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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Normelor metodologice privind atribuirea conducerii planului sectorial,
contractarea, finan˛area, monitorizarea ∫i evaluarea programelor ∫i a proiectelor componente
ale planului sectorial de cercetare-dezvoltare finan˛at din bugetul
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 6 alin. (2) lit. b2) din Legea nr. 290/2002
privind organizarea ∫i func˛ionarea unit„˛ilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei
alimentare ∫i a Academiei de ™tiin˛e Agricole ∫i Silvice îGheorghe Ionescu-™i∫e∫ti“, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Normele metodologice privind
atribuirea conducerii planului sectorial, contractarea,
finan˛area, monitorizarea ∫i evaluarea programelor ∫i a
proiectelor componente ale planului sectorial de cercetare-

dezvoltare finan˛at din bugetul Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, prev„zute Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Petre Daea
p. Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Radu Damian,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 1.903.
ANEX√

NORME METODOLOGICE
privind atribuirea conducerii planului sectorial, contractarea, finan˛area, monitorizarea ∫i evaluarea programelor
∫i a proiectelor componente ale planului sectorial de cercetare-dezvoltare finan˛at din bugetul
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
Art. 1. — (1) Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, Ón calitatea sa de autoritate public„
finan˛atoare, elaboreaz„ ∫i finan˛eaz„ propriul plan sectorial
de cercetare-dezvoltare îAgricultur„, alimenta˛ie, silvicultur„
∫i dezvoltare rural„“, denumit Ón continuare plan sectorial,
pentru care devine autoritate contractant„.
(2) Planul sectorial este avizat de Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii, Ón calitate de autoritate de stat pentru cercetaredezvoltare, Ón vederea interconect„rii ∫i corel„rii cu
programele ∫i priorit„˛ile finan˛ate prin Planul na˛ional de
cercetare-dezvoltare.
(3) Planul sectorial con˛ine programe ∫i proiecte de
cercetare-dezvoltare grupate Ón func˛ie de obiectivele
strategiei de dezvoltare ale domeniului sau sectorului
coordonat de autoritatea contractant„, Ón vederea realiz„rii
∫i/sau aplic„rii politicilor specifice prev„zute a se efectua
Óntr-o perioad„ determinat„, Ón limita bugetului alocat.
(4) Pentru definitivarea planului sectorial Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale poate solicita
propuneri de proiecte de la diferite structuri reprezentative
din domeniile sale de activitate.

Art. 2. — (1) Programele ∫i proiectele din cadrul
planului sectorial au urm„toarele particularit„˛i:
a) se deruleaz„ pe mai mul˛i ani, Ón concordan˛„ cu
ciclul biologic al plantelor ∫i animalelor, precum ∫i cu
durata experiment„rii obligatorii Ón timp, determinat„ de
fluctua˛ia condi˛iilor de mediu de la an la an;
b) etapele premerg„toare contract„rii trebuie s„ se
realizeze Ón concordan˛„ cu caracterul sezonier al lucr„rilor
pentru cultivarea plantelor ∫i cre∫terea animalelor;
c) pot fi realizate numai de unit„˛i specializate, cu
personal calificat ∫i cu dotarea corespunz„toare.
(2) Av‚nd Ón vedere particularit„˛ile prev„zute la
alin. (1), proiectele din cadrul planului sectorial se realizeaz„
de unit„˛i ∫i institu˛ii de cercetare-dezvoltare de drept public
sau privat, cu personalitate juridic„, Ón conformitate cu
prevederile art. 7 lit. a), b) ∫i d) ∫i ale art. 8 lit. A ∫i B.a)
∫i b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 57/2002 privind
cercetarea ∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltarea tehnologic„, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 324/2003, cu modific„rile
ulterioare.
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(3) Documenta˛ia pentru elaborarea ∫i prezentarea
ofertei de participare la sistemul concuren˛ial de atribuire a
serviciilor de cercetare-dezvoltare este elaborat„ de
Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.
Art. 3. — (1) Planul sectorial ∫i proiectele componente
se Óntocmesc pentru Óntreaga lor perioad„ de derulare, pe
baza urm„toarei structuri-cadru:
a) scopul planului sectorial;
b) durata planului sectorial;
c) bugetul estimativ alocat planului sectorial;
d) obiectivele de realizat ale planului sectorial Ón
conformitate cu Programul de guvernare, strategia
ministerului, adoptarea acquisului comunitar ∫i cu alte
documente importante pentru dezvoltarea domeniului/
sectorului respectiv;
e) rezultatele estimate ale planului sectorial ∫i
proiectelor;
f) proiectele asociate obiectivelor fiec„rui program,
pentru care se indic„: titlul, durata de realizare, con˛inutul —
Ón rezumat, rezultatele preconizate, modul de aplicare/
utilizare a rezultatelor ob˛inute ∫i bugetul estimat.
(2) Autoritatea contractant„ stabile∫te, Ón cadrul
aloca˛iilor bugetare anuale aprobate pentru activitatea de
cercetare ∫tiin˛ific„, fondurile destinate finan˛„rii planului
sectorial ∫i le repartizeaz„ pe fiecare program ∫i proiect
component, ˛in‚nd seama de:
a) orientarea de dezvoltare general„ la care trebuie s„
contribuie ∫i proiectele de cercetare-dezvoltare;
b) coeren˛a ∫i realismul proiectelor de cercetaredezvoltare;
c) impactul pozitiv al proiectelor asupra domeniului sau
sectorului respectiv;
d) mijloacele ∫i resursele necesare pentru implementare.
Art. 4. — Criteriile de eligibilitate, condi˛iile de
desf„∫urare a procedurilor de achizi˛ii ∫i caietele de sarcini
sunt Óntocmite Ón conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului finan˛elor publice ∫i al ministrului lucr„rilor
publice, transporturilor ∫i locuin˛ei nr. 1.013/873/2001 privind
aprobarea structurii, con˛inutului ∫i modului de utilizare a
Documenta˛iei standard pentru elaborarea ∫i prezentarea
ofertei pentru achizi˛ia public„ de servicii.
Art. 5. — (1) Œn conformitate cu prevederile art. 8
alin. (1) lit. f) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 212/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, pentru Óncheierea unui contract care
are ca obiect servicii de cercetare-dezvoltare remunerate
de autoritatea contractant„ ∫i ale c„ror rezultate nu sunt
necesare autorit„˛ii contractante Ón propriul beneficiu,
autoritatea contractant„ are obliga˛ia de a atribui contractul
de servicii de cercetare-dezvoltare pe baza unor criterii de
natur„ economic„ ∫i, Ón m„sura Ón care este posibil, prin
utilizarea sistemului concuren˛ial adaptat la specificul
achizi˛iei.
(2) Œn func˛ie de particularit„˛ile activit„˛ii de cercetaredezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii ∫i dezvolt„rii
rurale, prezentate la art. 2 alin. (1), atribuirea contractului
de servicii de cercetare-dezvoltare se realizeaz„:
a) prin negocierea competitiv„, respectiv procedura prin
care autoritatea contractant„ se consult„ ∫i negociaz„
clauzele contractuale, exclusiv pre˛ul, cu mai mul˛i furnizori
de servicii de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii,
silviculturii ∫i dezvolt„rii rurale; sau
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b) prin negocierea cu o singur„ surs„, care se aplic„
Ón cazuri de excep˛ie c‚nd pentru respectiva activitate de
cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii ∫i
dezvolt„rii rurale nu exist„ dec‚t un singur furnizor. Œn
acest caz autoritatea contractant„ se consult„ ∫i negociaz„
clauzele contractuale, inclusiv pre˛ul, cu acel furnizor.
(3) Œntocmirea documenta˛iei pentru elaborarea ∫i
prezentarea ofertei, a condi˛iilor de finan˛are ∫i a modului
de realizare a contractului se va face Ón conformitate cu
prevederile Ordinului ministrului finan˛elor publice ∫i al
ministrului lucr„rilor publice, transporturilor ∫i locuin˛ei
nr. 1.013/873/2001.
(4) Œn scopul evalu„rii ofertelor depuse Ón cadrul
competi˛iei, autoritatea contractant„ constituie, prin ordin al
ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, o
comisie de evaluare a ofertelor tehnice ∫i financiare,
format„ din speciali∫ti din domeniul respectiv ∫i care
ulterior va avea rol ∫i de comisie de monitorizare.
(5) La evaluarea ofertelor se va ˛ine seama de
urm„toarele criterii specifice activit„˛ii de cercetaredezvoltare:
a) cunoa∫terea situa˛iei curente Ón domeniu ∫i gradul de
originalitate ∫i inovare a propunerii;
b) abordarea ∫tiin˛ific„/tehnic„, claritatea ∫i modul de
adaptare a metodologiei;
c) competen˛a ∫tiin˛ific„ ∫i/sau tehnic„ a personalului
propus, Óncadrarea fiec„rei persoane numai cu contract
individual de munc„;
d) nivelul adecvat al bugetului propus;
e) calitatea managementului proiectului, inclusiv
planificarea resurselor;
f) planul de exploatare ∫i/sau diseminare, transfer
tehnologic.
(6) Evaluarea ofertelor se realizeaz„ cu respectarea
prevederilor ∫i a algoritmului de punctare prev„zute Ón
documenta˛ia de achizi˛ii de servicii de cercetare-dezvoltare.
(7) Propunerile de oferte declarate c‚∫tig„toare de c„tre
comisia de evaluare se transmit autorit„˛ii contractante,
care decide asupra rezultatelor competi˛iei, pe care le
comunic„ participan˛ilor.
(8) Dup„ aprobarea defalc„rii anuale a bugetului
planului sectorial, pentru fiecare proiect aprobat se Óncheie
un contract Óntre autoritatea contractant„ ∫i ofertantul
declarat c‚∫tig„tor, Ón calitate de contractor, care are ca
obiect servicii de cercetare-dezvoltare.
(9) Prin contractul de servicii de cercetare-dezvoltare se
stabilesc cheltuielile estimate pentru Óntreaga perioad„ de
realizare a proiectului ∫i se angajeaz„ cheltuieli numai
pentru primul an.
(10) Œn cazul proiectelor cu o desf„∫urare pe mai mul˛i
ani, angajarea de cheltuieli pentru anii bugetari urm„tori se
face anual prin act adi˛ional la contractul de servicii de
cercetare-dezvoltare, Ón care vor fi prev„zute sumele pentru
finan˛area proiectelor respective, stabilite Ón limita aloca˛iilor
bugetare aprobate cu aceast„ destina˛ie pentru anul
respectiv.
(11) Bugetul proiectului, prezentat pe categorii de
cheltuieli de cercetare-dezvoltare ∫i de stimulare a inov„rii,
se Óntocme∫te conform prevederilor Hot„r‚rii Guvernului
nr. 1.579/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activit„˛i de
cercetare-dezvoltare ∫i de stimulare a inov„rii, finan˛ate de
la bugetul de stat.
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(12) Devizele antecalcul ∫i postcalcul se Óntocmesc
potrivit anexei nr. 2 la Normele metodologice privind
stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activit„˛i de
cercetare-dezvoltare ∫i de stimulare a inov„rii, finan˛ate de
la bugetul de stat, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.579/2002.
Art. 6. — (1) Autoritatea contractant„ poate acorda
trimestrial, la solicitarea scris„ a contractorului, pl„˛i Ón
avans Ón cuantum de p‚n„ la 30% din valoarea pl„˛ilor
prev„zute a fi efectuate Ón trimestrul respectiv pentru
execu˛ia proiectului.
(2) Recuperarea avansului acordat potrivit prevederilor
alin. (1) se face la efectuarea pl„˛ilor prev„zute Ón
contractul de finan˛are pentru trimestrul respectiv.
(3) Autoritatea contractant„ poate efectua plata Ón avans
pentru un trimestru numai dac„ suma acordat„ Ón avans
pentru trimestrul precedent a fost recuperat„ integral.
(4) Œn cazul Ón care recuperarea avansului acordat este
programat„ s„ se efectueze Ón anul bugetar urm„tor,
contractorul va prezenta, p‚n„ la finele anului bugetar
curent Ón care a fost acordat avansul, un deviz justificativ
al cheltuielilor efectuate, prin care confirm„ utilizarea
integral„ ∫i conform destina˛iilor legale a avansului acordat.
(5) Pl„˛ile Ón avans prev„zute la alin. (1) se efectueaz„,
dup„ semnarea contractului de finan˛are, Ón baza conven˛iei
de acordare a avansului, Óncheiat„ Óntre p„r˛i.
Art. 7. — (1) Œn vederea calcul„rii costurilor aferente
fiec„rui proiect ∫i fazelor sale de execu˛ie pe baza
cheltuielilor Ónregistrate Ón contabilitatea general„,
contractorii asigur„:
a) colectarea cheltuielilor directe pe fiecare proiect,
precum ∫i pe faze de execu˛ie;
b) repartizarea cheltuielilor indirecte pe baza
coeficien˛ilor stabili˛i Ón func˛ie de criteriile de repartizare
adoptate de contractor.
(2) Pe baza opera˛iunilor prev„zute la alin. (1)
contractorul Óntocme∫te devizul postcalcul pentru fiecare
proiect, pe faze de execu˛ie.
(3) Devizul postcalcul va fi semnat de directorul
economic sau de contabilul-∫ef ∫i de reprezentantul
autorizat al contractorului, care r„spund potrivit legii pentru
exactitatea, realitatea ∫i legalitatea cheltuielilor Ónscrise Ón
acesta.
Art. 8. — (1) Decontarea cheltuielilor aferente fazelor de
execu˛ie realizate Ón cadrul proiectelor se efectueaz„ Ón
limita valorii acestor faze, prev„zut„ Ón contractul de
finan˛are, la valoarea cheltuielilor Ónscrise Ón devizul
postcalcul, pe baza urm„toarelor documente:
a) cerere de plat„;
b) proces-verbal de avizare intern„;
c) raport de activitate;
d) deviz postcalcul.
(2) Autoritatea contractant„ centralizeaz„ decont„rile
lunare.
(3) Pentru efectuarea pl„˛ii autoritatea contractant„ emite
ordin de plat„.
Art. 9. — Activit„˛ile de monitorizare a proiectelor din
cadrul planului sectorial se realizeaz„, Ón moduri specifice,
de contractor ∫i de autoritatea contractant„.
Art. 10. — (1) Contractorul stabile∫te ∫i aplic„, Ón
condi˛iile legii, proceduri proprii de monitorizare prin care
asigur„ urm„rirea, verificarea Ón mod sistematic ∫i
adoptarea m„surilor adecvate Ón scopul realiz„rii
obiectivelor prestabilite ale proiectelor din cadrul planului

