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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√
pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiar„
a personalului care gestioneaz„ fonduri comunitare
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 pct. IX.4 din Legea nr. 209/2005 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„.
Art. I. — Alineatul (1) al articolului 1 din Legea
nr. 490/2004 privind stimularea financiar„ a personalului
care gestioneaz„ fonduri comunitare, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.096 din 24 noiembrie
2004, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Personalul de specialitate din cadrul
structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea

asisten˛ei financiare comunitare acordate Rom‚niei prin
instrumentele de preaderare PHARE, ISPA ∫i SAPARD,
prin fondurile FEOGA, sec˛iunea Garantare, ∫i prin fondurile
structurale ∫i de coeziune, poate fi constituit din personal
contractual sau, dup„ caz, func˛ionari publici.“
Art. II. — Prezenta ordonan˛„ intr„ Ón vigoare la 3 zile
de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 1 septembrie 2005.
Nr. 54.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor
de conducere ∫i a perioadelor de odihn„ ale conduc„torilor vehiculelor care efectueaz„
transporturi rutiere
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 209/2005 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„.
Art. I. — Ordonan˛a Guvernului nr. 17/2002 privind
stabilirea perioadelor de conducere ∫i a perioadelor de
odihn„ ale conduc„torilor vehiculelor care efectueaz„
transporturi rutiere, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 466/2003, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. Titlul va avea urm„torul cuprins:
,,ORDONANﬁ√
privind stabilirea perioadelor de conducere
∫i a perioadelor de odihn„ ale conduc„torilor vehiculelor
care efectueaz„ transporturi rutiere ∫i organizarea
timpului de munc„ al lucr„torilor mobili
Ón transportul rutier“
2. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Dispozi˛iile prezentei ordonan˛e se aplic„
transporturilor rutiere de m„rfuri ∫i de persoane care se
efectueaz„, integral sau par˛ial, pe drumurile publice din
Rom‚nia.“
3. La articolul 2, dup„ litera i) se introduc ∫ase noi
litere, literele j)—o), cu urm„torul cuprins:
îj) tahograf digital — tip de tahograf care Ónglobeaz„
cabluri, senzori, un dispozitiv electronic de informare a
∫oferului, unul sau dou„ cititoare de cartele tahografice, o
imprimant„ integrat„ sau separat„, instrumente de afi∫aj ∫i
care permite desc„rcarea datelor din memorie, afi∫area sau
imprimarea informa˛iilor stocate la cerere, introducerea
denumirilor localit„˛ilor unde Óncepe ∫i se termin„ perioada
zilnic„ de lucru;
k) cartel„ (tahografic„) — cartel„ cu memorie destinat„
a fi utilizat„ la un aparat de control digital; aceste cartele
permit identificarea de c„tre aparatul de control a
de˛in„torului cartelei (sau a grupului c„ruia Ói apar˛ine
de˛in„torul), precum ∫i desc„rcarea ∫i stocarea datelor.
