele consiliului, iar Ón lipsa acestuia de c„tre
vicepre∫edinte.
Art. 25. — (1) Consiliul de administra˛ie Ó∫i desf„∫oar„
activitatea Ón prezen˛a a cel pu˛in 5 membri. Dac„ nu este
Óndeplinit„ aceast„ condi˛ie, ∫edin˛a consiliului de
administra˛ie poate s„ fie reprogramat„ Óntr-un termen de
cel mult 15 zile, av‚nd aceea∫i ordine de zi.
(2) Hot„r‚rile consiliului de administra˛ie se iau cu
majoritatea voturilor membrilor prezen˛i, dar nu mai pu˛in
de 5 membri.
Art. 26. — La ∫edin˛ele consiliului de administra˛ie
particip„, Ón calitate de invitat permanent, un reprezentant
al sindicatului reprezentativ din institutul na˛ional sau un
reprezentant al salaria˛ilor, Ón cazul Ón care ace∫tia nu s-au
constituit Ón sindicat.
Art. 27. — Pentru luarea unor decizii viz‚nd probleme
complexe, consiliul de administra˛ie poate atrage Ón
activitatea de analiz„ consilieri ∫i consultan˛i din diferite
sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerat„
conform prevederilor legale.
Art. 28. — (1) Membrii consiliului de administra˛ie sunt
r„spunz„tori, Ón condi˛iile legii, pentru Óndeplinirea atribu˛iilor
ce le revin ∫i r„spund solidar pentru gestionarea
patrimoniului institutului na˛ional.
(2) Membrii consiliului de administra˛ie care s-au ab˛inut
ori s-au Ómpotrivit lu„rii unei decizii ce s-a dovedit
p„gubitoare pentru institutul na˛ional nu r„spund dac„ s-a
consemnat expres punctul lor de vedere Ón registrul de
∫edin˛e al consiliului de administra˛ie ∫i dac„ au anun˛at Ón
scris aceasta organului coordonator.
(3) Membrii consiliului de administra˛ie care nu respect„
prevederile art. 21 alin. 3) ∫i 4) r„spund, potrivit legii,
pentru daunele cauzate institutului na˛ional ca urmare a
acestui fapt.
Art. 29. — Œn primul trimestru al fiec„rui an consiliul de
administra˛ie prezint„ organului coordonator un raport
asupra activit„˛ii desf„∫urate Ón anul precedent ∫i asupra
programului de activitate pentru anul Ón curs.