sectorial, precum ∫i utilizarea, Ón condi˛ii de legalitate,
eficacitate ∫i eficien˛„, a fondurilor alocate de la bugetul de
stat ∫i prev„zute Ón contractul de finan˛are.
(2) Pentru fiecare faz„ de execu˛ie a unui proiect de
cercetare-dezvoltare din cadrul planului sectorial, realizat„
Ón condi˛iile contractului de finan˛are, contractorul
Óntocme∫te:
a) deviz postcalcul;
b) raport de activitate;
c) proces-verbal de avizare intern„.
(3) Dup„ realizarea ultimei faze de execu˛ie din anul
bugetar a proiectelor de cercetare-dezvoltare din cadrul
planului sectorial, contractorul elaboreaz„ un raport de
activitate pe anul respectiv privind proiectele componente ∫i
transmite un exemplar al acestuia autorit„˛ii contractante.
Art. 11. — (1) Autoritatea contractant„ asigur„, cu
respectarea prevederilor legale Ón vigoare, prin direc˛iile
sale de specialitate, pentru fiecare faz„ de execu˛ie a
proiectelor de cercetare-dezvoltare din cadrul programelor
planului sectorial, verificarea documentelor prezentate de
contractori Ón vederea decont„rii cheltuielilor efectuate ∫i
compararea datelor ∫i informa˛iilor con˛inute Ón acestea cu
prevederile corespunz„toare din contractele de finan˛are.
(2) Comisia de evaluare prev„zut„ la art. 5 alin. (4)
asigur„ monitorizarea de specialitate a proiectelor din
cadrul planului sectorial, pe baza raportului de activitate
anual prev„zut la art. 10 alin. (3).
(3) Comisia de evaluare Óntocme∫te raportul anual de
evaluare care se aprob„ de autoritatea contractant„.
(4) La repartizarea fondurilor pe fiecare proiect din
cadrul planului sectorial, autoritatea contractant„ va ˛ine
seama de propunerile comisiei de evaluare, prev„zute Ón
raportul de evaluare anual, precum ∫i de necesitatea
asigur„rii cu prioritate a fondurilor destinate finan˛„rii
proiectelor aflate Ón derulare.
Art. 12. — (1) Œn cazul solicit„rii justificate a uneia
dintre p„r˛i sau la recomandarea comisiei de evaluare, pot
fi f„cute modific„ri ∫i complet„ri Ón structura planului
sectorial ∫i a proiectelor componente, conform procedurilor
utilizate la atribuirea acestora sau prin act adi˛ional la
contractul de finan˛are, cu Óncadrarea Ón valoarea aprobat„
a proiectului respectiv.
(2) Rezultatele cercet„rii ob˛inute Ón cadrul proiectelor
componente ale planului sectorial apar˛in contractorului,
dac„ prin contract nu s-a prev„zut altfel.
(3) Rezultatele cercet„rii, dup„ caz, pot fi transferate
altor structuri ale autorit„˛ii contractante, prin ordin emis de
conduc„torul autorit„˛ii contractante.
(4) Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
poate atribui Ón sistem competi˛ional sau direct contracte
de finan˛are pentru achizi˛ionarea serviciilor de conducere
a planului sectorial Ón condi˛iile stabilite prin prezentele
norme metodologice.
(5) Modelele documentelor specifice vor fi aprobate prin
ordin al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Ón termen de 30 de zile de la data public„rii Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, a prezentelor norme
metodologice.
(6) Defini˛iile termenilor utiliza˛i Ón cuprinsul prezentelor
norme metodologice sunt prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din acestea.
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ANEX√
la normele metodologice