O cartel„ poate fi de unul dintre urm„toarele tipuri:
1. cartela agentului economic autorizat — cartela
eliberat„ unui produc„tor de aparate de control, unui
fabricant de autovehicule sau unui agent economic
autorizat. Aceast„ cartel„ identific„ de˛in„torul ∫i permite
Óncercarea ∫i etalonarea aparatului de control ∫i/sau
desc„rcarea datelor din aparat;
2. cartela conduc„torului auto — cartela eliberat„ unui
anumit conduc„tor auto. Aceast„ cartel„ identific„
conduc„torul auto ∫i permite stocarea datelor privind
activitatea acestuia;
3. cartel„ de control — cartela eliberat„ organismului de
control abilitat prin legisla˛ia Ón vigoare. Aceast„ cartel„
identific„ organismul de control ∫i, eventual, persoana care
efectueaz„ controlul ∫i permite accesul la datele stocate Ón
memoria aparatului sau a cartelelor conduc„torilor auto
pentru citirea, imprimarea ∫i/sau desc„rcarea datelor;
4. cartela Óntreprinderii — cartela eliberat„ proprietarului
sau de˛in„torului autovehiculului echipat cu un aparat de
control. Aceast„ cartel„ identific„ Óntreprinderea ∫i permite
afi∫area, desc„rcarea ∫i imprimarea datelor stocate Ón
aparatul de control blocat de Óntreprindere;

l) lucr„tor mobil — orice angajat al unei Óntreprinderi,
inclusiv cursan˛ii ∫i stagiarii, care face parte din personalul
implicat Ón opera˛iuni de transport rutier, cu excep˛ia
conduc„torilor auto;
m) timp de munc„ al lucr„torului mobil — perioada,
cuprins„ Óntre Ónceputul ∫i sf‚r∫itul lucrului, Ón care
lucr„torul mobil este la locul s„u de munc„ ∫i Ó∫i exercit„
func˛iile ∫i atribu˛iile ∫i perioada Ón care acesta este la
dispozi˛ia angajatorului, neput‚nd dispune liber de timpul
s„u, fiind obligat s„ r„m‚n„ la locul de munc„;
n) perioad„ de disponibilitate — orice perioad„, care nu
este nici pauz„, nici perioad„ de odihn„, Ón cursul c„reia
lucr„torul mobil nu este nevoit s„ r„m‚n„ la locul s„u de
munc„, dar trebuie s„ fie disponibil pentru a r„spunde
oric„ror eventuale solicit„ri de a relua lucrul. Aceste
perioade de disponibilitate includ perioadele Ón care
lucr„torul mobil Ónso˛e∫te vehiculul Ón timpul transportului cu
feribotul sau cu trenul, precum ∫i perioadele de a∫teptare
Ón punctele de trecere a frontierei ∫i cele impuse de
restric˛iile de circula˛ie. Perioadele de disponibilitate ∫i
durata lor preconizat„ trebuie s„ fie cunoscute dinainte de
c„tre lucr„torul mobil, fie Ónainte de plecarea Ón curs„, fie
Ónainte de Ónceperea perioadei Ón cauz„;
o) loc de munc„ al lucr„torului mobil — locul de la sediul
Óntreprinderii sau de la sediile secundare ale acesteia, unde
lucr„torul mobil Ó∫i Óndepline∫te atribu˛iile, sau vehiculul pe
care Ól utilizeaz„ lucr„torul mobil Ón exercitarea atribu˛iilor
sale sau orice alt loc unde lucr„torul mobil desf„∫oar„
activit„˛i legate de activitatea de transport.“
4. La articolul 3 alineatul (1), litera l) va avea urm„torul
cuprins:
îl) vehicule folosite pentru transporturi necomerciale de
bunuri pentru uz personal;“.
5. La articolul 3 alineatul (1), dup„ litera t) se introduce
o nou„ liter„, litera u), cu urm„torul cuprins:
îu) vehicule istorice.“
6. Dup„ capitolul III se introduce un nou capitol,
capitolul III1, cu urm„torul cuprins:
,,CAPITOLUL III1
Organizarea timpului de munc„ al lucr„torilor mobili
Art. 81. — (1) Œn cursul unei s„pt„m‚ni, timpul total de
lucru al lucr„torilor mobili poate fi de maximum 48 de ore.
Durata maxim„ a timpului de lucru s„pt„m‚nal poate fi
prelungit„ p‚n„ la maximum 60 de ore, cu condi˛ia ca,
pentru orice perioad„ de 4 luni consecutive, media timpului
de lucru s„pt„m‚nal s„ nu dep„∫easc„ 48 de ore.
(2) Œn sensul prevederilor alin. (1), Ón cazul lucr„torilor
mobili care muncesc pentru mai mul˛i angajatori, timpul de
lucru este suma orelor lucrate de persoana respectiv„
pentru to˛i angajatorii. Angajatorul va cere lucr„torului mobil
Ón cauz„ informa˛ii cu privire la timpul lucrat pentru al˛i
angajatori. Lucr„torul mobil va furniza Ón scris aceste
informa˛ii.
