Anexa nr.1

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia
Plantelor Bucureşti

CAPITOLUL 1
Dispoziții generale

ART. 1
(1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti – INCDPP
Bucureşti, denumit în continuare institut naţional, funcţionează pe bază de gestiune economică şi
autonomie financiară, calculează amortizări, organizează şi conduce contabilitatea potrivit Legii
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi
reglementărilor contabile aplicabile.
(2) Institutul naţional îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale prezentului regulament

ART. 2
(1) Institutul naţional are ca scop desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare
tehnologică în domeniul protectiei plantelor.
Activitatea principală a institutului naţional este cercetarea-dezvoltarea în ştiinţe naturale şi
inginerie Cod CAEN Rev.2 7219.
(2) Domeniile specifice de activitate ale institutului naţional sunt: protecţia culturilor agricole şi
silvice, fitopatologie, microbiologie aplicată, entomologie aplicată, ecotoxicologie şi ornitologie.
(3) Institutul naţional participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific,
desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia
naţională de cercetare, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de
perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică.

CAPITOLUL 2
Obiectul de activitate, patrimoniul și structura organizatorică și funcțională
ART. 3
(1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde, în principal:
A. Activităţi de cercetare-dezvoltare în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi
inovare:
a) studiul elementelor de noutate a biologiei agenţilor de dăunare şi a plantelor gazdă;
b) elaborarea de noi tehnologii pentru creşterea siguranţei lanţurilor alimentare, care includ
metode şi mijloace de protecţie biologică faţă de agenţii de dăunare, în scopul realizării
obiectivelor de dezvoltare durabilă în agricultură;
c) identificarea riscurilor de mediu rezultate din activităţile agricole şi a metodelor de
evitare şi limitare a efectelor nocive asupra ecosistemelor, protejarea biodiversităţii,
conform cerinţelor legislative naţionale şi europene;
d) identificarea, bio-ecologia agenţilor fitopatogeni (fitoplasme, ciuperci) şi dezvoltarea
tehnicilor de diagnosticare rapidă şi prevenire a atacului fitopatogenilor, inclusiv a celor
producători de micotoxine;
e) studii şi cercetări de ecotoxicologie necesare omologării produselor de uz fitosanitar,
conform acquis-ului comunitar ;
f) studii privind rolul avifaunei în agricultură;
g) studiul migraţiei avifaunei pe teritoriul României, a deplasărilor locale şi sezoniere;
h) etologia şi biologia avifaunei.
B. Pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor nucleu institutul național desfășoară
următoarele activități:
a) modelarea populaţiilor agenţilor de dăunare şi stabilirea răspândirii lor prin interpolare
geostatistică GIS/GPS;
b) selectarea programelor software de prognoză a agenţilor de dăunare din date climatice şi
a programelor de gestiune a bazelor de date relaţionale pentru fundamentarea deciziei de
aplicare a tratamentelor;
c) elaborarea mijloacelor biologice de combatere a agenţilor de dăunare;

