HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 81/1999 privind înfiinţarea
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică – ICMET
Craiova şi actualizarea datelor de patrimoniu
În temeiul art. 108 din Constituţia României și al art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre
ART.I - Hotărârea Guvernului nr. 81/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de CercetareDezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică – ICMET Craiova, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 69 din 18 februarie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică – ICMET
Craiova, denumit în continuare institut național, funcţionează ca persoană juridică de drept
public, în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării, denumit în continuare minister
coordonator.
”(3) Institutul național, are sediul în municipiul Craiova, Bulevardul Decebal, nr.118 A, judeţul
Dolj.”
2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.2 – Institutul național are ca obiect principal de activitate:
a) Cercetare-dezvoltare în domeniile:
i.

Energie;

ii.

Tehnologia informației și comunicații;

iii.

Mediu;

iv.

Materiale, produse și procese inovative;

v.

Tehnica tensiunilor înalte și a curenților mari;

vi.

Compatibilitate electromagnetică;

b) Evaluarea performanțelor echipamentelor electrice și electronice, inclusiv la locul de
funcționare al acestora;
c) Etalonarea sistemelor de măsurare a mărimilor electrice și mecanice;
d) Activități de valorificare a cercetării prin transferul tehnologic al rezultatelor spre operatorii
economici;
e) Elaborarea de strategii de dezvoltare în domeniul specific, realizarea de centre de competenţă
ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare
ştiinţifică şi tehnică.”
3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
”Art.4 – Patrimoniul institutului național stabilit pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie
2017, este în sumă totală de 41.645 mii lei, din care imobilizări corporale şi necorporale 35.462
mii lei şi active circulante 6.193. mii lei”.
4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.5 - Institutul național 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 cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2 la
prezenta hotărâre.
5. După articolul 5, se introduce un nou articol articolul 5^1 cu următorul cuprins:
”Art.5^1
„(1) Bunurile aflate în patrimoniul institutului naţional sunt prevăzute în anexa nr.3 - Lista
bunurilor aflate în patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Încercări pentru
Electrotehnică – ICMET Craiova.
(2) Bunurile proprietate publică a statului, pot fi închiriate prin licitaţie publică, în condiţiile
legii. Institutul naţional are dreptul să reţină o cota parte de 50% din sumele percepute din
închirierea acestora, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul de stat.
(3) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi
darea în administrarea institutului național a bunurilor având datele de identificare prevăzute în
anexa nr.4 - Lista bunurilor proprietate publică a statului care se înscriu în inventarul centralizat
al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova.

(4) Se actualizează datele privind codul de clasificaţie, denumirea, adresa, valoarea de inventar
pentru bunurile proprietate publică a statului aflate în administrarea institutelor naţionale,
conform datelor prevăzute în anexele nr.3 și nr.4.
6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 7 - (1) Finanţarea activităţii desfăşurate de institutul naţional se realizează, potrivit
legislaţiei în vigoare, din venituri proprii, fonduri provenite din programe și/sau cooperări
europene și internaționale și din alte surse atrase, potrivit legii.
(2) Institutul național este sprijinit financiar de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului
coordinator, pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele
asemenea, respectându-se prevederile legale în vigoare.”
7. Articolul 8 se abrogă.
8. După anexa nr. 2 se introduc două noui anexe, anexa nr.3 și anexa nr.4 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
9. La anexa nr. 2, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.1 - (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică ICMET Craiova, denumit în continuare institut naţional, este persoană juridică română de drept
public, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează
amortizări, organizează şi conduce contabilitatea potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările si completările ulterioare şi reglementărilor contabile aplicabile.
(2)

Institutul

național

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.”
10. La anexa nr. 2, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
” Art. 2 - (1) Institutul naţional are ca scop desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi
dezvoltare tehnologică în domeniul specific de activitate, corespunzător hotărârii Guvernului de
înfiinţare a acestuia, după cum urmează:
a)

energie;

b)

tehnologia informației și comunicații;

c)

mediu;

d)

materiale, produse și procese inovative;

e)

tehnica tensiunilor înalte și a curenților mari;

f)

compatibilitate electromagnetică;

g)

evaluarea performanțelor echipamentelor electrice și electronice, inclusiv la locul de

funcționare al acestora;
h)

etalonarea sistemelor de măsurare a mărimilor electrice și mecanice;

i)

activități de valorificare a cercetării prin transferul tehnologic al rezultatelor spre

operatorii economici;
j)

elaborarea de strategii de dezvoltare în domeniul specific, realizarea de centre de

competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de
documentare ştiinţifică şi tehnică.
k)

dezvoltarea de tehnici experimentale, metodologii şi măsurări în domeniul electric;

l)

activități de valorificare a cercetării prin transferul tehnologic al rezultatelor spre

operatori economici cu capital de stat sau privat;
m)

participare la activităţi de standardizare în domeniile de competenţă;

n)

participarea la realizarea planurilor sectoriale şi a programelor nucleu;

o)

participare la programele europene și internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare;

p)

alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică cum ar fi; cercetare

aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică pentru soluţionarea unor probleme concrete din domeniul
de activitate și din domenii conexe; asistență tehnică, transfer de tehnologie, elaborare de studii
de specialitate și consultanţă, certificare de conformitate pentru beneficiari din ţară şi din
străinătate; expertiză, analiză și servicii specifice domeniului de activitate; elaborarea
programelor de cercetare-dezvoltare; analize fizico-chimice;
(2) 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.”
11. La anexa nr.2, articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
” Art. 3 - (1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde, în principal:
Activităţi de cercetare-dezvoltare, după cum urmează:
a) în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare;
b) pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor nucleu;

c) în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare
d) alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;.
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;
b) formare şi specializare profesională;
c) consultanţă şi asistenţă de specialitate;
d) editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate;
e) prestări de servicii;
f) participare la realizarea transferului tehnologic;
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.
(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 ministerului coordonator.
(4) Activităţile principale şi secundare desfăşurate de institutul naţional sunt clasificate conform
Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN rev.2 aprobate prin Ordinul Președintelui
Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din
economia națională, astfel:
a) Activitatea principală: Clasă CAEN
-7219- Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
b) Activitățile secundare, clasificate conform CAEN Rev.2:
2550 - Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;
2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor;
2562 - Operaţiuni de mecanică generală;
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;