Art. 82. — Lucr„torii mobili pot lucra cel mult 6 ore
consecutive f„r„ pauz„. Timpul de lucru va fi Óntrerupt de o
pauz„ de cel pu˛in 30 de minute dac„ timpul total de lucru
este de 6 p‚n„ la 9 ore ∫i, respectiv, de cel pu˛in
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45 de minute dac„ timpul total de lucru dep„∫e∫te 9 ore.
Pauzele pot fi Ómp„r˛ite Ón perioade de minimum 15 minute.
Art. 83. — Timpul de munc„ zilnic nu va dep„∫i 10 ore
Óntr-un interval de 24 de ore, dac„ lucr„torul mobil
munce∫te Ón perioada cuprins„ Óntre ora 0,00 ∫i ora 7,00,
indiferent de num„rul de ore lucrate Ón aceast„ perioad„.
Munca efectuat„ Ón aceast„ perioad„ se va compensa Ón
conformitate cu prevederile legale Ón vigoare sau cu
condi˛iile generale negociate de partenerii sociali, astfel
Ónc‚t s„ nu fie pus„ Ón pericol siguran˛a rutier„.
Art. 84. — Œn cazul cursan˛ilor ∫i al stagiarilor se aplic„,
Ón ceea ce prive∫te pauzele ∫i perioadele de odihn„,
prevederile art. 5—8.“
7. Titlul capitolului IV va avea urm„torul cuprins:
,,CAPITOLUL IV
Obliga˛iile Óntreprinderilor, ale conduc„torilor auto
∫i ale lucr„torilor mobili“
8. La articolul 9, literele c) ∫i e) vor avea urm„torul
cuprins:
îc) s„ informeze conduc„torii auto ∫i lucr„torii mobili cu
privire la reglement„rile na˛ionale relevante, regulamentele
interne ale Óntreprinderii ∫i prevederile relevante ale
contractelor colective de munc„;
................................................................................................
e) s„ angajeze transporturile ∫i s„ Óntocmeasc„
programul de executare a transporturilor, astfel Ónc‚t
conduc„torul auto ∫i lucr„torii mobili s„ poat„ respecta
prevederile prezentei ordonan˛e privind timpul de lucru, de
odihn„ ∫i de repaus;“.
9. La articolul 9, dup„ litera f) se introduce o nou„ liter„,
litera g), cu urm„torul cuprins:
îg) s„ ˛in„ eviden˛a timpului de lucru al lucr„torilor
mobili, s„ p„streze aceste Ónregistr„ri pentru o perioad„ de
2 ani ∫i s„ elibereze lucr„torilor mobili, la cerere, copii ale
Ónregistr„rilor cu privire la timpul de lucru.“
10. Dup„ articolul 9 se introduce un nou articol,
articolul 91, cu urm„torul cuprins:
îArt. 91. — Lucr„torii mobili au urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ respecte timpul de lucru, a∫a cum este stabilit
prin prezenta ordonan˛„;
b) Ón cazul celor care lucreaz„ pentru mai mul˛i
angajatori, s„ furnizeze Ón scris informa˛ii corecte
angajatorilor cu privire la timpul total lucrat.“
11. La articolul 13 alineatul (1), literele a) ∫i b) vor avea
urm„torul cuprins:
îa) Óntreprinderile au obliga˛ia de a verifica zilnic, prin
personalul propriu, cel pu˛in 20% din Ónregistr„ri, astfel
Ónc‚t s„pt„m‚nal s„ fie controla˛i to˛i conduc„torii auto ∫i
to˛i lucr„torii mobili;
b) Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
∫i Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei au
obliga˛ia de a verifica, prin organele de control abilitate, cel
pu˛in 1% din totalul zilelor lucrate anual de conduc„torii
vehiculelor ∫i lucr„torii mobili care fac obiectul prezentei
ordonan˛e, astfel Ónc‚t s„ fie controlat„ par˛ial activitatea
tuturor conduc„torilor auto ∫i a lucr„torilor mobili;“.