d) selectarea metodelor agrotehnice şi a mijloacelor chimice cu impact minim asupra
mediului şi cu acţiune de stimulare a acţiunii agenţilor biologici de combatere;
e) studii privind compatibilitatea biologică a produselor de protecţia a plantelor, în vederea
creşterii eficienţei economice prin reducerea numărului de tratamente şi a impactului
negativ asupra mediului;
f) protecţia integrată a culturilor agricole în asolamente specifice exploataţiilor agrosilvice,
fermelor care includ pajişti cu valoare ecologică ridicată şi zonelor Natura 2000;
g) tehnologii inovative de reducere a vulnerabilităţii agroecosistemelor din cultura sfeclei de
zahăr şi a cartofului faţă de agenţii de dăunare (re)emergenţi şi modalităţi de diminuare a
acestora;
h) corelarea procedeelor de intervenţie tehnologică la cultura porumbului, a florii soarelui şi
a rapiţei, în vederea reducerii încărcăturii cu organisme dăunătoare specifice şi
conservării bio-faunei utile din agroecosisteme;
i) identificarea, izolarea, caracterizarea şi selecţia microorganismelor antagoniste şi
entomopatogene cu potenţial biotehnologic şi de agenţi de combatere biologică;
j) biotehnologii pentru obţinerea biopreparatelor destinate protecţiei şi nutriţiei plantelor;
k) identificarea, studiul bioecologiei organismelor dăunătoare (insecte, acarieni, mamifere)
invazive şi emergente din culturile agricole şi din produsele agricole depozitate;
l) studiul bioecologiei speciilor de entomofagi în vederea utilizării în combaterea biologică
a dăunatorilor;
m) tehnologii de producere şi aplicare a entomofagilor în culturile agricole;
n) realizarea bazelor de date gis/gps privind răspândirea agenţilor de dăunare, inclusiv
identificarea populaţiilor rezistente la acţiunea produselor de protecţie a plantelor;
o) cercetări privind impactul produselor pentru protecţia plantelor ppp asupra unor
componente biotice ale mediului înconjurător;
p) elaborarea de noi tehnologii pentru creşterea siguranţei lanţurilor alimentare, în scopul
realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă în agricultură ;
q) realizarea unor sisteme biologice model şi a procedurilor de operare specifice pentru
determinarea influenţei produselor de protecţia plantelor asupra organismelor acvatice
peşti si alge, asupra insectelor polenizatoare albine, asupra macrofaunei detritivore din
sol râme şi demonstrarea funcţionalităţii lor;

r) elaborarea modelelor experimentale şi a procedurilor de lucru necesare pentru
dezvoltarea mijloacelor biologice de protecţia plantelor;
s) elaborarea modelelor experimentale şi a procedurilor de lucru privind prognoza şi
identificarea riscurilor fitosanitare emergente în culturile agricole;
t) elaborarea modelelor experimentale şi a procedurilor de lucru privind protecţia culturilor
de floarea-soarelui, orz şi mazăre prin metode agrotehnice şi chimice;
u) elaborarea unui sistem de combatere a agenţilor de dăunare din depozite prin metode
alternative optimizate ecologic;
v) monitorizarea şi diseminarea rezultatelor cercetărilor obţinute.
În cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare institutul național
desfășoară relaţii ştiinţifice internaţionale în domeniul sistemelor ecologice de protecţie a
plantelor.
Alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică desfășurate de institutul național
sunt transferul tehnologic al rezultatelor cercetărilor, al soluţiilor noi elaborate pentru domeniul
protecţiei plantelor.
C. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de
activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi, după caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate,
constând în:
a) participare la elaborarea strategiei domeniului;
1. participarea la elaborarea şi implementarea strategiei de cercetare-dezvoltare în domeniul
de protectie a plantelor, conform propunerii de Regulament general 2014-2020 şi
Programului de guvernare 2013-2016;
2. participarea la elaborarea planului de activităţi în domeniul cercetării- dezvoltăriiinovării.
b) formare şi specializare profesională;
1. indrumarea doctoranzilor şi a masteranzilor;
2. asigurarea unor stagii de pregătire în domeniile de activitate ale institutului;
3. colaborarea cu instituţii de învăţământ superior.
c) consultanţă şi asistenţă de specialitate:
1. consultanţă, expertize şi analize în domeniul protecţiei plantelor (diagnoză agenţi de
dăunare, aplicare tratamente fitosanitare);

