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    *) Textul ini ţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 643 di n 30 august 
2002. Aceasta este forma actualizat ă de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul 
Electronic" S.A. Piatra Neam ţ pana la data de 6 aprilie 2011, cu modific ările aduse 
de: LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003 ; ORDONANŢA nr. 86 din 28 august 2003 ; ORDONANŢA 
nr. 38 din 29 ianuarie 2004 ; LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004 ; ORDONANŢA nr. 94 din 26 
august 2004 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005 ; LEGEA nr. 244 din 15 
iulie 2005 ; ORDONANŢA nr. 41 din 14 iulie 2005 ; LEGEA nr. 381 din 16 decembrie 2005 ; 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006 ; ORDONANŢA nr. 58 din 30 august 
2006 ; LEGEA nr. 499 din 29 decembrie 2006 ; LEGEA nr. 305 din 6 octombrie 2009 ; 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 
30 iunie 2010 ; ORDONANŢA nr. 6 din 26 ianuarie 2011 .

    **) NOTA C.T.C.E. S.A:
    Art. 23 din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008 , publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 pre vede:
    "Art. 23
    (1) Actele normative în care sunt prev ăzute ministerele, organele de 
specialitate ale administra ţiei publice centrale şi institu ţiile publice, care se 
desfiin ţeaz ă, se reorganizeaz ă ori î şi schimb ă raporturile de subordonare sau de 
coordonare, dup ă caz, potrivit prevederilor prezentei ordonan ţe de urgen ţă, se 
modific ă în mod corespunz ător.
    (2) În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se 
înlocuiesc în mod corespunz ător prevederilor prezentei ordonan ţe de urgen ţă, dup ă 
cum urmeaz ă:
    "Ministerul Economiei şi Finan ţelor" cu "Ministerul Economiei", în cazul 
prevederilor care reglementeaz ă activitatea de economie, şi cu "Ministerul 
Finan ţelor Publice", în cazul prevederilor care reglement eaz ă activitatea de 
finan ţe;
    "Ministerul Educa ţiei, Cercet ării şi Tineretului" cu "Ministerul Educa ţiei, 
Cercet ării şi Inov ării";
    "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalit ăţii de Şanse" cu "Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protec ţiei Sociale";
    Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a real izat direct în textul formei 
actualizate.

    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitu ţia României şi ale art. 1 pct. 
VI.1 din Legea nr. 411/2002  privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan ţe,

    Guvernul României adopta prezenta ordonan ţa.

