LISTA CU PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE APLICABILE INCD
1. Hotarare Nr. 81 din 11 februarie 1999 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare si
Incercari pentru Electrotehnica-ICMET Craiova si HOTĂRÂRE nr. 1495 din 19 noiembrie 2008 pentru
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 81/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova;
2. ORDONANŢĂ nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică - cu
modificări si completări ulterioare;
3. HOTĂRÂRE nr. 637 din 29 mai 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare
a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare
4. LEGE nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare- cu modificările si
completările ulterioare
5. LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi
inovare - cu modificările și completările ulterioare
6. HOTĂRÂRE nr. 786 din 10 septembrie 2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale
de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - cu modificările și
completările ulterioare
7. HOTĂRÂRE nr. 1062 din 19 octombrie 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea
şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare
8. HOTĂRÂRE nr. 929 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare
şi inovare 2014-2020.
9. HOTĂRÂRE nr. 134 din 16 februarie 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
10. ORDIN nr. 1056 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de
cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal.
11. HOTĂRÂRE nr. 576 din 10 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea
funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.
12. ORDIN nr. 6560 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii
pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetaredezvoltare - cu modificarile si completarile ulterioare