Art. 30. — Secretariatul consiliului de administra˛ie este
asigurat de institutul na˛ional. Atribu˛iile secretarului sunt
prev„zute Ón regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
consiliului de administra˛ie.
Comitetul de direc˛ie
Art. 31. — (1) Conducerea operativ„ a institutului
na˛ional este asigurat„ de un comitet de direc˛ie, compus
din directorul general ∫i conduc„torii principalelor
compartimente din structura organizatoric„ a institutului
na˛ional.
(2) La ∫edin˛ele comitetului de direc˛ie particip„, Ón
calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului
reprezentativ din institutul na˛ional sau un reprezentant al
salaria˛ilor, Ón cazul Ón care ace∫tia nu sunt constitui˛i Ón
sindicat.
Art. 32. — (1) Comitetul de direc˛ie exercit„ atribu˛ii ∫i
are r„spunderi Ón limita competen˛elor stabilite de directorul
general ∫i aprobate de consiliul de administra˛ie.
(2) Comitetul de direc˛ie stabile∫te ac˛iunile concrete
necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
a) strategia programelor de dezvoltare a institutului
na˛ional;
b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
c) bugetul de venituri ∫i cheltuieli;
d) programul de investi˛ii;
e) sistemul de asigurare a calit„˛ii;
f) alte obliga˛ii.
Art. 33. — Comitetul de direc˛ie se Óntrune∫te decadal
sau ori de c‚te ori interesele institutului na˛ional o impun.
Art. 34. — (1) La nivelul subunit„˛ilor din institutul
na˛ional se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ comitetul de
conducere, care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón conformitate
cu propriul regulament de organizare ∫i func˛ionare aprobat
de consiliul de administra˛ie ∫i este prezidat de directorul
subunit„˛ii respective.
(2) Comitetul de conducere exercit„ atribu˛ii ∫i are
r„spunderi Ón limita competen˛elor stabilite de directorul
general al institutului na˛ional ∫i aprobate de consiliul de
administra˛ie.
Directorul general
Art. 35. — (1) Activitatea curent„ a institutului na˛ional
este condus„ de directorul general, numit pentru o
perioad„ de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de
selec˛ie organizat conform reglement„rilor legale. La
expirarea acestui termen, Ón func˛ie de performan˛ele
realizate, numirea directorului general poate fi prelungit„
pentru o perioad„ de cel mult 4 ani.
(2) Numirea sau eliberarea din func˛ie a directorului
general se face prin ordin al conduc„torului organului
coordonator.
Art. 36. — Directorul general are, Ón principal,
urm„toarele atribu˛ii ∫i responsabilit„˛i:
a) reprezint„, personal sau prin delegat, interesele
institutului na˛ional Ón rela˛iile cu celelalte organe, organiza˛ii
∫i operatori economici, precum ∫i cu persoanele fizice din
˛ar„ ∫i din str„in„tate;
b) stabile∫te atribu˛iile, competen˛ele ∫i rela˛iile la nivelul
subunit„˛ilor ∫i departamentelor institutului na˛ional, precum
∫i rela˛iile acestora cu ter˛ii, cu avizul consiliului de
administra˛ie;
c) propune organului coordonator modificarea structurii
organizatorice ∫i func˛ionale a institutului na˛ional, cu avizul
consiliului de administra˛ie;
d) nume∫te directorii ∫i conduc„torii departamentelor ∫i
compartimentelor din structura organizatoric„ a institutului
na˛ional Ón urma concursului ∫i Ói revoc„, dup„ caz, cu
avizul consiliului de administra˛ie;
e) angajeaz„ ∫i concediaz„ personalul institutului
na˛ional, conform prevederilor legale ∫i ale contractului
colectiv de munc„;
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f) asigur„ negocierea contractului colectiv de munc„ la
nivelul institutului na˛ional ∫i a salariilor individuale ale
personalului acestuia, prin comitetul de direc˛ie; aprob„
salariile rezultate din negocierea direct„;
g) r„spunde de administrarea Óntregului patrimoniu, cu
respectarea prevederilor legale;
h) adopt„ m„suri ∫i urm„re∫te realizarea opera˛iunilor
de comer˛ interior ∫i de import-export, prin compartimentele
proprii ∫i specializate;
i) analizez„ lunar stadiul valorific„rii rezultatelor
cercet„rii, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
j) are atribu˛ii ∫i r„spunderi similare unui ordonator de
credite pentru sumele alocate institutului na˛ional de la
bugetul de stat, Ón condi˛iile legii;
k) poate delega, Ón condi˛iile legii, o parte din atribu˛iile
sale celorlalte persoane din conducerea institutului na˛ional;
l) exercit„ orice alte atribu˛ii ce Ói sunt delegate de
consiliul de administra˛ie.
Consiliul ∫tiin˛ific
Art. 37. — (1) Consiliul ∫tiin˛ific este format din 21 de
membri, reprezent‚nd toate compartimentele de cercetare
din cadrul institutului na˛ional care desf„∫oar„ activit„˛i de
cercetare-dezvoltare.
(2) Consiliul ∫tiin˛ific este alc„tuit din cercet„tori
principali cu realiz„ri deosebite, salaria˛i ai institutului, ale∫i
pe 4 ani prin vot secret de c„tre cadrele cu studii
superioare din compartimentele de cercetare ale institutului
na˛ional.
(3) Din consiliul ∫tiin˛ific fac parte de drept directorul
general ∫i directorul ∫tiin˛ific al institutului na˛ional.
(4) Consiliul ∫tiin˛ific este condus de un pre∫edinte ∫i un
vicepre∫edinte, ale∫i prin vot secret de c„tre membrii
consiliului ∫tiin˛ific.
(5) Consiliul ∫tiin˛ific se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ Ón
conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul
de administra˛ie.