2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module);
2612 - Fabricarea altor componente electronice;
2620 - Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicaţii;
2651 - Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie;
2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie;
2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice;
2712 - Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii;
2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat;
2829 - Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.;
2849 - Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.;
2899 - Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.;
2931 - Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare
de autovehicule;
2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule;
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;
3312 - Repararea maşinilor;
3313 - Repararea echipamentelor electronice şi optice;
3314 - Repararea echipamentelor electrice;
3319 - Repararea altor echipamente;
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;
3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
3831- Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
materialelor;
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
4321 - Lucrări de instalaţii electrice;
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii;
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;

5811 - Activităţi de editare a cărţilor;
5812 - Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare;
5819 - Alte activităţi de editare;
5829 - Activităţi de editare a altor produse software;
6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei;
6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
6312 - Activităţi ale portalurilor web;
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
7111 - Activităţi de arhitectură;
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice;
7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;
7410 - Activităţi de design specializat;
7430 - Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi);
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;
7739 - Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.;
8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
8541 - Învăţământ superior non-universitar;
8542 - Învăţământ superior universitar;
8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.;
8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ;
9101 - Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor;
9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a. ”
12. La anexa nr. 2, alineatele 1 și 2 ale articolului 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:
” (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
şi privată a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din

venituri proprii. Bunurile proprietate publică şi privată 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 reglementarilor contabile
aplicabile.”
13. La anexa nr. 2, alineatele 3 și 5 ale articolului 4 se abrogă.
14. La anexa nr. 2, după articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:
” Art. 41 – (1) Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării unui contract de cercetaredezvoltare 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 comerciale sau poate dobândi acţiuni sau părţi sociale în cadrul unor societăţi
comerciale, 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.”
15. La anexa nr. 2, alineatele 1 și 2 ale articolului 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:
”Art.5 - (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
ministerului coordonator 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.”
16. La anexa nr. 2, alineatele 1 și 2 ale articolului 9 se modifică și vor avea următorul cuprins:
(1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al
ministrului coordonator, 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 Ministerului Cercetării și Inovării;
d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
e) un reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției Sociale.”
17. La anexa nr. 2, după alineatul 3 al articolului 9 se introduc trei noi alineate, alineatele 4, 5 și
6, cu următorul cuprins:
”(4) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din domeniul specific de
activitate al institutului naţional, care sunt numiți prin ordin emis de conducătorul ministerului
coordonator.
(5) Din categoria specialiştilor pot face parte şi reprezentanţi ai ministerului de specialitate în
domeniul specific de activitate al institutului naţional.”
(6) Mandatul de reprezentare se aprobă de către conducătorul organului administrației publice
centrale reprezentat în consiliul de administrație, dacă este cazul.”
18. La anexa nr. 2, partea dispozitivă a alineatului 1 al articolului 11 se modifică și va avea
următorul cuprins:
”(1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii”
19. La anexa nr. 2, litera b) a articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
”b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea,
desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia;”
20. La anexa nr.2, după alineatul 2 al articolului 24, se introduc două noi aliniate, aliniatul 3 și 4,
cu următorul cuprins:
” (3) Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie un contract de management cu
ministerul coordonator.

(4) Evaluarea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor directorului general, stabilite
prin contractul de management, se face pe baza unei proceduri aprobată prin ordin al
conducătorului ministerului coordonator.”
21. La anexa nr.2, alineatul 1 al articolului 26, se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele
compartimente din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare.”
22. La anexa nr.2, alineatul 1 și 2 ale articolului 28, se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(1) Institutul naţional întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli potrivit normelor
metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice și situațiile financiare conform
reglementărilor contabile aplicabile.
(2) Situațiile financiare anuale se aprobă de către ministerul coordonator în condiţiile legii.”
23. La anexa nr.2, alineatul 2 al articolului 29, se modifică și va avea următorul cuprins:
”(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi
de ministerul coordonator şi se aprobă prin ordin al conducătorului ministerului coordonator, cu
avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii și Justiției Sociale.”
24. La anexa nr.2, alineatul 1 al articolului 34 se modifică și va avea următorul conținut:
”(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.”
25. La anexa nr.2, articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:
” Art.36 - 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.”
26. La anexa nr.2 , după articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361 care va avea
următorul cuprins:
”Art. 361 - 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.”
27. La anexa nr.2, articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.37 - Statutul de institut național se reînnoiește la termenul și în condițiile stabilite de
prevederile Ordonanței Guvernului nr.57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr.324/2003, cu modificările și completările ulterioare.”

ART. II - Hotărârea Guvernului nr. 81/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică – ICMET Craiova, publicată în
Monitorul Oficial al României, nr. 69 din 18 februarie 1999, cu modificările și completările
ulterioare, va fi republicată dându-se textelor o nouă renumerotare.
ART. III - Ministerul Cercetării și Inovării și Ministerul Finanţelor Publice vor efectua
modificarea în mod corespunzător a Anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu
modificările şi completările ulterioare, conform datelor prevăzute în anexele nr.3 și nr.4 la
prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU,

MIHAI TUDOSE