D E F I N I fi I I L E T E R M E N I L O R U T I L I Z A fi I

1. autoritate contractant„ — parte Óntr-un contract de
finan˛are, care, fie Ón baza legii, fie Ón baza unui alt
contract de finan˛are legal Óncheiat, la care a avut calitatea
de contractor, finan˛eaz„ realizarea unui obiectiv, stabilind
Ón mod univoc condi˛iile Ón care cealalt„ parte va realiza
contractul ce se Óncheie Ón acest scop;
2. comisie de evaluare — grup format din persoane
desemnate de autoritatea contractant„ dup„ criterii de
competen˛„, multidisciplinaritate, obiectivitate ∫i impar˛ialitate,
Ón vederea evalu„rii ofertelor Ón cadrul unei licita˛ii sau al
unor proceduri competi˛ionale simplificate;
3. conduc„tor de program/proiect — autoritatea de stat
contractant„, Ón cazul programelor conduse de aceasta, sau
contractorul, Óntr-un contract de finan˛are al c„rui obiect este
procurarea de servicii de conducere de program/proiect ∫i,
dup„ caz, de realizare/execu˛ie a proiectelor situate pe
ultimul nivel de detaliere a programului;
4. contract de servicii de cercetare-dezvoltare —
contractul Ón care una dintre p„r˛i, denumit„ autoritate
contractant„, are dreptul ∫i obliga˛ia de a impune Ón mod
univoc celeilalte p„r˛i, denumit„ contractor, obiectivele
pentru care se face finan˛area ∫i condi˛iile Ón care se
realizeaz„ finan˛area serviciilor de cercetare-dezvoltare;
5. contractor — parte Óntr-un contract de finan˛are, care,
accept‚nd finan˛area ∫i condi˛iile asociate acesteia, stabilite
de autoritatea contractant„, se oblig„ s„ asigure realizarea
contractului;
6. evaluare — analiza rezultatelor ob˛inute Ón timpul ∫i
dup„ implementarea programului/proiectului ∫i indicarea
unor ac˛iuni corective, acolo unde este cazul, Ón vederea
ob˛inerii rezultatelor ∫i atingerii obiectivelor prev„zute;
7. monitorizare — activitatea de a urm„ri, a observa, a
m„sura ∫i a verifica Ón mod sistemic, precum ∫i de a
promova m„surile adecvate pentru a men˛ine pe calea
predefinit„ o opera˛iune, un proces sau altele asemenea;
8. ofertant — poten˛ial contractor care a depus o
ofert„/propunere de proiect;
9. ofert„ — propunerea tehnic„ ∫i propunerea financiar„
asociat„ acesteia, elaborate de c„tre un poten˛ial contractor
Ón baza invita˛iei primite de acesta de la autoritatea
contractant„ pentru a participa la licita˛ie sau la o
procedur„ competi˛ional„ simplificat„;
10. propunere de proiect — solicitare de finan˛are a unui
proiect ini˛iat de un poten˛ial contractor, elaborat de c„tre
acesta Ón cadrul tematic ∫i cu respectarea condi˛iilor
indicate prin pachetul de informa˛ii al unui program, Ón
scopul de a participa la o competi˛ie de selectare a
contractorilor, organizat„ Ón cadrul acelui program/proiect
prin procedura de evaluare a propunerilor de proiecte;
11. raport de activitate — document elaborat de
conduc„torul de program/proiect, pe baza compar„rii
stadiului efectiv al programului/proiectului cu stadiul

prev„zut prin instrumentele de planificare ∫i programare. Œn
cazul Ón care conduc„torul de program/proiect este
autoritate contractant„, raportul de activitate se elaboreaz„
pe baza informa˛iilor con˛inute Ón rapoartele de activitate
ale proiectelor finan˛ate prin program/proiect, rapoarte care,
la r‚ndul lor, se elaboreaz„ de c„tre conduc„torii de
proiecte. Raportul de activitate descrie activit„˛ile
desf„∫urate Ón perioada de referin˛„, eviden˛iaz„ Ónt‚rzierile
∫i necorel„rile ap„rute Ón derularea programului/proiectului
∫i cauzele acestora ∫i propune m„suri corective;
12. raport final de activitate — instrument de monitorizare
a implement„rii unui program/proiect, elaborat de
conduc„torul de program/proiect la Óncheierea implement„rii
programului/proiectului, pe baza compar„rii stadiului final
ob˛inut cu cel prev„zut prin instrumente de planificare ∫i
programare;
13. raport de evaluare — document elaborat numai de
c„tre sau prin grija autorit„˛ii contractante. Raportul de
evaluare a programului se elaboreaz„ de c„tre monitorul
de program, iar raportul de evaluare a proiectului se
elaboreaz„ de c„tre responsabilul de proiect. Raportul
intermediar de evaluare a programului se elaboreaz„ la
periodicitatea prev„zut„ prin contractul de servicii de
cercetare-dezvoltare, de regul„ trimestrial sau semestrial, iar
raportul intermediar de evaluare a proiectului se elaboreaz„
anual. Raportul independent de evaluare se elaboreaz„ de
c„tre echipe de evaluatori externi programului/proiectului,
alc„tuite la solicitarea autorit„˛ii contractante. Raportul de
evaluare se elaboreaz„ pe baza compar„rii rezultatelor
efective cu cele planificate, cu accent pe analiza eficien˛ei
utiliz„rii
fondurilor.
Raportul
de
evaluare
a
programului/proiectului se elaboreaz„ pe baza informa˛iilor
con˛inute Ón rapoartele de activitate ale programelor/
proiectelor finan˛ate prin program/proiect. Œn cazul Ón care
conduc„torii acestor proiecte sunt, la r‚ndul lor, autorit„˛i
contractante, raportul de evaluare a programului/proiectului
se elaboreaz„ ∫i pe baza rapoartelor de evaluare a
proiectelor finan˛ate prin program/proiect;
14. caiet de sarcini — document prin care se stabilesc
cerin˛ele ce trebuie respectate de poten˛ialii contractori Ón
elaborarea ofertei, document elaborat de c„tre autoritatea
contractant„ Ón vederea atribuirii contractului de finan˛are
prin licita˛ie, proceduri competi˛ionale simplificate sau prin
atribuire direct„;
15. documenta˛ia standard — document pentru
elaborarea ∫i prezentarea ofertei, care asigur„ punerea la
dispozi˛ia tuturor poten˛ialilor candida˛i/ofertan˛i a
informa˛iilor necesare privind aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului de achizi˛ie public„ ∫i reprezint„
modelul pe baza c„ruia autoritatea contractant„ are
obliga˛ia de a Óntocmi fiecare documenta˛ie pentru
elaborarea ∫i prezentarea ofertei.

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.145/3.XII.2004
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a Institutului Na˛ional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica P„m‚ntului — INCDFP 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 P„m‚ntului — INCDFP Bucure∫ti, aflat Ón
coordonarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, prev„zut Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Prezenta hot„r‚re intr„ Ón vigoare la 30 de zile
de la data public„rii ei Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
Art. 3. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ prevederile art. 4, anexa nr. 1 — Structura
organizatoric„ — ∫i anexa nr. 2 — Regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare a Institutului Na˛ional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica P„m‚ntului — INCDFP

Bucure∫ti la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.313/1996 privind
Ónfiin˛area Institutului Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizica P„m‚ntului — INCDFP Bucure∫ti, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 330 din
9 decembrie 1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 4. — Articolul 2 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.313/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizica P„m‚ntului — INCDFP Bucure∫ti este
persoan„ juridic„ cu sediul Ón comuna M„gurele,
str. C„lug„reni nr. 12, jude˛ul Ilfov.“

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Radu Damian,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Valentin Mocanu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 10 noiembrie 2004.
Nr. 1.947.
ANEX√

REGULAMENT
de organizare ∫i func˛ionare a Institutului Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizica P„m‚ntului — INCDFP Bucure∫ti
CAPITOLUL I

Art. 2. — (1) Institutul na˛ional este Ónfiin˛at Ón scopul

Dispozi˛ii generale

desf„∫ur„rii activit„˛ii de cercetare ∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltare

Art. 1. — (1) Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizica P„m‚ntului — INCDFP Bucure∫ti, denumit Ón
continuare institut na˛ional, este persoan„ juridic„ rom‚n„,
cu sediul Ón comuna M„gurele, str. C„lug„reni nr. 12,
jude˛ul Ilfov, aflat„ Ón coordonarea Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii, denumit Ón continuare minister coordonator.
(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 conformitate cu prevederile
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.

tehnologic„ Ón domeniul fizicii P„m‚ntului, Ón general, ∫i al
seismologiei, Ón principal.
(2) Institutul na˛ional contribuie, Ón principal, la
elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului s„u potrivit
Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.313/1996 privind Ónfiin˛area
Institutului Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
P„m‚ntului — INCDFP Bucure∫ti, cu modific„rile ulterioare,
∫i la realizarea cu prioritate a obiectivelor ∫tiin˛ifice ∫i
tehnologice stabilite prin Programele na˛ionale de cercetare
∫tiin˛ific„, dezvoltare tehnologic„ ∫i inovare.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.145/3.XII.2004
CAPITOLUL II
Obiectul de activitate
Art. 3. — (1) Obiectul de activitate al institutului
na˛ional, definit conform codurilor CAEN 73 ∫i 74, cuprinde,
Ón principal:
A. Activit„˛i de cercetare-dezvoltare:

I. Œn cadrul Planului na˛ional de cercetare-dezvoltare ∫i
inovare, cu o pondere majoritar„ din total activit„˛i, institutul
efectueaz„:
1. cercet„ri fundamentale ∫i aplicative referitoare la:
a) procesele fizice din focarele cutremurelor de p„m‚nt;
b) procese seismotectonice;
c) predic˛ia cutremurelor de p„m‚nt pe baza
precursorilor geofizici ∫i geodezici;
d) seismologie inginereasc„;
e) microzonarea seismic„ a localit„˛ilor dens populate
din Rom‚nia;
f) structura intern„ profund„ a P„m‚ntului;
g) evaluarea ∫i reducerea riscului seismic pe teritoriul
Rom‚niei;
h) tomografie seismic„;
i) monitorizarea desf„∫ur„rii Ón timp real a cutremurelor
puternice;
2. elaborarea de standarde Ón domeniul zon„rii (harta
hazardului seismic al teritoriului rom‚nesc) ∫i microzon„rii
seismice (hazardul seismic local) a localit„˛ilor dens
populate.
II. Alte activit„˛i de cercetare ∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltare
tehnologic„ Ón cadrul c„rora institutul efectueaz„ elaborarea
de studii ∫i cercet„ri de amplasament seismic pentru
centrale nuclearo-electrice ∫i pentru alte obiective de
importan˛„ na˛ional„, precum baraje, construc˛ii militare,
poduri, spitale, ∫coli ∫i altele asemenea
III. Pentru realizarea planurilor sectoriale ∫i a
programelor nucleu Ón domeniul fizicii P„m‚ntului, institutul
efectueaz„:
a) cercet„ri privind predic˛ia cutremurelor puternice de
p„m‚nt vr‚ncene, de teren lung ∫i scurt;
b) cercet„ri privind realizarea unor sisteme de alarmare
seismic„ Ón timp real a obiectivelor industriale ∫i a altor
instala˛ii de interes na˛ional la cutremure puternice;
c) cercet„ri privind tomografia seismic„ a unor baraje
pentru evitarea unor catastrofe;
d) cercet„ri privind realizarea h„r˛ii seismice a
desf„∫ur„rii cutremurului puternic Ón timp real (Shake/Quake
Map);
e) cercet„ri privind realizarea h„r˛ii de hazard seismic al
Rom‚niei Ón lumina normelor europene EC8.
IV. Œn cadrul programelor interna˛ionale de cercetaredezvoltare, institutul efectueaz„:
a) cercet„ri privind regiunile seismice limitrofe Rom‚niei
∫i cele care influen˛eaz„ seismicitatea Rom‚niei;
b) monitorizarea seismicit„˛ii exploziilor nucleare ∫i a
altor surse seismice, asigur‚nd participarea tehnic„ a
Rom‚niei la activit„˛i Ón sprijinul aplic„rii prevederilor
Tratatului de interzicere total„ a experien˛elor nucleare,
adoptat de Adunarea General„ a Na˛iunilor Unite la
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10 septembrie 1996, ratificat de Rom‚nia prin Legea
nr. 152/1999.
B. Activit„˛i conexe activit„˛ii de cercetare-dezvoltare, desf„∫urate Ón
domeniul propriu de activitate, cu avizul autorit„˛ii de stat pentru
cercetare-dezvoltare ∫i, dup„ caz, cu autorizarea institu˛iilor abilitate,
const‚nd Ón:

a) participarea la elaborarea strategiei domeniului,
institutul desf„∫ur‚nd activitatea de coordonare pe plan
na˛ional a programelor de seismologie, Ón principal, ∫i de
fizica P„m‚ntului, Ón general;
b) formarea ∫i specializarea profesional„ Ón domeniul
propriu de activitate ∫i specializarea de cercet„tori Ón
domeniul fizicii P„m‚ntului;
c) asisten˛„ tehnic„, consultan˛„, furnizarea de servicii
∫tiin˛ifice ∫i tehnologice economiei privind protec˛ia
antiseismic„ a popula˛iei ∫i a instala˛iilor industriale cu risc
major la cutremurele puternice;
d) editarea ∫i tip„rirea publica˛iilor din domeniul fizicii
P„m‚ntului;
e) prestarea de servicii Ón domeniul siguran˛ei Ón
exploatare la cutremure a unor obiective de interes
na˛ional, precum C.N.E. Cernavod„, baraje, construc˛ii
social-economice ∫i culturale, obiective militare, poduri,
rezervoare cu produse chimice ∫i altele asemenea;
f) managementul transferului tehnologic, inclusiv
urm„rirea ∫i participarea direct„ prin departamentul de
transfer tehnologic;
g) execu˛ia de unicate ∫i serii mici Ón cadrul activit„˛ii
de microproduc˛ie a laboratoarelor ∫i de transfer tehnologic;
h) activitatea de comer˛ interior ∫i de import-export
aferent„ obiectului s„u de activitate, Ón condi˛iile legii.
(2) Œn cadrul obiectivului 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 ministerului coordonator ∫i cu avizul
autorit„˛ii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
CAPITOLUL III
Patrimoniul
Art. 4. — (1) Patrimoniul institutului na˛ional, stabilit pe
baza situa˛iilor financiare anuale la data de 30 iunie 2004,
este de 25.272.122 mii lei, din care imobiliz„ri corporale
8.959.693 mii lei ∫i necorporale 1.007.187 mii lei ∫i active
circulante 15.305.242 mii lei.
(2) Institutul na˛ional administreaz„, cu diligen˛a unui
bun proprietar, bunuri proprietate public„ ∫i privat„ a
statului, precum ∫i bunurile proprii 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.
(3) 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„,
precum ∫i ordonatorului principal de credite, Ón egal„
m„sur„, dac„ prin contract nu s-a prev„zut altfel.
Rezultatele cercet„rilor concretizate Ón active corporale sau
necorporale, ob˛inute Ón baza derul„rii unor contracte
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finan˛ate din fonduri private, precum ∫i rezultatele ob˛inute
din activit„˛i desf„∫urate Ón asocierea Ón participa˛iune sau
Ón entit„˛i cu personalitate juridic„ n„scute Ón urma altor
forme de asociere apar˛in institutului na˛ional Ón calitate de
persoan„ juridic„ executant„.
(4) Administrarea, Ónregistrarea Ón eviden˛a contabil„ a
institutului na˛ional, precum ∫i Ónstr„inarea, Ónchirierea sau
concesionarea ∫i casarea rezultatelor cercet„rilor ob˛inute Ón
baza derul„rii unui contract finan˛at de la 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.
(5) 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.
(6) Institutul na˛ional poate efectua prest„ri de servicii
sau activit„˛i de microproduc˛ie ∫i comer˛, Ón mod direct ∫i
prin asociere Ón participa˛iune, Ón scopul stimul„rii
valorific„rii rezultatelor cercet„rii, cu aprobarea autorit„˛ii de
stat pentru cercetare-dezvoltare.
(7) Patrimoniul institutului na˛ional poate fi modificat
conform prevederilor legale Ón vigoare.
CAPITOLUL IV
Structura organizatoric„ ∫i func˛ional„
Art. 5. — (1) 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. Sediul subunit„˛ilor se
prevede Ón hot„r‚rea de Ónfiin˛are a institutului na˛ional,
Ónfiin˛area sau desfiin˛area acestora fiind aprobat„ prin
hot„r‚re a Guvernului.
(2) Structura organizatoric„ a institutului na˛ional se
aprob„ prin ordin al conduc„torului ministerului coordonator,
Ón termen de 30 de zile de la intrarea Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri, ∫i cuprinde, pe l‚ng„ structura
organizatoric„ prev„zut„ la alin. (1), ∫i urm„toarele
compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de
marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul
de audit ∫i control financiar, compartimentul de diseminare
a informa˛iilor, rela˛ii publice ∫i mass-media.
(3) 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. 6. — Conducerea institutului na˛ional este asigurat„ de:
a) consiliul de administra˛ie;
b) comitetul de direc˛ie;
c) directorul general.
Art. 7. — Orientarea ∫i coordonarea activit„˛ii tehnico∫tiin˛ifice din institutul na˛ional sunt asigurate de consiliul
∫tiin˛ific.

Art. 8. — (1) 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.
(2) 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.
Consiliul de administra˛ie
Art. 9. — (1) Consiliul de administra˛ie este format din
7 membri, cet„˛eni rom‚ni, numi˛i prin ordin al ministrului
coordonator, cu avizul autorit„˛ii de stat pentru cercetaredezvoltare, la propunerea conducerii autorit„˛ii de la care
ace∫tia provin, pentru un mandat de 4 ani care poate fi
reÓnnoit.
(2) 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 autorit„˛ii de stat pentru cercetaredezvoltare;
d) un reprezentant al Ministerului Finan˛elor Publice;
e) un reprezentant al Ministerului Muncii ∫i Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei;
f) doi speciali∫ti din domeniu, propu∫i de ministerul
coordonator.
(3) 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. 10. — (1) Membrii consiliului de administra˛ie Ó∫i
p„streaz„ calitatea de angaja˛i la institu˛ia sau unitatea de
la care provin, precum ∫i toate drepturile ∫i obliga˛iile care
deriv„ din aceast„ calitate.
(2) Pentru activitatea desf„∫urat„ membrii consiliului de
administra˛ie 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 ∫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
sau cu care institutul na˛ional se afl„ Ón rela˛ii comerciale
directe.
Art. 11. — (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;
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b) propune modificarea structurii de organizare ∫i
func˛ionare 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 ministerul coordonator Ón
vederea aprob„rii conform reglement„rilor legale;
d) analizeaz„ ∫i avizeaz„ situa˛iile financiare anuale, pe
care le supune spre aprobare ministerului 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 ale bugetului de venituri ∫i
cheltuieli;
f) analizeaz„, aprob„ sau, dup„ caz, propune spre
aprobare, potrivit prevederilor legale, investi˛iile care
urmeaz„ a fi realizate de institutul na˛ional;
g) propune spre aprobare 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. 32
∫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 pentru
ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului na˛ional.
(2) Consiliul de administra˛ie exercit„ orice alte atribu˛ii
stabilite, potrivit prevederilor legale.
Art. 12. — Consiliul de administra˛ie Ó∫i desf„∫oar„
activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare ∫i
func˛ionare avizat de ministerul 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. 13. — (1) Consiliul 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
la solicitarea unei treimi din num„rul membrilor consiliului
de administra˛ie.
(2) Dezbaterile consiliului de administra˛ie sunt conduse
de pre∫edintele consiliului, iar Ón lipsa acestuia, de c„tre
vicepre∫edintele ales de c„tre membrii consiliului.
Art. 14. — (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 fi reprogramat„ Óntr-un interval 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 4 membri.
Art. 15. — La ∫edin˛a 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 sunt
constitui˛i Ón sindicat.
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Art. 16. — 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. 17. — (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„ au
consemnat expres punctul lor de vedere Ón registrul de
∫edin˛e al consiliului de administra˛ie ∫i dac„ au anun˛at Ón
scris despre aceasta ministerul coordonator.
(3) Membrii consiliului de administra˛ie care nu respect„
prevederile art. 10 alin. (3) ∫i (4) r„spund, potrivit legii,
pentru daunele cauzate institutului na˛ional ca urmare a
acestui fapt.
Art. 18. — Œn primul trimestru al fiec„rui an, consiliul de
administra˛ie prezint„ ministerului coordonator un raport
asupra activit„˛ii desf„∫urate Ón anul precedent ∫i asupra
programului de activitate pentru anul Ón curs.
Art. 19. — Secretariatul consiliului de administra˛ie este
asigurat de institutul na˛ional. Atribu˛iile secretariatului sunt
prev„zute Ón regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
consiliului de administra˛ie.
Comitetul de direc˛ie