2. asistenţa tehnică pentru implementarea tehnologiilor de protecţia plantelor în domeniul
agricol si silvic;
3. alte obiective ce decurg din activitatea de protecţia plantelor, inclusiv activităţi de
cooperare sau de asociere cu alte instituţii, organizaţii sau agenţi economici din ţară şi
străinătate;
4. testarea activităţii biologice a produselor de protecţie a plantelor, conform bunelor
practici de experimentare, în vederea plasării pe piaţă a acestora;
5. evaluarea dosarelor de eficacitate biologică a produselor de protecţia plantelor în vederea
omologării, pe procedură europeană;
6. încercări acreditate ISO 17025 pentru determinarea toxicităţii substanţelor faţă de
organisme acvatice peşti, dafnii, alge;
7. evaluarea dosarelor ecotoxicologice pentru produsele de protecţia plantelor, în vederea
omologării, pe procedură europeană;
8. evaluarea laboratoarelor în vederea acreditării pentru realizarea testelor biologice oficial
recunoscute a produselor de protecţia plantelor, în conformitate cu principiile BPE.
d) editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate privind editarea on-line a revistei ICDPP
Romanian Journal of Plant Protection www.rjpp.ro.
e) prestări de servicii;
1. testarea activităţii biologice a produselor de protecţie a plantelor, conform bunelor
practici de experimentare, în vederea plasării pe piaţă a acestora;
2. evaluarea dosarelor de eficacitate biologică a produselor de protecţia plantelor în vederea
omologării, pe procedură europeană;
3. încercări acreditate ISO 17025 pentru determinarea toxicităţii substanţelor faţă de
organisme acvatice (peşti, dafnii, alge);
4. evaluarea dosarelor ecotoxicologice pentru produsele de protecţia plantelor în vederea
omologării, pe procedură europeană;
5. evaluarea laboratoarelor în vederea acreditării pentru realizarea testelor biologice oficial
recunoscute a produselor de protecţia plantelor, în conformitate cu principiile BPE.
f) participare la realizarea transferului tehnologic, participarea la seminarii, simpozioane,
dezbateri, întâlniri, mese rotunde, vizite şi schimburi de experienţă în ţară şi în străinătate;
g) execuţie de unicate şi serii mici, în cadrul activităţii de microproducţie;

h) activităţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului său de activitate, în
condiţiile legii.
(i) relaţii de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi agenţi economici din
ţară şi străinătate, în scopul realizării obiectului său de activitate.
(2) Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform
regulamentului propriu, şi se înregistrează la registrul comerţului ca Institut Național de
Cercetare Dezvoltare INCD.
(3) În cadrul obiectului său de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor
activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate
desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(4) Activităţile institutului naţional, codificate în baza clasificării CAEN Rev.2 conform
Ordinului Președintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea
Clasificării activităților din economia națională, sunt:
Activitate principală:
7219 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie
Activităţi secundare:
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
0111 Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare
de seminţe oleaginoase
0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0121 Cultivarea strugurilor
0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz
farmaceutic
0129 Cultivarea altor plante permanente
0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
0149 Creşterea altor animale

0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
0163 Activităţi după recoltare
0164 Pregătirea seminţelor
1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii
4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al
animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun
efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
5210 Depozitări
5811 Activităţi de editare a cărtilor
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole
7739 Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri intangibile
n.c.a.
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.
9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale
ART. 4
(1) Patrimoniul institutului naţional se stabilește pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie
sau pe baza situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie, după caz.
(2) Institutul naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar bunuri proprietate publică a
statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii.
Bunurile proprietate publică a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile
proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, prevăzute în
hotărârea Guvernului de înfiinţare a institutului naţional, cu modificările şi completările
ulterioare, se înregistrează distinct în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
(3) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.
(4) În exercitarea drepturilor sale, institutul naţional posedă şi foloseşte bunurile aflate în
patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului
său de activitate.
ART. 5
(1) Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau
inovare finanţat parţial sau total din fonduri publice aparţin contractorilor care execută în mod
direct activităţile prevăzute în contractul de finanţare şi/sau angajaţilor acestora, conform
contractelor de finanţare şi legislaţiei în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială şi
drepturile de autor. În cazul execuţiei de către mai mulţi contractori, repartizarea între contractori