    CAP. I
    Dispozi ţii generale

    ART. 1
    Cercetarea ştiin ţific ă, dezvoltarea experimental ă şi inovarea sunt principalele 
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activit ăţi creatoare de cunoa ştere şi generatoare de progres economic şi social, 
încurajate şi sprijinite de c ătre stat conform Constitu ţiei României, republicat ă, 
şi prezentei ordonan ţe.
------------
    Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 ianuarie 
2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    ART. 2
    (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprind e cercetarea ştiin ţific ă, 
dezvoltarea experimental ă şi inovarea bazat ă pe cercetare ştiin ţific ă şi dezvoltare 
experimental ă. Cercetarea ştiin ţific ă cuprinde cercetarea fundamental ă şi cercetarea 
aplicativ ă.
------------
    Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 
26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    (2) Defini ţiile termenilor utiliza ţi în cuprinsul ordonan ţei sunt prev ăzute în 
anexa care face parte integrant ă din prezenta ordonan ţa.
    (3) Defini ţiile prev ăzute la alin. (2) se pot detalia prin ordin al 
conduc ătorului autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în acord cu  
legisla ţia Uniunii Europene şi bunele practici interna ţionale.
------------
    Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 a l art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 
26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.
-------------
    Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003 , 
publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    ART. 3
    (1) In România activitatea de cercetare-dezvolt are constituie prioritate 
naţionala şi are un rol determinant în strategia de dezvoltare  economic ă durabil ă.
    (2) Strategia na ţionala în domeniul cercet ării-dezvolt ării, denumita în 
continuare Strategie na ţionala, define şte politica statului în vederea realiz ării 
obiectivelor de interes na ţional în acest domeniu şi se aproba prin hot ărâre a 
Guvernului.
    (3) Guvernul promoveaz ă, sus ţine, dezvolta şi stimuleaza activitatea de 
cercetare-dezvoltare de interes na ţional, scop în care:
    a) adopta politici de stimulare şi coordonare la nivel na ţional a activit ăţii de 
cercetare-dezvoltare şi inovare;
    b) asigura surse de finan ţare şi instituie structuri organizatorice 
corespunz ătoare pentru administrarea fondurilor respective, c onform prevederilor 
prezentei ordonan ţe;
    c) elaboreaz ă politici şi emite reglement ări pentru crearea în economie a unui 
mediu favorabil, protec ţia patrimoniului ştiin ţific na ţional, pentru difuzarea, 
absorbtia şi valorificarea rezultatelor activit ăţii de cercetare-dezvoltare în 
scopul dezvolt ării economice durabile, al cre şterii bunastarii şi calit ăţii vie ţii, 
al imbogatirii patrimoniului na ţional şi interna ţional al cunoa şterii.
    ART. 4
    (1) Ministerul Educa ţiei, Cercet ării şi Inov ării, denumit în continuare 
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, es te organul administra ţiei publice 
centrale de specialitate, care exercita atribu ţiile autorit ăţii de stat pentru 
domeniul cercet ării-dezvolt ării.
    (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvol tare are, în principal, 
următoarele atribu ţii în domeniu:
    a) elaborarea şi actualizarea Strategiei na ţionale;
    b) asigurarea cadrului institutional pentru apl icarea Strategiei na ţionale;
    c) coordonarea la nivel na ţional a politicilor guvernamentale;
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    d) stimularea, sus ţinerea, dezvoltarea şi monitorizarea activit ăţii de 
cercetare-dezvoltare.
    e) conducerea, în cazuri deosebite, a unor prog rame de cercetare-dezvoltare şi 
inovare sau p ăr ţi din acestea.
-------------
    Litera e) a alin. (2) al art. 4 a fost introdus ă de pct. 2 al art. I din LEGEA 
nr. 324 din 8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    (3) Ordonatorii de credite, inclusiv Academia R omana, care au alocate prin buget 
fonduri pentru cercetare, finan ţeaz ă din acestea programe proprii sau sectoriale de 
cercetare, inclusiv granturi de cercetare, corelate  cu strategia şi politicile 
naţionale în domeniu.
    ART. 5
    (1) Dreptul de a desf ăşura activit ăţi de cercetare-dezvoltare şi inovare este 
recunoscut oric ărei persoane fizice sau juridice.
    (2) Dreptul de acces liber la fondurile publice  destinate activit ăţii de 
cercetare-dezvoltare este garantat în condi ţii de competenta şi cu respectarea 
prevederilor legale şi contractuale privind drepturile de proprietate in telectual ă 
şi de utilizare a rezultatelor.
    (3) Libertatea de organizare şi desf ăşurare a activit ăţilor de cercetare-
dezvoltare este garantat ă şi este corelat ă cu asigurarea resurselor financiare, cu 
respectarea legisla ţiei în vigoare şi a principiilor de etica profesional ă privind 
efectele adverse sau d ăunătoare ale aplic ării rezultatelor ştiin ţei şi tehnologiei 
asupra omului şi mediului.
    (4) Pentru cazurile care nu sunt reglementate d e legisla ţia privind proprietatea 
intelectual ă, se garanteaz ă persoanelor prev ăzute la alin. (1) dreptul de 
participare la beneficiile rezultate, în condi ţii contractuale specificate, precum 
şi dreptul de preem ţiune în contractarea lucr ărilor de continuare a activit ăţilor de 
cercetare-dezvoltare, valorificare a rezultatelor s au de transfer tehnologic al 
acestora.