12. La articolul 15, literele e), l) ∫i m) vor avea urm„torul
cuprins:
îe) nerespectarea timpului de conducere, a pauzelor ∫i
a perioadelor de odihn„ ∫i de repaus ale conduc„torilor
auto sau nerespectarea prevederilor privind organizarea
timpului de munc„ al lucr„torilor mobili;
..............................................................................................
l) lipsa, la sediul Óntreprinderii, a foilor de Ónregistrare
sau a registrelor de eviden˛„ privind timpul de lucru al
lucr„torilor mobili;
m) neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a
Ónregistr„rilor pentru ultimii 2 ani sau a registrelor de
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eviden˛„ privind timpul de lucru al lucr„torilor mobili pentru
ultimii 2 ani;“.
13. La articolul 15, dup„ litera n) se introduce o nou„
liter„, litera o), cu urm„torul cuprins:
îo) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. e).“
14. La articolul 16 alineatul (1), literele e) ∫i f) vor avea
urm„torul cuprins:
îe) cea de la lit. e), cu amend„ de la 1.000 lei (RON)
la 1.500 lei (RON), Ón cazul controlului de trafic sau la
sediu, aplicabil„ Óntreprinderii, ∫i imobilizarea vehiculului
aflat Ón trafic, p‚n„ la Óndeplinirea condi˛iilor privind timpul
de conducere, pauzele ∫i perioadele de odihn„, dup„ caz,
sau cu amend„ de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON),
aplicabil„ Óntreprinderii, Ón cazul controlului la sediu, dac„
nu i-a sanc˛ionat pe conduc„torii auto care nu au respectat
prevederile prezentei ordonan˛e;
f) cele de la lit. f) ∫i o), cu amend„ de la 1.000 lei
(RON) la 1.500 lei (RON), aplicabil„ Óntreprinderii;“.
15. Alineatele (3) ∫i (4) ale articolului 16 se abrog„.
16. Articolul 17 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 17. — Contraven˛iile prev„zute Ón prezenta
ordonan˛„ se constat„ ∫i se sanc˛ioneaz„ de c„tre
personalul cu atribu˛ii de inspec˛ie ∫i control din cadrul
Autorit„˛ii Rutiere Rom‚ne — A.R.R. ∫i/sau de c„tre ofi˛erii
∫i agen˛ii de poli˛ie ∫i/sau de c„tre personalul cu atribu˛ii
de control din cadrul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale
∫i Familiei.“
17. La articolul 21, litera c) va avea urm„torul cuprins:
îc) p‚n„ la data de 31 decembrie 2005 vor fi dotate cu
tahografe toate vehiculele utilizate la transportul de
persoane, av‚nd capacitatea de peste 9 locuri, inclusiv
locul conduc„torului auto, precum ∫i vehiculele destinate
transportului rutier de marf„, cu mase maxime totale
autorizate mai mari de 3,5 tone;“.