Art. 38. — Atribu˛iile principale ale consiliului ∫tiin˛ific
sunt urm„toarele:
a) particip„ la elaborarea strategiei de dezvoltare a
activit„˛ii de cercetare-dezvoltare a domeniului ∫i la
elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
b) analizeaz„, avizeaz„ ∫i urm„re∫te realizarea lucr„rilor
de cercetare ∫tiin˛ific„;
c) propune spre aprobare consiliului de administra˛ie
programul anual de cercetare-dezvoltare ∫i inovare al
institutului na˛ional;
d) avizeaz„ hot„r‚rile consiliului de administra˛ie care
implic„ politica de cercetare a institutului na˛ional ∫i a
ramurii;
e) propune m„suri pentru perfec˛ionarea profesional„ ∫i
pentru Óncadrarea personalului de cercetare pe grade
profesionale;
f) organizeaz„ ∫i coordoneaz„ desf„∫urarea
manifest„rilor cu caracter ∫tiin˛ific sau tehnic;
g) avizeaz„ proiectele ∫i ac˛iunile de cooperare interne
∫i interna˛ionale, cu scop ∫tiin˛ific, Ón care este implicat
institutul na˛ional;
h) avizeaz„ acordarea de burse de studii ∫i stagii de
perfec˛ionare Ón ˛ar„ ∫i str„in„tate personalului institutului
na˛ional.
CAPITOLUL VI
Bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i execu˛ia acestuia.
Rela˛ii financiare
Art. 39. — (1) Institutul na˛ional Óntocme∫te anual
bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i situa˛ii financiare, potrivit
normelor metodologice elaborate de Ministerul Finan˛elor
Publice.
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(2) Situa˛iile financiare anuale se aprob„ de organul
coordonator, Ón condi˛iile legii.
Art. 40. — Veniturile ∫i cheltuielile institutului na˛ional se
stabilesc prin buget pentru fiecare exerci˛iu financiar.
Art. 41. — (1) Institutul na˛ional hot„r„∫te cu privire la
investi˛iile ce urmeaz„ s„ fie realizate, potrivit obiectului
s„u de activitate, finan˛area efectu‚ndu-se din surse proprii
∫i din credite bancare, precum ∫i din surse bugetare, prin
organul coordonator, potrivit legii.
(2) Organul coordonator va cuprinde Ón bugetul s„u de
venituri ∫i cheltuieli fondurile necesare realiz„rii unor
investi˛ii, dot„ri, achizi˛ion„rii de aparatur„, echipamente ∫i
instala˛ii pentru institutul na˛ional.
(3) Execu˛ia investi˛iilor prev„zute la alin. (1) ∫i (2) se
adjudec„ potrivit legii.
Art. 42. — Bugetul de venituri ∫i cheltuieli se
Óntocme∫te pe baza indicatorilor de performan˛„ stabili˛i de
organul coordonator, corelat cu contractele Óncheiate pentru
activitatea programat„, ∫i se aprob„ prin ordin al
conduc„torului acestuia, cu avizul Ministerului Finan˛elor
Publice ∫i al Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
Familiei.
Art. 43. — (1) Salariile individuale ale personalului se
stabilesc prin negociere, conform reglement„rilor legale ∫i
prevederilor contractului colectiv de munc„, Ón limita
fondului total destinat pl„˛ii salariilor, prev„zut Ón bugetul de
venituri ∫i cheltuieli, stabilit potrivit legii.
(2) Salariul de baz„ al directorului general se stabile∫te
prin ordin al conduc„torului organului coordonator, potrivit
reglement„rilor legale.
Art. 44. — (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, Ón
situa˛ia Ón care, Ón cursul unui an, resursele financiare ale
institutului na˛ional nu sunt suficiente, acesta poate
contracta credite bancare Ón valoare de cel mult 20% din
veniturile brute realizate Ón anul precedent.
(2) Contractarea de credite bancare peste plafonul
stabilit se efectueaz„ cu aprobarea organului coordonator,
pe baza avizului prealabil al Ministerului Finan˛elor Publice.
Art. 45. — (1) Opera˛iunile de Óncas„ri ∫i pl„˛i ale
institutului na˛ional se efectueaz„ prin conturi deschise la
b„nci comerciale cu sediul Ón Rom‚nia ∫i cu trezoreria,
conform legii.
(2) Institutul na˛ional poate efectua opera˛iuni de
Óncas„ri ∫i pl„˛i Ón lei ∫i Ón valut„, prin casieria proprie, cu
respectarea nivelului plafonului de cas„ ∫i a normativelor
de disciplin„ financiar-valutare stabilite prin acte normative.
(3) Institutul na˛ional poate efectua opera˛iuni de comer˛
exterior, aferente obiectului s„u de activitate, potrivit legii.
Opera˛iunile de Óncas„ri ∫i pl„˛i cu str„in„tatea se vor
efectua prin conturi bancare deschise la unit„˛ile bancare
specializate cu sediul Ón Rom‚nia.
Art. 46. — Institutul na˛ional Ó∫i va organiza controlul
financiar preventiv propriu ∫i auditul financiar, potrivit legii.
CAPITOLUL VII
Dispozi˛ii finale
Art. 47. — Litigiile institutului na˛ional cu persoane fizice
sau juridice, nesolu˛ionate pe cale amiabil„, sunt supuse
spre rezolvare instan˛elor judec„tore∫ti rom‚ne de drept
comun.
Art. 48. — Modific„rile ∫i complet„rile regulamentului de
organizare ∫i func˛ionare se pot face la propunerea
consiliului de administra˛ie, cu respectarea actelor
normative.
Art. 49. — Statutul de institut na˛ional se reÓnnoie∫te
periodic prin reacreditare, care are loc Óntr-un interval de
maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate
al institutului na˛ional.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Serviciului de Telecomunica˛ii Speciale Ón domeniul public al jude˛ului Hunedoara
∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Hunedoara
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unor imobile, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul
public al statului ∫i din administrarea Serviciului de
Telecomunica˛ii Speciale Ón domeniul public al jude˛ului