    CAP. II
    Sistemul na ţional de cercetare-dezvoltare

    SEC ŢIUNEA 1
    Cadrul general de reglementare şi organizare a activit ăţii de cercetare-
dezvoltare

    ART. 6
    Sistemul na ţional de cercetare-dezvoltare este constituit din a nsamblul 
unit ăţilor şi institu ţiilor de drept public şi de drept privat care au în obiectul 
de activitate cercetarea-dezvoltarea.
-------------
    Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003 , 
publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    ART. 7
    În sistemul na ţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse urm ătoarele categorii 
de unit ăţi şi institu ţii de drept public:
    a) institute na ţionale de cercetare-dezvoltare;
    b) institu ţii de înv ăţământ superior de stat acreditate sau structuri de 
cercetare-dezvoltare ale acestora, f ăr ă personalitate juridic ă, constituite conform 
Cartei universitare;
    c) institute, centre sau sta ţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea 
Academiei Române sau a academiilor de ramur ă;
    d) alte institute, centre sau sta ţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca 
institu ţii publice ori de drept public;
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    e) centre interna ţionale de cercetare-dezvoltare înfiin ţate în baza unor 
acorduri interna ţionale;
    f) institute sau centre de cercetare-dezvoltare  organizate în cadrul 
societ ăţilor na ţionale, companiilor na ţionale şi regiilor autonome;
    g) alte institu ţii publice sau de drept public care au ca obiect de  activitate 
şi cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora  legal constituite.
------------
    Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 ianuarie 
2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    ART. 8
    În sistemul na ţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse, de ase menea, 
următoarele categorii de unit ăţi şi institu ţii de drept privat:
    a) institu ţii de înv ăţământ superior particulare acreditate sau structuri de 
cercetare-dezvoltare ale acestora, f ăr ă personalitate juridic ă, constituite conform 
Cartei universitare;
    b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare  f ăr ă scop patrimonial, 
recunoscute de utilitate public ă;
    c) alte institute, centre sau sta ţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca 
persoane juridice de drept privat, f ăr ă scop patrimonial;
    d) alte organiza ţii neguvernamentale, f ăr ă scop patrimonial, care au ca obiect 
de activitate şi cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora  legal 
constituite;
    e) societ ăţi comerciale care au ca principal obiect de activit ate cercetarea-
dezvoltarea;
    f) societ ăţi comerciale care au în obiectul de activitate şi cercetarea-
dezvoltarea sau structuri ale acestora legal consti tuite.
------------
    Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 ianuarie 
2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    ART. 8^1
    În sensul prezentei ordonan ţe, unit ăţile de cercetare-dezvoltare prev ăzute la 
art. 7 şi 8 sunt fie o unitate cu personalitate juridic ă, fie o structur ă de 
cercetare-dezvoltare f ăr ă personalitate juridic ă care este constituit ă în cadrul 
unei persoane juridice. Unitatea de cercetare-dezvo ltare f ăr ă personalitate juridic ă 
îndepline şte simultan urm ătoarele condi ţii:
    a) este înfiin ţat ă printr-o decizie a conducerii persoanei juridice, conform 
legii;
    b) are o misiune şi un regulament propriu de func ţionare în cadrul persoanei 
juridice şi o titulatur ă proprie;
    c) are personal şi conducere proprii;
    d) activitatea unit ăţii este înregistrat ă distinct în cadrul contabilit ăţii 
persoanei juridice, conform legii.
------------
    Art. 8^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 ianuarie 
2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