18. La articolul 21, dup„ litera c) se introduc dou„ noi
litere, literele d) ∫i e), cu urm„torul cuprins:
îd) Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2007, toate
vehiculele care fac obiectul prezentei ordonan˛e, care se
Ónmatriculeaz„ pentru prima oar„, vor fi dotate cu tahografe
digitale;
e) Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2007, Ón cazul Ón
care se impune schimbarea tahografului ∫i Ón cazul Ón care
transmiterea semnalelor c„tre aparatul de Ónregistrare este
exclusiv electric„, noul tahograf ce se va instala pe
urm„toarele tipuri de vehicule va fi unul digital: vehiculele
Ónmatriculate pentru prima dat„ dup„ 1 ianuarie 1996,
utilizate la transportul de persoane, av‚nd capacitatea de
peste 9 locuri, inclusiv locul conduc„torului auto, ∫i mas„
maxim„ autorizat„ mai mare de 10 tone, precum ∫i
vehiculele Ónmatriculate pentru prima dat„ dup„ 1 ianuarie
1996, destinate transportului rutier de marf„, cu mase
maxime totale autorizate mai mari de 12 tone.“
19. Dup„ articolul 21 se introduce un nou articol,
articolul 211, cu urm„torul cuprins:
îArt. 211. — Prevederile art. 4, 5, 6, 81, 82 ∫i 83 nu pot
fi interpretate Ón sensul derog„rii de la prevederile Legii
nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.“
20. Articolul 22 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 22. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului emite normele tehnice privind montarea ∫i
inspec˛ia tehnic„ a aparatelor de control (tahografelor) ∫i
normele privind activitatea de control al respect„rii
prevederilor prezentei ordonan˛e.“
Art. II. — Œn cuprinsul Ordonan˛ei Guvernului
nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ∫i a
perioadelor de odihn„ ale conduc„torilor vehiculelor care
efectueaz„ transporturi rutiere, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 466/2003, cu
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modific„rile ulterioare, sintagma îoperator de transport“ se
Ónlocuie∫te cu sintagma îÓntreprindere“.
Art. III. — Œn termen de 60 de zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e, Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului va emite normele tehnice privind
eliberarea, Ónlocuirea, schimbarea ∫i Ónnoirea cartelelor
tahografice.
Art. IV. — Ordonan˛a Guvernului nr. 17/2002 privind
stabilirea perioadelor de conducere ∫i a perioadelor de
odihn„ ale conduc„torilor vehiculelor care efectueaz„
transporturi rutiere, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 466/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu
modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta ordonan˛„,

va fi republicat„, dup„ aprobarea acesteia de c„tre
Parlament, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Prezenta ordonan˛„ transpune prevederile art. 1—12 ∫i
ale art. 14—16 din Directiva Parlamentului European ∫i a
Consiliului Uniunii Europene nr. 2002/15 privind organizarea
timpului de lucru al persoanelor care efectueaz„ activit„˛i
mobile de transport rutier ∫i creeaz„ cadrul legal necesar
aplic„rii directe, la data ader„rii, a prevederilor art. 2
alin. (1) din Regulamentul nr. 2.135/1998 de modificare a
Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 privind aparatura de
Ónregistrare Ón transportul rutier ∫i a Directivei nr. 88/599/
CEE privind aplicarea regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 ∫i
nr. 3.821/85.
Art. V. — Prezenta ordonan˛„ intr„ Ón vigoare la 3 zile
de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 1 septembrie 2005.
Nr. 55.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a Institutului Na˛ional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizic„ Tehnic„ — IFT Ia∫i
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 Fizic„ Tehnic„ — IFT Ia∫i, persoan„ juridic„ cu
sediul Ón municipiul Ia∫i, bd. Mangeron nr. 47, jude˛ul Ia∫i,
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 Fizic„ Tehnic„ — IFT Ia∫i
se aprob„ prin ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale

pentru Cercetare ™tiin˛ific„ pe data intr„rii Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri.
Art. 3. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ art. 4, 6 ∫i 9 ∫i anexele nr. 1 ∫i 2 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.311/1996 privind Ónfiin˛area Institutului
Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizic„ Tehnic„ —
IFT Ia∫i, 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„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Nicolae Ivan,
secretar de stat
Bucure∫ti, 25 august 2005.
Nr. 966.
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ANEX√

REGULAMENT
de organizare ∫i func˛ionare a Institutului Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizic„ Tehnic„ — IFT Ia∫i
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizic„ Tehnic„ — IFT Ia∫i, cu sediul Ón municipiul
Ia∫i, bd. Mangeron nr. 47, jude˛ul Ia∫i, denumit Ón continuare
institut na˛ional, este persoan„ juridic„ rom‚n„ 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, 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.
Art. 3. — Institutul na˛ional are ca scop desf„∫urarea
activit„˛ii de cercetare ∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltare tehnologic„ Ón
domeniul fizicii materialelor.
