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Concurs pentru ocuparea funcției de director general la Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova 

 

A. Reglementări generale 

1. LEGISLAȚIA  SISTEMULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE: 

• Ordonanța nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea 

tehnologică,   aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/2003, cu 

modificările și completările  ulterioare; 

• Legea nr.25/2023 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare,   

dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare, precum și 

pentru  modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea  

științifică și dezvoltarea  tehnologică; 

• Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, 

dezvoltarea  tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare și funcționare a institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 933/2022 privind aprobarea Strategiei naționale de 

cercetare, inovare și specializare inteligentă 2022-2027; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului național de 

cercetare, dezvoltare și inovare 2022-2027; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1265/2004  pentru aprobarea Normelor 

metodologice    privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea 

programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse 

în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1266/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice  privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea 

proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările și 

completările ulterioare; 



• Hotărârea nr. 1405/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind    

evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea programelor-nucleu de 

cercetare-dezvoltare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 442/2003 privind aprobarea  unor măsuri  pentru  

atragerea,  pregătirea și stabilizarea tinerilor în cercetare; 

• Ordinul MEC nr. 4523/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind  

procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii străini în scopul 

desfășurării  în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare; 

• Hotărârea  nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice  specifice 

privind  constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din 

infrastructura de inovare  și transfer tehnologic, precum și modalitatea de 

susținere a acestora; 

• Ordin comun MF și MCID nr. 1056/44351/2016 pentru aprobarea Normelor 

privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul 

rezultatului fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării numărul 

21578/14.10.2022 privind aprobarea constituirii Registrului național al experților 

pentru certificarea   activității de cercetare-dezvoltare - REXCD, a metodologiei de 

selecție pentru Corpul de experți și a normelor metodologice privind  expertiza în 

vederea certificării activității de cercetare-dezvoltare; 

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

privind  stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-

dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat; 

• Ordinul MENCS  nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale 

necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul 

superior, a gradelor  profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității  de 

conducător de doctorat și a atestatului  de abilitare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 576/2016 privind  aprobarea  Metodologiei  de 

concurs pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de 

cercetare-dezvoltare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naționale de cercetare-

dezvoltare. 

 

 

 



II. LEGISLAȚIA MUNCII ȘI SSM: 

• Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Legea nr. 367/2022  privind  dialogul  social; 

• Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 

ocupării  forței de munca, cu modificările  și completările ulterioare; 

• OUG nr. 15812005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de 

sănătate, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor și persoanelor 

cu handicap, republicată, cu modificările și completările  ulterioare; 

• Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările și 

completările  ulterioare; 

• Legea nr. 34612002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli 

profesionale republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr.319/2006 securității și sănătății în muncă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 

319 din 2006, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

III. LEGISLAȚIE ACHIZIȚII PUBLICE: 

• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările  și completările ulterioare; 

 

IV. LEGISLAȚIE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ: 

• Legea nr. 64/1991 privind  brevetele de invenție, republicată; 



• Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu; 

• Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

V. LEGISLAȚIE MEDIU: 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9212021 privind regimul deșeurilor; 

 

VI. LEGISLAȚIE ARHIVE: 

• Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

VII. LEGISLAȚIE FINANCIAR CONTABILITATE: 

• Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Legea nr.22712015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

VIII. LEGISLAȚIE INFORMAȚII CLASIFICATE: 

• Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecția informațiilor secrete de 

serviciu; 

• Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 

IX. LEGISLAȚIE INFORMAȚII PUBLICE 

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

 



X. LEGISLAȚIE PATRIMONIU 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările  ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1718/2011 pentru aprobarea 

Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor 

din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul Ministrului  Finanțelor  Publice  nr. 668/2014 pentru aprobarea 

Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor 

imobile proprietate privata a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

B. Reglementări  specifice 

• HG 81/1999, cu ultima modificare HG 1495/2008. 