a drepturilor asupra rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit în
scris.
(2) Rezultatele cercetărilor prevăzute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu
toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.
(3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, institutul naţional poate
înfiinţa societăţi sau poate dobândi acţiuni sau părţi sociale în cadrul unor societăţi, conform
legii, cu acordul consiliului de administraţie şi al consiliului ştiinţific al institutului. Pentru
aceasta, institutul îşi poate angaja exclusiv experienţa ştiinţifică şi tehnologică acumulată,
metode, tehnici, scheme, planuri, procedee, reţete sau alte forme de cunoaştere şi experienţă,
inclusiv cele protejate prin titluri de proprietate intelectuală.
ART. 6
(1) Institutul naţional poate avea în structură subunităţi, cu sau fără personalitate juridică,
departamente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său
de activitate. Sediile subunităţilor se prevăd în hotărârea de înfiinţare a institutului naţional, iar
înfiinţarea sau desfiinţarea acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(2) Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin al conducătorului
autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi cuprinde, pe lângă structura organizatorică
prevăzută la alin. (1), şi următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de
marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit public intern, birou
relaţii publice şi mass-media, achiziţii.
(3) În funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului
de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori
în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate.

CAPITOLUL III
Organele de conducere
ART. 7
Conducerea institutului naţional este asigurată de:
a) consiliul de administraţie;
b) comitetul de direcţie;
c) directorul general.

ART. 8
Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de
consiliul ştiinţific.
ART. 9
(1) Relaţiile dintre subunităţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora
cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în
numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie.
(2) Conducătorii subunităţilor din structura institutului naţional răspund în faţa consiliului de
administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi
competenţelor încredinţate de aceştia.
ART. 10
(1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al
conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea conducerii autorității
de la care aceștia provin pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit.
(2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:
a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie;
b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional;
c) un reprezentant al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
e) un reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției Sociale.
(3) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din domeniu specific de
activitate al institutului naţional, care îndeplinesc condiţiile stabilite prin ordin emis de
conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(4) Din categoria specialiştilor pot face parte şi reprezentanţi ai organului administraţiei publice
centrale de specialitate în domeniul specific de activitate al institutului naţional.
(5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut
numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.
(6) Mandatul de reprezentare se aprobă de către conducătorul organului administraţiei publice
centrale de specialitate reprezentat în consiliul de administraţie, dacă este cazul.

ART. 11
(1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau
unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate.
(2) Pentru activitatea desfăşurată, în calitatea de membri ai consiliului de administraţie, aceştia
beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de
20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional.
(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de
două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la
alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal,
soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp angajatori sau asociaţi
la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se află în relaţii comerciale directe.
ART. 12
(1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a
institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente,
în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;
b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea,
desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia;
c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la autoritatea
de stat pentru cercetare-dezvoltare în vederea aprobării conform reglementărilor legale;
d) analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare autorităţii
de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de
institutul naţional în anul precedent;
e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea
realizată de institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de
echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli;
f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale,
investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional;
g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau
închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;

h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 33 şi stabileşte modul de rambursare a
acestora;
j) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută;
k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;
l) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul
institutului naţional.
(2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.
ART. 13
(1) Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu
excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.
(2) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de
organizare şi funcţionare avizat de conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
ART. 14
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele
institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul
membrilor consiliului de administraţie.
(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa
acestuia, de către vicepreşedintele ales de către membrii acestuia.
ART. 15
(1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din
numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de
administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de
zi.
(2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar
nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.
ART. 16
La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un
reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor,
în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

ART. 17
Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în
activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea
acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.
ART. 18
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea
atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru administrarea patrimoniului institutului naţional.
(2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au opus luării unei decizii ce s-a
dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor
de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au anunţat în scris despre
aceasta autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 11 alin. (3) şi (4)
răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.
ART. 19
În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă autorităţii de stat pentru
cercetare-dezvoltare un raport asupra activităţii institutului naţional şi a consiliului de
administraţie desfăşurate în anul precedent, precum şi asupra programului de activitate al
acestora pentru anul în curs.
ART. 20
Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile
secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie.
ART. 21
(1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet de direcţie, compus
din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a
institutului naţional.
(2) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant
al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în
care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