Art. 20. — (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. 21. — (1) Comitetul de direc˛ie exercit„ atribu˛ii ∫i
are r„spunderi Ón limita competen˛elor propuse 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. 22. — Comitetul de direc˛ie se Óntrune∫te decadal
∫i ori de c‚te ori interesele institutului na˛ional o impun, la
convocarea directorului general sau, dup„ caz, a
Ónlocuitorului acestuia.
Art. 23. — (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
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de consiliul de administra˛ie al institutului na˛ional ∫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. 24. — (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 metodologiei elaborate de
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. 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 ∫i eliberarea din func˛ie a directorului
general se fac prin ordin al conduc„torului ministerului
coordonator.
Art. 25. — 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 agen˛i economici, precum ∫i cu persoane fizice ∫i/sau
juridice 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 consiliului de administra˛ie modificarea
structurii organizatorice ∫i func˛ionale a institutului na˛ional;
d) nume∫te directorii ∫i conduc„torii compartimentelor
din structura organizatoric„ a institutului na˛ional, Ón urma
concursului organizat pe baza criteriilor propuse de
comitetul de direc˛ie, ∫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„;
f) asigur„ negocierea contractului colectiv de munc„ la
nivelul institutului na˛ional ∫i a salariilor 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 specializate;
i) analizeaz„ lunar stadiul valorific„rii rezultatelor
cercet„rii, inclusiv activitatea compartimentului marketing;
j) este ordonator de credite pentru sumele alocate
institutului na˛ional de la bugetul de stat;
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. 26. — (1) Consiliul ∫tiin˛ific este format din
minimum 5 membri, reprezent‚nd principalele compartimente

din cadrul institutului na˛ional care desf„∫oar„ activit„˛i de
cercetare-dezvoltare.
(2) Consiliul ∫tiin˛ific este alc„tuit din cercet„tori cu
realiz„ri deosebite Ón domeniu, salaria˛i ai institutului
na˛ional, ale∫i pe 4 ani prin vot secret de c„tre cadrele cu
studii superioare din institutul 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. 27. — 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;
e) propune m„suri pentru perfec˛ionarea profesional„ ∫i
Óncadrarea personalului de cercetare Ón grade profesionale;
f) organizeaz„ ∫i coordoneaz„ desf„∫urarea manifest„rilor
cu caracter ∫tiin˛ific;
g) avizeaz„ ac˛iunile de cooperare, interne ∫i
interna˛ionale, cu scop ∫tiin˛ific;
h) avizeaz„ acordarea de burse de studii ∫i stagii de
perfec˛ionare Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate.
CAPITOLUL VI
Bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i execu˛ia acestuia.
Rela˛ii financiare
Art. 28. — (1) Institutul na˛ional Óntocme∫te anual buget
de venituri ∫i cheltuieli, situa˛ii financiare anuale, potrivit
reglement„rilor legale Ón vigoare.
(2) Situa˛iile financiare anuale se aprob„ de c„tre
ministerul coordonator, Ón condi˛iile legii.
Art. 29. — (1) Veniturile ∫i cheltuielile institutului na˛ional
se stabilesc prin buget pentru fiecare exerci˛iu financiar.
(2) Bugetul de venituri ∫i cheltuieli se Óntocme∫te pe
baza indicatorilor de performan˛„ stabili˛i de ministerul
coordonator ∫i se aprob„ prin ordin al ministerului
coordonator, cu avizul Ministerului Finan˛elor Publice ∫i al
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.
Art. 30. — Institutul na˛ional determin„ anual volumul de
venituri de realizat ∫i de cheltuieli totale de efectuat,
corelat cu contractele Óncheiate pentru activitatea
programat„.
Art. 31. — (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.
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(2) Salariul de baz„ al directorului general se stabile∫te
prin ordin al ministrului coordonator, potrivit reglement„rilor
Ón vigoare.
Art. 32. — (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 peste plafonul stabilit se
efectueaz„ cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza
avizului prealabil al Ministerului Finan˛elor Publice.
Art. 33. — (1) Institutul na˛ional hot„r„∫te cu privire la
investi˛iile ce urmeaz„ a fi 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
ministerul coordonator, potrivit legii.
(2) Ministerul coordonator va cuprinde Ón bugetul s„u de
venituri ∫i cheltuieli fondurile necesare realiz„rii unor
investi˛ii, dot„ri, achizi˛ion„ri de aparatur„, echipamente ∫i
instala˛ii pentru institut.
(3) Execu˛ia investi˛iilor prev„zute la alin. (1) ∫i (2) se
adjudec„ potrivit legii.
Art. 34. — (1) Opera˛iunile de Óncas„ri ∫i pl„˛i ale
institutului na˛ional se efectueaz„ prin conturi deschise la
b„nci cu sediul Ón Rom‚nia ∫i prin unit„˛i de trezorerie.
(2) Institutul na˛ional poate efectua opera˛iuni de
Óncas„ri ∫i pl„˛i Ón lei ∫i valut„, prin casierie proprie, cu
respectarea nivelului plafonului de cas„ ∫i a normativelor

ACTE
ALE

ALE

de disciplin„ financiar-valutare stabilite prin acte normative
Ón vigoare.
(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. 35. — Institutul na˛ional Ó∫i va organiza controlul
financiar preventiv propriu ∫i auditul financiar, potrivit legii.
CAPITOLUL VII
Reglementarea litigiilor
Art. 36. — Litigiile institutului na˛ional cu persoane fizice
sau persoane juridice, nesolu˛ionate pe cale amiabil„, sunt
supuse spre rezolvare instan˛elor judec„tore∫ti rom‚ne de
drept comun.
CAPITOLUL VIII
Dispozi˛ii finale
Art. 37. — Modific„rile ∫i complet„rile prezentului
regulament se pot face la propunerea consiliului de
administra˛ie, cu respectarea prevederilor legale Ón vigoare.
Art. 38. — 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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MINISTERUL S√N√T√fiII

ORDIN
privind aprobarea Ghidului pentru efectuarea inspec˛iilor de bun„ practic„ de fabrica˛ie
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 alin. (9) din Ordonan˛a Guvernului nr. 125/1998 privind Ónfiin˛area, organizarea
∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale a Medicamentului, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 594/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele
medicamentoase de uz uman, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 336/2002, cu complet„rile ∫i modific„rile
ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei generale farmaceutice, inspec˛ia de farmacie ∫i aparatur„ medical„
nr. O.B. 12.926/2004,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul s„n„t„˛ii emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Ghidul pentru efectuarea
inspec˛iilor de bun„ practic„ de fabrica˛ie, prev„zut Ón
anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ orice dispozi˛ie contrar„.

Art. 3. — Agen˛ia Na˛ional„ a Medicamentului va duce
la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Ovidiu BrÓnzan
Bucure∫ti, 5 noiembrie 2004.
Nr. 1.441.
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ANEX√