CAPITOLUL II
Obiectul de activitate
Art. 4. — (1) Obiectul de activitate al institutului na˛ional
cuprinde Ón principal activit„˛i de cercetare-dezvoltare Ón
domeniul propriu de activitate, cod CAEN 73/731/7310,
const‚nd Ón:
A. Activit„˛i de cercetare-dezvoltare:
a) Ón cadrul Planului na˛ional pentru cercetare-dezvoltare
∫i inovare:
1. cercet„ri fundamentale, aplicative ∫i tehnologice privind
materiale cu structuri ∫i propriet„˛i fizice noi, dispozitive,
aparate ∫i echipamente bazate pe acestea; metode noi de
ob˛inere ∫i prelucrare a materialelor; metode ∫i tehnici noi de
caracterizare a materialelor ∫i de control nedistructiv; metode
fizice de determinare a c‚mpurilor electromagnetice, a
polu„rii ∫i compatibilit„˛ii electromagnetice; metode de
separare electric„ ∫i magnetic„; materiale ∫i dispozitive
speciale cu aplica˛ii Ón medicin„ ∫i biotehnologie;
2. cercet„ri pentru realizarea de modele experimentale,
prototipuri, tehnologii, standuri, platforme ∫i sta˛ii-pilot,
laboratoare de specialitate acreditate, precum ∫i tehnologii
generice cu rol de suport pentru cercet„rile aplicative viitoare
din cadrul diferitelor domenii de v‚rf: electronic„, automatic„,
telecomunica˛ii, medicin„, biologie, informatic„, electrotehnic„,
avia˛ie, protec˛ia mediului, securitatea produselor, metrologie
∫i altele asemenea;
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 tehnice;
5. elaborarea de standarde Ón domeniul propriu de
cercetare-dezvoltare;
b) alte activit„˛i de cercetare ∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltare
tehnologic„: cercetare aplicativ„ ∫i/sau dezvoltare tehnologic„
pentru solu˛ionarea unor probleme concrete din domeniul
fizicii tehnice;
c) pentru realizarea planurilor sectoriale ∫i a programelornucleu: cercet„ri teoretice experimentale Ón domeniul de
activitate al institutului na˛ional;
d) Ón cadrul programelor interna˛ionale de cercetaredezvoltare ∫i inovare Ón concordan˛„ cu domeniul de
activitate al institutului na˛ional.

B. Activit„˛i conexe activit„˛ii de cercetare-dezvoltare,
desf„∫urate Ón domeniul propriu de activitate, conform
prevederilor legale:
a) participarea la elaborarea strategiei domeniului;
b) formare ∫i specializare profesional„:
1. desf„∫urarea unor activit„˛i de specializare ∫i
perfec˛ionare Ón vederea form„rii unor speciali∫ti Ón domeniile
specifice institutului na˛ional;
2. formarea de cadre de cercetare ∫i tehnicieni de Ónalt„
calificare, necesare activit„˛ilor specifice institutului na˛ional;
3. activit„˛i de preg„tire a personalului propriu Ón
domeniile de activitate specifice institutului na˛ional ∫i Ón
domenii conexe;
4. preg„tirea profesional„ de nivel universitar,
postuniversitar ∫i doctorat, potrivit legii;
c) consultan˛„ ∫i asisten˛„ tehnic„ de specialitate;
d) activit„˛i de documentare, editare ∫i tip„rire a
publica˛iilor de specialitate: reviste, preprinturi, c„r˛i, materiale
publicitare ∫i altele asemenea;
e) prest„ri de servicii ∫tiin˛ifice ∫i tehnologice aferente
obiectului s„u de activitate, testare ∫i certificare de produse
∫i/sau tehnologii, Ón condi˛iile legii;
f) participarea la realizarea transferului tehnologic:
promovarea activit„˛ilor de valorificare a cercet„rii prin
transferul tehnologic al rezultatelor cercet„rii operatorilor
economici cu capital de stat sau particular;
g) execu˛ie de unicate ∫i serii mici, Ón cadrul activit„˛ii de
miniproduc˛ie, ale aparaturii, echipamentelor, instala˛iilor ∫i
dispozitivelor, precum ∫i elaborarea de softuri Ón domeniile de
activitate specifice institutului na˛ional ∫i conexe;
h) activit„˛i de comer˛ interior ∫i de import-export aferente
obiectului s„u de activitate, activit„˛i de marketing Ón
domeniile specifice fizicii tehnice, Ón condi˛iile legii;
i) propuneri pentru ini˛ierea proiectelor de acte normative
Ón domeniu;
j) organizarea de manifest„ri ∫tiin˛ifice na˛ionale ∫i
interna˛ionale specifice institutului na˛ional.