Hunedoara ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean
Hunedoara.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilelor prev„zute la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Directorul Serviciului de Telecomunica˛ii Speciale,
Tudor T„nase
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.437.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului ∫i din administrarea Serviciului de Telecomunica˛ii
Speciale Ón domeniul public al jude˛ului Hunedoara ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Hunedoara

Nr.
crt.

Locul unde sunt
situate imobilele
care se transmit

1. ﬁara: Rom‚nia
Jude˛ul: Hunedoara,
comuna Va˛a
de Jos
2. ﬁara: Rom‚nia
Jude˛ul: Hunedoara,
comuna Va˛a
de Jos
3. ﬁara: Rom‚nia
Jude˛ul: Hunedoara,
comuna Va˛a
de Jos

Persoana juridic„
de la care se
transmit imobilele

Statul rom‚n,
din administrarea
Serviciului de
Telecomunica˛ii
Speciale
Statul rom‚n,
din administrarea
Serviciului de
Telecomunica˛ii
Speciale
Statul rom‚n,
din administrarea
Serviciului de
Telecomunica˛ii
Speciale

Persoana juridic„
la care se
transmit imobilele

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate Ón administrarea
Serviciului de
Telecomunica˛ii Speciale,
care alc„tuiesc domeniul
public al statului

Caracteristicile tehnice
ale imobilelor

Jude˛ul Hunedoara,
Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean
Hunedoara

— teren 24
— cod 8.29.11
— nr. M.F. 35.563

Suprafa˛a total„
a terenului = 69.276 m 2
Valoarea de inventar =
751.227,10 lei

Jude˛ul Hunedoara,
Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean
Hunedoara

— teren 27
— cod 8.29.11
— nr. M.F. 35.570

Suprafa˛a total„
a terenului = 9.911 m2
Valoarea de inventar =
14.435,91 lei

Jude˛ul Hunedoara,
Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean
Hunedoara

— imobil 28
— cod 8.29.11
— nr. M.F. 35.569

Construc˛ie beton
Suprafa˛a construit„ =
97,90 m2
Suprafa˛a util„ = 83,25 m2
Valoarea de inventar =
62.558,55 lei
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005,
pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale produse de inunda˛ii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului din
Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 5.000 mii lei
(RON), la capitolul 63.01 îServicii ∫i dezvoltare public„ ∫i
locuin˛e“, titlul îTransferuri“, pozi˛ia îTransferuri
neconsolidabile“, alineatul îLocuin˛e“.
(2) Pentru asigurarea fondurilor prev„zute la alin. (1) se
suplimenteaz„ Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului
cu suma de 5.000 mii lei (RON) din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2005.
(3) Fondurile prev„zute la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
achizi˛ionarea de materiale de construc˛ii ∫i pentru
construirea ∫i/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele

Ón care s-au produs calamit„˛i naturale, de c„tre proprietarii
acestora, Ón regie proprie sau prin antreprenori autoriza˛i.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului pe anul 2005.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului r„spunde de modul de utilizare, Ón conformitate
cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor
prezentei hot„r‚ri.
Art. 4. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data de
10 decembrie 2005, la propunerea ordonatorului principal
de credite, se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice ∫i amenajarea
teritoriului,
László Borbély
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.440.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor pe anul 2005 din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, pentru M„n„stirea Celic Dere, comuna Frec„˛ei, jude˛ul Tulcea
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din Rom‚nia, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor la capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i
ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul 38
îTransferuri“, cu suma de 600 mii lei (RON) din Fondul de

rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2005,
pentru M„n„stirea Celic Dere, comuna Frec„˛ei, jude˛ul
Tulcea, Ón vederea continu„rii lucr„rilor de construc˛ie la
complexul monahal.
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Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Culturii ∫i
Cultelor pe anul 2005.

Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor
alocate potrivit prezentei hot„r‚ri, Ón conformitate cu
prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2005.
Nr. 1.453.
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