GHID
pentru efectuarea inspec˛iilor de bun„ practic„ de fabrica˛ie
CAPITOLUL I
Introducere
Art. 1. — Prezentul ghid descrie modul de desf„∫urare
a inspec˛iilor de bun„ practic„ de fabrica˛ie (BPF),
procedurile de inspec˛ie, frecven˛a inspec˛iilor ∫i procedurile
de reinspec˛ie.
CAPITOLUL II
Glosar
Art. 2. — Œn prezentul ghid sunt aplicabile defini˛iile din
Ordinul
ministrului s„n„t„˛ii nr. 1.058/2003 pentru
aprobarea Regulilor de bun„ practic„ de fabrica˛ie pentru
produse medicamentoase, precum ∫i urm„toarele defini˛ii:
— inspec˛ie — evaluarea la locul de produc˛ie, a
conformit„˛ii cu Regulile de bun„ practic„ de fabrica˛ie
(RBPF), efectuat„ de c„tre inspectorii Agen˛iei Na˛ionale a
Medicamentului (ANM);
— inspec˛ie general„ BPF — inspec˛ia care acoper„
toate aspectele legate de BPF, efectuat„ Ónainte de
acordarea certificatului de bun„ practic„ de fabrica˛ie,
conform art. 31, respectiv art. 33 alin. (7) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 152/1999, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 336/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— reinspec˛ie — inspec˛ia care monitorizeaz„ ac˛iunile
corective solicitate de inspector Ón timpul inspec˛iei
anterioare;
— inspec˛ie pe produs sau proces — inspec˛ia care
evalueaz„ respectarea de c„tre produc„tor a autoriza˛iei de
punere pe pia˛„ (APP) a produsului ∫i a fabrica˛iei ∫i a
documenta˛iei legate de produs sau de un anumit proces
de fabrica˛ie;
— raport de inspec˛ie — raport Óntocmit de inspectorii din
Departamentul inspec˛ie farmaceutic„ (DIF) al ANM, care
precizeaz„ dac„ unitatea inspectat„ Óndepline∫te RBPF.
CAPITOLUL III
Generalit„˛i
Art. 3. — Principalul rol al inspectorului este de a
proteja s„n„tatea public„, Ón acord cu prevederile legale Ón
vigoare Ón domeniul medicamentului.
Art. 4. — Sarcina unui inspector este de a asigura
respectarea de c„tre produc„tori a principiilor BPF.
Art. 5. — Scopul principal al inspectorului este de a
determina dac„ diversele elemente ale sistemului de
asigurare a calit„˛ii din unitatea inspectat„ sunt eficiente ∫i
adecvate pentru ob˛inerea conformit„˛ii cu principiile BPF;
Ón plus, una dintre responsabilit„˛ile inspectorului este de a
determina dac„ medicamentul este fabricat Ón acord cu
formula de fabrica˛ie aprobat„ de c„tre ANM ∫i, implicit, Ón
acord cu prevederile APP.
Art. 6. — Inspectorii trebuie s„ contribuie la crearea
unei atmosfere pozitive Ón timpul inspec˛iei.
Art. 7. — Inspectorul trebuie s„ fie con∫tient de influen˛a
sa Ón luarea deciziilor de c„tre conducerea companiei
inspectate; el trebuie s„ r„spund„ la Óntreb„ri, dar s„ evite
a avea rol de consultant.
Art. 8. — (1) Sarcina unui inspector nu se rezum„ la a
face cunoscute gre∫elile, deficien˛ele ∫i diferen˛ele fa˛„ de
prevederile ghidului; inspectorul poate s„-∫i Ónso˛easc„
observa˛iile cu eventuale recomand„ri privind rezolvarea
acestora.
(2) Œn mod normal o inspec˛ie trebuie s„ includ„
elemente educa˛ionale ∫i de motivare.