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.
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 de 19.060.695 mii lei, din care: imobiliz„ri
corporale ∫i necorporale 11.513.048 mii lei ∫i active circulante
7.547.647 mii lei.
Art. 8. — (1) 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.
(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.
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Art. 9. — Rezultatele cercet„rilor concretizate Ón active
corporale sau necorporale, ob˛inute Ón baza derul„rii unor
contracte finan˛ate din fonduri publice, apar˛in institutului
na˛ional, Ón calitate de persoan„ juridic„ executant„, ∫i
ordonatorului de credite, Ón egal„ m„sur„, dac„ prin contract
nu s-au stabilit alte clauze. Rezultatele cercet„rilor
concretizate Ón active corporale sau necorporale, ob˛inute Ón
baza derul„rii unor contracte finan˛ate din fonduri private,
precum ∫i rezultatele ob˛inute din activit„˛i desf„∫urate Ón
asociere, 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„.
Art. 10. — Administrarea, Ónregistrarea Ón eviden˛a
contabil„ a institutului, precum ∫i Ónstr„inarea, Ónchirierea sau
concesionarea ∫i casarea 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. 11. — Patrimoniul institutului na˛ional poate fi
modificat conform prevederilor legale.
CAPITOLUL IV
Structura organizatoric„ ∫i func˛ional„
Art. 12. — Institutul na˛ional poate avea Ón structur„
subunit„˛i, cu sau f„r„ personalitate juridic„, sectoare
cuprinz‚nd compartimente, 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.
Art. 13. — Structura organizatoric„ a institutului se aprob„
prin ordin al pre∫edintelui organului coordonator, av‚nd Ón
componen˛„ ∫i compartimente cu activit„˛i: juridice, de
marketing, financiar-contabile, de audit ∫i control financiar, de
diseminare a informa˛iilor, de rela˛ii publice ∫i mass-media.
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
sau aferente domeniilor proprii de activitate.
Consiliul de administra˛ie
Art. 19. — (1) Consiliul de administra˛ie este format din
7 membri, cet„˛eni rom‚ni, numi˛i prin ordin al pre∫edintelui
organului coordonator, la propunerea conducerii autorit„˛ii de
la care ace∫tia provin, pentru un mandat de 4 ani care
poate fi reÓnnoit din 4 Ón 4 ani.

(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 organului coordonator;
d) un reprezentant al Ministerului Finan˛elor Publice;
e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei;
f) doi speciali∫ti din domeniu.
(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. 20. — (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„ Ón calitatea de membri
ai 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 ∫i nu pot participa,
Ón aceea∫i calitate, la alte unit„˛i cu care institutul 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 se afl„ Ón rela˛ii comerciale directe.
Art. 21. — (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 acesteia;
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 anuale, 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 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. 42
∫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.
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Art. 22. — Consiliul de administra˛ie Ó∫i desf„∫oar„
activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare ∫i
func˛ionare, 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. 23. — (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,
dup„ caz, a vicepre∫edintelui, precum ∫i la solicitarea a cel
pu˛in trei membri.
(2) ™edin˛ele consiliului de administra˛ie sunt conduse de
pre∫edintele consiliului, iar Ón lipsa acestuia, de c„tre
vicepre∫edintele ales de membrii acestuia.
