
Lista cu principalele acte normative aplicabile în INCDPM ”Alexandru Darabont” 

București 

 

Principalele acte  normative emise incepand cu anul 1990 pana in prezent prin care se 

reglementeaza activitatea institutelor nationale de cercetare dezvoltare sunt: 

 

  

     LEGISLATIE INFIINTARE INCDPM ”Alexandru Darabont” București:  

 HG 1772/2004  

 Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF)  

 

                 PROPRIETATE 

 Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (cu 

modificările şi completările ulterioare) 

   

    LEGISLATIA MUNCII: 

 Legea 53/2003 - Codul Muncii. 

 Legea dialogului social nr.62/2011. 

 Legea nr.168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca. 

  

    LEGISLATIE SALARIZARE SI ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE: 

 Hotărârea Guvernului Nr. 327 din 20 martie 2003 privind plafoanele pe baza cărora se 

calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, 

publicată în: Monitorul Oficial Nr. 223 din 3 aprilie 2003; 

 Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale. 

 Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii 

fortei de munca. 

 OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. 

 Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor si persoanelor cu 

handicap. 

 Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

  

LEGISLATIE SSM: 

 Legea 319/2006 (securitatea si sanatatea muncii) 

 Legea nr.481/2004 privind protectia civila. 

 Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319 din 2006. 

  

PSI: 

 Legea 307/2006 (paza si apararea impotriva incendiilor) 

  

VII.         LEGISLATIE SUBSTANTE PERICULOASE: 

 Legea 263/2005 (privind regimul substantelor toxice) 

  

 

 

 

 



VIII.        LEGISLATIE REFERITOARE LA EFECTUAREA DEPLASARILOR: 

 Hotararea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului 

autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul 

deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului; 

 Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului 

roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar - cu modificarile si 

completarile ulterioare;. 

 

 LEGISLATIE CERCETARE: 

 Ordonanţa nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 

tehnologică, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.324/2003, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

 Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare 

 Hotărârea Guvernului nr. 406 / 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice 

specifice privind constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitatilor din infrastructura de 

inovare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 442 din 10 aprilie 2003 privind aprobarea unor măsuri 

pentru atragerea, pregătirea şi stabilizarea tinerilor în cercetare 

 Hotărârea Guvernului nr. 637 din 29 mai 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare 

 Hotărârea Guvernului nr.1025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a 

persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale (cu modificarile si completarile ulterioare)  

 Ordinul 3848/2004 privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalaţiilor şi 

obiectivelor speciale de interes naţional utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare 

 Hotărârea Guvernului nr. 1.266 din 13 august 2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile 

sectoriale de cercetare-dezvoltare (cu modificarile si completarile ulterioare) 

 Hotarârea Guvernului nr.1265 din 13 august 2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de 

cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi 

inovare 

 Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, 

dezvoltarea tehnologică şi inovare (cu modificarile si completarile ulterioare)  

 Ordinul nr. 4399 din 28 iunie 2005 pentru echivalarea funcţiilor şi gradelor de 

cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul 

personalului de cercetare-dezvoltare, cu funcţiile corespunzatoare gradelor profesionale de cercetare-

dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003 (cu modificarile si completarile ulterioare) 

 Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-

dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007 – 2013 (cu modificările şi completările ulterioare) 

 Ordinul nr. 2414/17 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în 

România de activităţi de cercetare-dezvoltare 

 Ordinul nr. 3845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidenţă a 

rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare 

 Ordinul nr. 2086/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru 

cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil  



 Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, 

finanţate de la bugetul de stat 

 Hotărârea Guvernului nr. 1062/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de 

cercetare-dezvoltare 

 Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, aprobata prin 

Hotărârea Guvernului nr.929/2014 

 Ordinul nr.4478/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii 

pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare 

dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelurilor pe domenii 

fundamentale P1 – Matematica si stiinte ale naturii, P2 – Stiinte ingineresti si P3 – Stiinte biomedicale 

din cadrul Consiliului National pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare 

(cu modificarile si completarile ulterioare) 

 Hotărârea Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor 

speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (cu 

modificarile si completarile ulterioare) 

 Hotărârea Guvernului Romaniei nr.27/2015 privind organizarea si functionarea 

Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare (cu modificarile si completarile ulterioare) 

 Hotărârea Guvernului nr.73/2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru 

ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare  

 

LEGISLATIE PRIVIND BREVETELE SI INVENTIILE: 

 Legea nr.64/1991 privind brevetele de inventie. 

 Legea nr.83/2014 privind inventiile de serviciu. 

  

LEGISLATIE ACHIZITII PUBLICE: 

 Ordonanţa Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr.198/2008 pentru modificarea si completarea Normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace 

electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 

servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1660/2006; 

 Ordinul nr. 543/2366/1446/1489/1441/879/2013 pentru aprobarea Ghidului privind 

principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce 

trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a 

procedurilor de achiziţii publice  

     

LEGISLATIE ARHIVARE: 

 Legea Arhivelor Nationale nr.16.1996. 

  

 



LEGISLATIE PAZA SI PROTECTIE: 

 Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 

persoanelor. 

  

LEGISLATIE AUDIT INTERN SI CFP: 

 Ordonanta nr.119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar 

preventiv. 

  

LEGISLATIE FINANCIAR CONTABILITATE: 

 Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal. 

 Legea contabilitatii nr.82/1991. 

 Ordin nr.2861 din 09.10.2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii 

  

LEGEA INFORMATIILOR CLASIFICATE: 

 Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate. 

 Legea nr.781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu. 

 Hotararea nr.585/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a 

informatiilor clasificate in Romania. 

  

LEGEA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: 

Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal si libera circulatie a acestor date. 

  

            LEGISLATIE MEDIU: 

 Legea 426/2001 si HG 856/2002 (privind deseurile) 

  

STANDARDELE DE MANAGEMENT / CONTROL INTERN LA ENTITATILE 

PUBLICE: 

 Ordinul 808/2015. 

 

   