Art. 9. — (1) Œn acord cu activit„˛ile companiei se pot
efectua diferite tipuri de inspec˛ie.
(2) Modul de efectuare a inspec˛iilor poate varia Ón
func˛ie de obiectivele urm„rite ∫i se poate concentra, de
exemplu, asupra aspectelor generale de BPF sau pe
fabrica˛ia unui anumit produs sau pe un anumit proces.
Art. 10. — (1) Inspec˛iile generale BPF (numite ∫i
inspec˛ii totale, periodice, planificate sau de rutin„) trebuie
s„ se efectueze Ónainte de acordarea unui certificat de
bun„ practic„ de fabrica˛ie.
(2) Acest tip de inspec˛ie poate fi necesar, de
asemenea, Ón cazul unei schimb„ri semnificative Ón
activitatea de fabrica˛ie ∫i Ón caz de nerespectare a RBPF.
Art. 11. — Reinspec˛iile (numite ∫i inspec˛ii de urm„rire
sau de reevaluare) sunt recomandate pentru monitorizarea
ac˛iunilor corective solicitate de inspector Ón timpul unei
inspec˛ii anterioare.
Art. 12. — Inspec˛iile pe produs sau proces (numite ∫i
inspec˛ii speciale sau orientate pe problem„) sunt
recomandate pentru a evalua respectarea de c„tre
produc„tor a dosarului care a stat la baza APP ∫i a
modului Ón care este p„strat„ documenta˛ia seriei; sunt de
asemenea indicate atunci c‚nd exist„ reclama˛ii sau
retrageri care privesc un produs, un grup de produse sau
procese de fabrica˛ie (de exemplu: sterilizare, etichetare etc.).
Art. 13. — Aprecierea gradului de conformitate cu
RBPF, f„cut„ de inspectori la locul de inspec˛ie, este
esen˛ial„, dat„ fiind marea diversitate de activit„˛i
(referitoare at‚t la amplasare, organizare, c‚t ∫i la structura
managementului) ∫i varietatea produselor, a proceselor de
fabrica˛ie ∫i a metodelor analitice.
Art. 14. — Atitudinea consecvent„ a inspectorilor Ón
evaluarea standardelor BPF ale companiilor este esen˛ial„.
Art. 15. — Inspec˛iile pot perturba activitatea obi∫nuit„ a
unit„˛ii inspectate ∫i de aceea inspectorii trebuie s„ aib„
grij„ s„ Ó∫i desf„∫oare activitatea cu aten˛ie ∫i Ón mod
planificat ∫i s„ nu expun„ produsul/produsele nici unui risc.
Art. 16. — Œn timpul efectu„rii inspec˛iei inspectorii vor
avea acces la informa˛ii confiden˛iale, pe care trebuie s„ le
trateze cu integritate ∫i grij„ sporit„.
CAPITOLUL IV
Proceduri de inspec˛ie
IV. 1. Planificarea inspec˛iilor
Art. 17. — (1) ANM trebuie s„ planifice inspec˛iile ∫i s„
elaboreze un program.
(2) Programul trebuie s„ asigure c„ frecven˛a inspec˛iilor
la produc„tori poate fi efectuat„ conform planific„rii.
(3) ANM trebuie s„ asigure resurse suficiente pentru ca
realizarea programului de inspec˛ie s„ se fac„ Óntr-o
manier„ adecvat„.
IV. 2. Preg„tirea inspec˛iilor
Art. 18. — Œnainte de a efectua o inspec˛ie,
inspectorul/inspectorii trebuie s„ se familiarizeze cu
compania care va fi inspectat„.
Art. 19. — Aceasta presupune:
— examinarea dosarului standard al unit„˛ii (dac„ este
disponibil);
— trecerea Ón revist„ a produselor fabricate de
companie;
— consultarea rapoartelor de la inspec˛iile anterioare;
— trecerea Ón revist„ a ac˛iunilor corective (dac„ este
cazul) rezultate din inspec˛iile anterioare;
— trecerea Ón revist„ a retragerilor de produse ini˛iate
de la ultima inspec˛ie;
— examinarea neconformit„˛ilor relevante privind
calitatea produselor, anun˛ate de la ultima inspec˛ie;
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— consultarea buletinelor de analiz„ ale probelor
analizate de ANM de la ultima inspec˛ie;
— consultarea unor standarde sau ghiduri speciale care
au leg„tur„ cu locul de fabrica˛ie ce va fi inspectat;
— consultarea p„r˛ilor relevante ale dosarului de
autorizare de punere pe pia˛„ a unuia sau mai multor
produse care se vor urm„ri Ón timpul inspec˛iei.
Art. 20. — Pentru evitarea omiterii unor aspecte
importante ale RBPF, se pot folosi fi∫a de inspec˛ie BPF ∫i
un aide-mémoire specific inspec˛iei care se va efectua.
Art. 21. — Se recomand„ ca inspectorii s„ preg„teasc„
un plan de inspec˛ie care poate include:
— denumirea ∫i adresa unit„˛ii inspectate;
— data inspec˛iei;
— obiectivele ∫i scopul inspec˛iei, ˛in‚nd cont de
inspec˛iile anterioare;
— membrii echipei de inspec˛ie ∫i rolul acestora, dac„
mai mult de un inspector va efectua inspec˛ia;
— timpul ∫i durata estimat„ pentru fiecare obiectiv
major care se va inspecta;
— identificarea tuturor compartimentelor care urmeaz„ a
fi inspectate;
— identificarea persoanelor care sunt direct responsabile
pentru fabrica˛ia ∫i controlul calit„˛ii/asigurarea calit„˛ii; Ón
cazul inspect„rii unor produse ∫i/sau procese specifice,
identificarea persoanelor direct responsabile pentru aceste
produse ∫i/sau procese;
— identificarea activit„˛ilor sub contract (dac„ este
cazul);
— probe (dac„ vor fi prelevate);
— programul pentru Ónt‚lnirea final„;
— termenul aproximativ pentru transmiterea raportului
de inspec˛ie.
IV. 3. Anun˛area inspec˛iei
Art. 22. — ANM are dreptul de a inspecta o unitate
oric‚nd, inclusiv Ón timpul lucrului.
Art. 23. — Inspec˛ia poate fi anun˛at„ Ón prealabil; Ón
cazul Ón care inspec˛ia ∫i obiectivele acesteia sunt anun˛ate
Ón prealabil, sunt create premisele unei activit„˛i eficiente
pe parcursul inspec˛iei (prezen˛a persoanelor direct
implicate ∫i furnizarea documenta˛iei relevante).
IV. 4. Œnt‚lnirea premerg„toare
Art. 24. — Œn mod normal, inspectorul/inspectorii trebuie
s„ se Ónt‚lneasc„ cu personalul de conducere ∫i cu
personalul-cheie din unitate pentru prezent„ri ∫i pentru a
discuta planul de inspec˛ie (care poate face subiectul unor
modific„ri neanun˛ate).
Art. 25. — Œn timpul Ónt‚lnirii premerg„toare inspec˛iei
inspectorul trebuie:
— s„ prezinte scopul inspec˛iei;
— s„ treac„ Ón revist„ structura managerial„ a unit„˛ii
(organigrama);
— s„ identifice anumite documente pe care le-ar putea
solicita Ón timpul inspec˛iei.
Art. 26. — Œn timpul Ónt‚lnirii premerg„toare inspec˛iei
unitatea inspectat„ trebuie:
— s„ descrie Sistemul de management al calit„˛ii;
— s„ explice politica unit„˛ii Ón domeniul calit„˛ii;
— s„ explice schimb„rile importante Ón ceea ce prive∫te
facilit„˛ile, echipamentul, produsele ∫i personalul, care au
avut loc de la ultima inspec˛ie;
— s„ explice cum au fost rezolvate deficien˛ele, dac„
aceast„ informare nu a fost deja transmis„ la ANM;
— s„ desemneze persoana/persoanele care s„
Ónso˛easc„ inspectorul Ón timpul inspec˛iei;
— s„ aloce o camer„ pentru inspector/inspectori, dac„
este necesar.
IV. 5. Inspec˛ia propriu-zis„
Art. 27. — (1) O parcurgere rapid„ a unit„˛ii este
adesea util„ pentru familiarizarea cu locul de fabrica˛ie ∫i
cu orice schimb„ri majore survenite.
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(2) Aceasta este urmat„ de o parcurgere detaliat„ a
fabricii pentru a stabili dac„ cl„direa, facilit„˛ile ∫i
echipamentele sunt corect proiectate ∫i instalate ∫i dac„
modul Ón care sunt folosite corespunde opera˛iilor c„rora le
sunt destinate.
(3) Œn mod normal inspectorul urmeaz„ fluxul logic
pornind de la depozitul de materii prime, prin aria de
fabrica˛ie, zonele de control al calit„˛ii, p‚n„ la depozitul de
produse finite, av‚nd Ón vedere toate detaliile prev„zute de
RBPF.
Art. 28. — (1) Uneori este necesar s„ se insiste asupra
unei sec˛ii a unit„˛ii, dac„ acolo sunt probleme sau cerin˛e
speciale, de exemplu, sec˛ia care produce numai forme
dozate sterile sau nesterile.
(2) Trebuie s„ fie incluse Ón traseu servicii relevante,
cum sunt: sistemele de ap„ ∫i abur, climatizare/purificare
aer, exhaustare, serviciul de inginerie.
Art. 29. — Inspectorul trebuie s„ discute Óntotdeauna cu
personalul-cheie ∫i cu operatorii observa˛iile care rezult„
din inspec˛ie, chiar Ón timpul desf„∫ur„rii acesteia, pentru a
Ón˛elege corect anumite aspecte, pentru a indica zonele cu
deficien˛e ∫i pentru a evalua cuno∫tin˛ele ∫i competen˛a
personalului.
Art. 30. — La sf‚r∫itul fiec„rei zile de inspec˛ie,
inspectorul/inspectorii va/vor prezenta, pe scurt, echipei
manageriale principalele deficien˛e constatate Ón ziua
respectiv„.
IV. 6. Verificarea documentelor
Art. 31. — Œntregul sistem de documente (specifica˛ii,
formule de fabrica˛ie, instruc˛iuni de fabrica˛ie ∫i de
ambalare, proceduri, Ónregistr„ri) referitoare la activitatea de
fabrica˛ie, control, recep˛ie/distribu˛ie, Óntre˛inere trebuie s„
fie verificat prin examinarea unor exemple particulare, at‚t
Ón timpul procesului, c‚t ∫i dup„ centralizare Ón Ónregistr„rile
unei serii de fabrica˛ie.
Art. 32. — Pentru aprecierea conformit„˛ii cu BPF, o
inspec˛ie general„ BPF va include Ón mod normal
examinarea documenta˛iei cu privire la:
— fi∫ele de post;
— proceduri standard de operare;
— rapoarte de validare;
— formulele de fabrica˛ie, Ónregistr„ri ∫i instruc˛iuni;
— specifica˛ii;
— procedura de eliberare a seriei ∫i rolul persoanei/
persoanelor calificate.
Art. 33. — Pentru evaluarea conformit„˛ii cu termenii ∫i
condi˛iile APP, o inspec˛ie orientat„ pe produs va include
Ón mod normal examinarea documenta˛iei specifice
referitoare la una sau mai multe serii dintr-un anumit
produs:
— proceduri standard de operare;
— formula de fabrica˛ie, Ónregistr„ri ∫i instruc˛iuni;
— specifica˛ii, prelevarea ∫i metodele de analiz„ a
componentelor, materiilor prime, produselor intermediare ∫i
finite.
IV. 7. Contractul de fabrica˛ie ∫i control
Art. 34. — Contractul de fabrica˛ie ∫i control trebuie s„
identifice clar opera˛iile contractate Ón exterior ∫i
responsabilit„˛ile fiec„rei p„r˛i; contractul dintre furnizorul ∫i
beneficiarul de contract trebuie examinat Ón ceea ce
prive∫te conformitatea cu RBPF.
IV. 8. Reclama˛ii ∫i retragerea produsului
Art. 35. — (1) Œn timpul inspec˛iei trebuie examinate
sistemul de Ónregistrare ∫i de analizare a reclama˛iilor,
precum ∫i sistemul de retragere a seriilor de medicamente.
(2) Trebuie examinate dosarele reclama˛iilor; trebuie
discutate neconformit„˛ile raportate ∫i retragerile.
IV.9. Autoinspec˛ia
Art. 36. — Trebuie examinat sistemul de efectuare a
autoinspec˛iilor de c„tre companie, de∫i, Ón mod normal,
rapoartele de autoinspec˛ie nu trebuie s„ fie citite de
inspector.
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IV.10. Œnt‚lnirea final„
Art. 37. — La Óncheierea inspec˛iei inspectorul trebuie
s„ prezinte pe scurt cele constatate reprezentan˛ilor unit„˛ii
care, Ón mod normal, trebuie s„ includ„ persoanele-cheie
∫i, de preferat, o parte sau to˛i membrii echipei
manageriale, dac„ ace∫tia sunt al˛ii dec‚t personalul-cheie.
Art. 38. — Œnt‚lnirea final„ este o parte important„ a
inspec˛iei; trebuie s„ se discute deficien˛ele constatate Ón
timpul inspec˛iei ∫i gravitatea acestora, astfel Ónc‚t s„ se
poat„ fixa termene pentru ac˛iunile corective.
Art. 39. — Este de preferat ca unitatea inspectat„ s„
fie de acord cu faptele ∫i dovezile obiective care sus˛in
deficien˛ele observate; compania poate s„ discute, dac„
dore∫te, propunerile ini˛iale pentru ac˛iunile de remediere.
Art. 40. — Pe c‚t este posibil, toate observa˛iile
relevante trebuie s„ fie comunicate la aceast„ Ónt‚lnire,
astfel Ónc‚t compania s„ poat„ ini˛ia c‚t mai cur‚nd
ac˛iunile corective necesare.
Art. 41. — Œn cazul unor deficien˛e critice care pot
constitui riscuri pentru pacien˛i, inspectorul trebuie s„ ia
m„suri imediate.
CAPITOLUL V
Raportul de inspec˛ie
Art. 42. — (1) Raportul de inspec˛ie trebuie s„ aib„ la
baz„ adnot„rile f„cute de inspector pe parcursul inspec˛iei;
acestea trebuie s„ fie clare ∫i lizibile.
(2) Raportul de inspec˛ie, redactat conform anexei la
prezentul ghid, trebuie s„ descrie scopul inspec˛iei ∫i s„
cuprind„ observa˛iile care se desprind Ón urma inspec˛iei.
(3) Deficien˛ele, clasificate conform Ghidului pentru
clasificarea deficien˛elor observate Ón timpul inspec˛iilor de
bun„ practic„ de fabrica˛ie, Ón func˛ie de riscul acestora,
trebuie men˛ionate Ón finalul raportului.
Art. 43. — Raportul trebuie s„ con˛in„ informa˛ii
generale despre companie, o descriere a inspec˛iei propriuzise ∫i observa˛iile ∫i concluziile inspectorului.
Art. 44. — (1) Concluziile trebuie s„ men˛ioneze clar
deficien˛ele critice ∫i s„ con˛in„ decizia privind conformitatea
cu principiile BPF din unitatea inspectat„.
(2) Este recomandabil ca, de comun acord cu
produc„torul, s„ se stabileasc„ un termen p‚n„ la care
acesta trebuie s„ trimit„ un plan cu propuneri ∫i termene
pentru rezolvarea deficien˛elor semnalate Ón raport.
Art. 45. — Decizia luat„ de c„tre ANM va depinde de
natura ∫i de extinderea neconformit„˛ii.