ART. 22
(1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de
directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.
(2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor
rezultate din:
a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;
b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) programul de investiţii;
e) sistemul de asigurare a calităţii;
f) alte obligaţii.
ART. 23
Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o
impun.
ART. 24
(1) La nivelul subunităţilor din institutul naţional se organizează şi funcţionează comitetul de
conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi
funcţionare aprobat de consiliul de administraţie al institutului naţional şi este prezidat de
directorul subunităţii respective.
(2) Comitetul de conducere exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor stabilite de
directorul general al institutului naţional şi aprobate de consiliul de administraţie.
ART. 25
(1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o
perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei
elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobată prin hotărâre a
Guvernului. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea
directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al conducătorului
autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(3) Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie un contract de management cu
conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(4) Evaluarea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor directorului general, stabilite
prin contractul de management, se face pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al
conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
ART. 26
Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte
organe, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate;
b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor
institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;
c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a
institutului naţional;
d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului
naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi
revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie;
e) angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale
contractului colectiv de muncă;
f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor
personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;
g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin
compartimentele proprii specializate;
i)

analizează

lunar

stadiul

valorificării

rezultatelor

cercetării,

inclusiv

activitatea

compartimentului de marketing;
j) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator terţiar de credite pentru sumele alocate
institutului naţional de la bugetul de stat;
k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea
institutului naţional;
l) exercită orice alte atribuţii care îi sunt delegate de consiliul de administraţie.

ART. 27
(1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele
compartimente din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare.
(2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai
institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din
institutul naţional.
(3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific al
institutului naţional.
(4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de
către membrii consiliului ştiinţific.
(5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu,
aprobat de consiliul de administraţie.
ART. 28
Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele:
a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a
domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică;
c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi
inovare al institutului naţional;
d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului
naţional şi a ramurii;
e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în
grade profesionale;
f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;
g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.

CAPITOLUL IV
Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia. Relaţii financiare

ART. 29
(1) Institutul naţional întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli potrivit normelor
metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi situaţiile financiare conform
reglementărilor contabile aplicabile.
(2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare
în condiţiile legii.
ART. 30
(1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu
financiar.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii
de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului
Muncii și Justiției Sociale.
ART. 31
Institutul naţional determină anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de
efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.
ART. 32
(1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor
legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii
salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii.
(2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al autorităţii de stat pentru
cercetare-dezvoltare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
ART. 33
(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele
financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în
valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea autorităţii de stat
pentru cercetare-dezvoltare.

ART. 34
(1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit
obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare,
precum şi din surse bugetare, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit legii.
(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va cuprinde în bugetul său de venituri şi
cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, achiziţionării de aparatură,
echipamente şi instalaţii pentru institutul naţional.
(3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudecă potrivit legii care reglementează
achiziţiile publice.
ART. 35
(1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la
bănci comerciale cu sediul în România şi prin unităţi de trezorerie.
(2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin casieria
proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiarvalutare stabilite prin actele normative în vigoare.
(3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului său de
activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi
bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România.
ART. 36
Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar,
potrivit legii.

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale

ART. 37
Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau persoane juridice, nesoluţionate pe cale
amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti române competente, conform
legislaţiei în vigoare.

ART. 38
Modificările şi completările regulamentului de organizare şi funcţionare a institutului naţional se
pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 39
Statutul de institut naţional se reînnoieşte la termenul şi în condiţiile stabilite de prevederile
Ordonanţei

Guvernului

nr.

57/2002,

aprobată

cu

modificări

Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

şi

completări

prin