Art. 24. — (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 se va ˛ine 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
votul a cel pu˛in 4 membri.
Art. 25. — La ∫edin˛ele consiliului de administra˛ie
particip„, Ón calitate de invitat permanent, un reprezentant al
sindicatului reprezentativ din institut sau un reprezentant al
salaria˛ilor, Ón cazul Ón care ace∫tia nu sunt constitui˛i Ón
sindicat.
Art. 26. — 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. 27. — (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.
(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 institut 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 organul coordonator.
(3) Membrii consiliului de administra˛ie care nu respect„
prevederile art. 20 alin. (3) ∫i (4) r„spund, potrivit legii,
pentru daunele cauzate institutului na˛ional ca urmare a
acestui fapt.
Art. 28. — 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. 29. — 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. 30. — (1) Conducerea operativ„ a institutului na˛ional
este asigurat„ de un comitet de direc˛ie compus din
directorul general ∫i din 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 institut.
Art. 31. — (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;
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c) bugetul de venituri ∫i cheltuieli;
d) programul de investi˛ii;
e) sistemul de asigurare a calit„˛ii;
f) alte obliga˛ii.
Art. 32. — Comitetul de direc˛ie se Óntrune∫te decadal ∫i
ori de c‚te ori interesele institutului na˛ional o impun.
Art. 33. — (1) La nivelul subunit„˛ilor din cadrul institutului
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 al institutului na˛ional ∫i este
prezidat de c„tre 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. 34. — (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 ∫i eliberarea din func˛ie a directorului general
se fac prin ordin al pre∫edintelui organului coordonator.
Art. 35. — 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 persoane 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 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„ stadiul valorific„rii rezultatelor cercet„rii,
inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
j) este ordonator de credite, Ón condi˛iile prev„zute de
lege;
k) poate delega, Ón condi˛iile legii, o parte dintre 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. 36. — (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 cercetaredezvoltare.
(2) Consiliul ∫tiin˛ific este alc„tuit din cercet„tori cu
realiz„ri deosebite Ón domeniu, salaria˛i ai institutului na˛ional,
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ale∫i pe 4 ani prin vot secret de 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. 37. — 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„,
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. 38. — (1) Institutul na˛ional Óntocme∫te anual bugetul
de venituri ∫i cheltuieli, situa˛ii financiare anuale, potrivit
normelor metodologice elaborate de Ministerul Finan˛elor
Publice.
(2) Situa˛iile financiare anuale se aprob„ de organul
coordonator, Ón condi˛iile legii.
Art. 39. — (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 organul coordonator ∫i
se aprob„ prin ordin al pre∫edintelui organului coordonator,
cu avizul Ministerului Finan˛elor Publice ∫i al Ministerului
Muncii ∫i Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.
Art. 40. — Institutul na˛ional determin„ anual volumul de
venituri de realizat ∫i de cheltuieli totale de efectuat, corelat
cu contractele Óncheiate pentru activitatea programat„.
Art. 41. — (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 pre∫edintelui organului coordonator, potrivit
reglement„rilor legale.
Art. 42. — (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 organului coordonator, pe baza
avizului prealabil al Ministerului Finan˛elor Publice.
Art. 43. — (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 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. 44. — (1) Opera˛iunile de Óncas„ri ∫i pl„˛i ale
institutului se efectueaz„ prin conturi deschise la b„nci
comerciale ∫i unit„˛i de trezorerie cu sediul Ón Rom‚nia.
(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 actele 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. 45. — Institutul na˛ional Ó∫i va organiza controlul
financiar preventiv propriu ∫i auditul financiar, potrivit legii.
CAPITOLUL VII
Dispozi˛ii finale
Art. 46. — 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.
Art. 47. — Modific„rile ∫i complet„rile regulamentului de
organizare ∫i func˛ionare a institutului na˛ional se pot face la
propunerea consiliului de administra˛ie, cu respectarea
prevederilor legale.
Art. 48. — 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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