Art. 46. — Un raport preg„tit spre a fi comunicat c„tre
o alt„ autoritate competent„ trebuie s„ includ„ informa˛ii
generale despre companie, care pot fi bazate pe
informa˛iile furnizate de un dosar standard al unit„˛ii,
preg„tit de companie ∫i actualizat, cu care inspectorul a
fost de acord.
Art. 47. — Trebuie avut„ Ón vedere necesitatea unei
reinspec˛ii la scurt timp, pentru a avea siguran˛a c„
modific„rile necesare au fost efectuate.
CAPITOLUL VI
Frecven˛a inspec˛iilor
Art. 48. — (1) Inspec˛iile trebuie s„ se efectueze la
interval de cel mult 3 ani.
(2) Intervalul dintre inspec˛ii nu trebuie s„ dep„∫easc„
3 ani, deoarece lipsa de continuitate poate s„ duc„ la
sc„derea standardului BPF sau s„ permit„ apari˛ia unor
deficien˛e importante.
Art. 49. — C‚nd se planific„ frecven˛a ∫i durata unei
inspec˛ii trebuie luate Ón considerare activit„˛ile unei
companii (tipul de produse ∫i forme farmaceutice fabricate,
substan˛ele utilizate, personalul, localurile ∫i echipamentele
implicate Ón fabrica˛ie) ∫i istoricul s„u privind conformitatea
cu RBPF.
CAPITOLUL VII
Managementul calit„˛ii Ón activitatea inspectorului
Art. 50. — (1) Majoritatea inspectorilor lucreaz„
individual sau, cel mult, Ón pereche.
(2) Se poate lua Ón considerare posibilitatea ca la
inspec˛ie s„ participe un specialist.
(3) Trebuie s„ existe un sistem pentru a monitoriza ∫i
controla performan˛a unui inspector, pentru a asigura o
atitudine corect„ ∫i consecvent„ Ón diferite ocazii ∫i Óntre
diferi˛i inspectori.
Art. 51. — Monitorizarea performan˛ei inspectorului
trebuie s„ evalueze cel pu˛in:
— Óntinderea ∫i profunzimea inspec˛iei;
— abilitatea de a recunoa∫te deficien˛ele;
— capacitatea de a aprecia gravitatea deficien˛elor;
— ac˛iunea recomandat„;
— eficien˛a cu care este efectuat„ ac˛iunea respectiv„.
Art. 52. — Sistemul calit„˛ii trebuie s„ includ„ inspec˛ii
comune efectuate periodic de inspectorii mai noi Ómpreun„
cu inspectorii cu experien˛„, precum ∫i urm„rirea
recomand„rilor ∫i a ac˛iunilor ulterioare.
ANEX√
(la ghid)

R A P O R T D E I N S P E C fi I E P E N T R U B P F

Unitatea inspectat„:

— Denumirea ∫i adresa complet„ ale unit„˛ii inspectate

Activit„˛i desf„∫urate:

—
—
—
—
—
—
—
—

Data inspec˛iei:

Fabricare de substan˛e active
Fabricare de produse medicamentoase finite
Fabricarea de produse intermediare sau vrac
Ambalare
Import
Test„ri de laborator
Control pe produs finit ∫i eliberare serie
Altele

®
®
®
®
®
®
®
®

Ziua, luna, anul

Inspector (inspectori):

— Numele inspectorului/inspectorilor
— Numele expertului/exper˛ilor/evaluatorului (dac„ este cazul)
— Numele autorit„˛ii/autorit„˛ilor competente

Referin˛e:

—
—
—
—

Num„rul autoriza˛iei de func˛ionare
Num„rul certificatului BPF
Num„rul autoriza˛iei/autoriza˛iilor de punere pe pia˛„/flux de fabrica˛ie inspectat
Codul inspec˛iei
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Introducere:
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— Scurt„ descriere a unit„˛ii ∫i activit„˛ilor desf„∫urate
— Se va specifica dac„ a fost disponibil dosarul standard al unit„˛ii Ónainte de
Ónceperea inspec˛iei
— Pentru inspec˛iile Ón ˛„rile nemembre ale Comunit„˛ii Europene/Spa˛iului
Economic European, Schemei de Cooperare a Inspec˛iei de
Farmacie/Conferin˛ei Interna˛ionale de Armonizare trebuie specificat dac„
autoritatea competent„ a ˛„rii Ón care are loc inspec˛ia a fost informat„
despre inspec˛ie ∫i dac„ autoritatea competent„ a luat parte la inspec˛ie
— Data inspec˛iilor efectuate anterior
— Numele inspectorului/inspectorilor care au efectuat inspec˛ia anterioar„
— Prezentarea Ón detaliu a schimb„rilor ap„rute de la ultima inspec˛ie

Raport scurt asupra obiectivelor
inspec˛iei:
Scopul inspec˛iei:

Zona/zonele inspectat„/inspectate:
Personalul Ónt‚lnit
Ón timpul inspec˛iei:
Constat„rile ∫i observa˛iile
relevante f„cute de inspectori
∫i deficien˛ele:
Titluri care pot fi utilizate:

Distribu˛ie ∫i ambalare:
Probleme ap„rute Ón
leg„tur„ cu evaluarea
solicit„rii APP:
Alte probleme ap„rute:
Dosarul standard al unit„˛ii

— Scurt„ descriere a inspec˛iei (inspec˛ie legat„ de un produs anume ∫i/sau
inspec˛ie general„ BPF)
— Se va specifica motivul inspec˛iei (de exemplu: solicitare APP, inspec˛ie de
rutin„, investigarea unor deficien˛e)
— Trebuie specificat„ fiecare zon„ inspectat„
— Numele ∫i titlul personalului-cheie Ónt‚lnit (listate Ón anex„)
— Titluri relevante din RBPF
— Se pot introduce ∫i alte titluri dac„ sunt relevante
— Œn aceast„ sec˛iune se pot ad„uga constat„rile legate de deficien˛ele
observate ∫i se poate explica modul de clasificare a deficien˛elor
• Managementul calit„˛ii
• Personal
• Localuri ∫i echipamente
• Documenta˛ie
• Produc˛ie
• Controlul calit„˛ii
• Contractul de fabrica˛ie ∫i analiz„
• Reclama˛ii ∫i retrageri
• Autoinspec˛ii
— Conformitatea cu BPF
— Inspec˛ii Ónainte de autorizarea de punere pe pia˛„
— Schimb„ri importante Ón viitor, anun˛ate de unitatea inspectat„
Evaluarea dosarului standard al unit„˛ii, dac„ exist„; data dosarului standard al
unit„˛ii

Diverse:
Prelevare de probe
Distribu˛ia raportului
Anexe ata∫ate:

Lista tuturor anexelor ata∫ate

Lista deficien˛elor clasificate
Ón critice, majore, altele:

— Trebuie listate deficien˛ele constatate, cu referire la ghidurile ∫i documentele
care au stat la baza inspec˛iei
— Toate deficien˛ele constatate trebuie listate chiar dac„ au fost imediat
Óntreprinse ac˛iuni corective
— Trebuie men˛ionat clar dac„ deficien˛ele sunt legate de evaluarea dosarului
APP
— Unit„˛ii inspectate trebuie s„ i se cear„ s„ informeze inspectoratul Ón leg„tur„
cu evolu˛ia m„surilor corective luate Ón urma inspec˛iei ∫i cu planificarea
propus„ pentru finalizarea corect„rii deficien˛elor

Recomand„ri:

— Se fac c„tre comitetul care a solicitat inspec˛ia sau c„tre autoritatea
r„spunz„toare de unitatea inspectat„

Rezumat ∫i concluzii:

— Echipa de inspectori trebuie s„ precizeze dac„ unitatea inspectat„
func˛ioneaz„ conform RBPF Ón vigoare ∫i s„ men˛ioneze orice alt„ problem„
care ar putea sensibiliza autoritatea care a solicitat inspec˛ia

Nume:

— Raportul de inspec˛ie trebuie semnat ∫i datat de c„tre inspectorii participan˛i
la inspec˛ie

Semn„tur„:
Institu˛ie:
Data:
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MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE

ORDIN
pentru publicarea Addendumului la Memorandumul de finan˛are dintre Guvernul Rom‚niei
∫i Comisia European„ privind Programul opera˛ional de ˛ar„ 1996 pentru Rom‚nia PH/96/3771,
semnat la Bucure∫ti la 30 august 2004
Œn temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ publicarea Addendumului la
Memorandumul de finan˛are dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Comisia European„ privind Programul opera˛ional de ˛ar„
1996 pentru Rom‚nia PH/96/3771, semnat la Bucure∫ti la

30 august 2004, cuprins Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 21 octombrie 2004.
Nr. 1.586.
ANEX√

ADDENDUM
la Memorandumul de finan˛are dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia European„
privind Programul opera˛ional de ˛ar„ 1996 pentru Rom‚nia PH/96/3771 RO9604*)
Reabilitarea c„ilor ferate rom‚ne
Œn cadrul asisten˛ei PHARE pentru Rom‚nia, prezentul addendum a fost Óntocmit pe baza bugetului PHARE 1996
al Programului opera˛ional de ˛ar„ pentru Rom‚nia.
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

Natura ∫i obiectul

Toate celelalte prevederi ∫i condi˛ii din Memorandumul
de finan˛are PH/96/3771 ini˛ial, precum ∫i din amendamentele
anterioare la acest memorandum r„m‚n neschimbate.

Memorandumul de finan˛are dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Comisia European„ privind Programul opera˛ional de ˛ar„
1996 pentru Rom‚nia PH/96/3771, semnat la 15 noiembrie
1996, cu modific„rile ulterioare, se modific„ Ón ceea ce
prive∫te componenta RO9604 îReabilitarea c„ilor ferate
rom‚ne“, dup„ cum urmeaz„:
Perioada de efectuare a pl„˛ilor se extinde p‚n„ la
31 august 2007.
Nu se vor admite alte extensii ale perioadei de
implementare.
Se va realiza un raport specific privind implementarea,
nu mai t‚rziu de 31 august 2005.

ARTICOLUL 3

Prezentul addendum la Memorandumul de finan˛are
PH/96/3771 este redactat Ón dou„ exemplare, Ón limba
englez„.
ARTICOLUL 4
Intrarea Ón vigoare

Prezentul addendum la Memorandumul de finan˛are
PH/96/3771 va intra Ón vigoare la data semn„rii de c„tre
ambele p„r˛i.

Bucure∫ti
30 august 2004
Pentru Beneficiar:
Mihai Nicolae T„n„sescu,
ministrul finan˛elor publice,
coordonatorul na˛ional al asisten˛ei

Bucure∫ti
27 august 2004
Pentru Comunitate:
Jonathan Scheele,
∫eful Delega˛iei Comisiei Europene
Ón Rom‚nia

*) Traducere.
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