-------------
    Art. 9 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003 , 
publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    ART. 10
    (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare din dom eniul public sau privat poate fi 
desf ăşurata şi în cadrul unor forme asociative, în condi ţiile prev ăzute de lege.
    (2) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poat e desf ăşura şi individual, în 
regim economic, de c ătre persoane fizice autorizate conform prevederilor  legale.
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    ART. 11
    (1) Unit ăţile de cercetare-dezvoltare organizate ca institute  na ţionale sau ca 
institu ţii publice se înfiin ţeaz ă sau se reorganizeaz ă prin hot ărâre a Guvernului, 
dac ă legea nu prevede altfel.
    (2) Prin hot ărâre a Guvernului de înfiin ţare si/sau de organizare şi func ţionare 
a unit ăţilor de cercetare-dezvoltare prev ăzute la alin. (1) se stabilesc denumirea, 
obiectul de activitate, sediul şi patrimoniul, precum şi bunurile din domeniul 
public prev ăzute de Legea nr. 213/1998  privind proprietatea publica şi regimul 
juridic al acesteia, cu modific ările ulterioare, şi date în administrare acestora.
    (3) Unit ăţile de cercetare-dezvoltare organizate ca societ ăţi comerciale cu 
capital majoritar de stat se înfiin ţeaz ă şi se reorganizeaz ă prin hot ărâre a 
Guvernului, pe baza hot ărârii adun ării generale a ac ţionarilor.
    ART. 12
    (1) În cadrul fiec ărei institu ţii şi unit ăţi de cercetare-dezvoltare de drept 
public func ţioneaz ă un consiliu ştiin ţific, care are ca scop elaborarea strategiei 
de cercetaredezvoltare şi inovare a institu ţiei sau a unit ăţii şi a programelor 
proprii de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi luarea m ăsurilor necesare 
pentru realizarea acestora.
------------
    Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 7  al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 
din 26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    (2) Regulamentul de organizare şi func ţionare a Consiliului ştiin ţific se aproba 
de consiliul de administra ţie al unit ăţilor şi institu ţiilor prev ăzute la alin. (1).
    ART. 13
    (1) Institu ţiile şi unit ăţile de cercetare-dezvoltare de drept public pot 
desf ăşura activit ăţi de microproduc ţie şi pot oferi servicii specifice, potrivit 
regulamentelor de organizare şi func ţionare proprii şi prevederilor legale 
corespunz ătoare. Activit ăţile şi serviciile pot fi desf ăşurate inclusiv prin 
asociere în participa ţiune, numai în scopul stimul ării transferului rezultatelor 
activit ăţii de cercetare-dezvoltare, potrivit regulamentelor  de organizare şi 
func ţionare proprii şi prevederilor legale corespunz ătoare, cu aprobarea organului 
administra ţiei publice centrale în subordinea sau coordonarea căruia func ţioneaz ă 
institu ţia sau unitatea de drept public.
    (2) Institu ţiile şi unit ăţile de drept privat dispun de autonomie în exploata rea 
rezultatelor activit ăţii proprii de cercetaredezvoltare, conform legii.
------------
    Art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 ianuarie 
2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    ART. 14
    (1) Unit ăţile şi institu ţiile de cercetare-dezvoltare cu capital privat se p ot 
organiza în condi ţiile prev ăzute de lege.
    (2) Unit ăţile şi institu ţiile de cercetare-dezvoltare cu capital majoritar d e 
stat, organizate ca societ ăţi comerciale, se pot privatiza în condi ţiile legii şi cu 
respectarea normelor specifice privind privatizarea  unit ăţilor de cercetare-
dezvoltare, elaborate de autoritatea de stat pentru  cercetare-dezvoltare şi aprobate 
prin hot ărâre a Guvernului.
    (3) Unit ăţile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot p ăstra în patrimoniu 
documenta ţiile, colec ţiile sau bazele de date de interes na ţional acumulate pân ă la 
data privatiz ării. Aceste documenta ţii, colec ţii sau baze de date de interes 
naţional, stabilite conform prevederilor art. 75 alin.  (3), se depun la institutele 
naţionale sau la institu ţiile publice desemnate în acest scop de autoritatea  de stat 
pentru cercetare-dezvoltare.
------------
    Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 9  al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 
din 26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.
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    (4) In cazul brevetelor de inven ţie cu obiect care se încadreaz ă în categoria 
celor prev ăzute la alin. (3) sau care con ţin informa ţii clasificate, calitatea de 
titular al acestora se transmite institutelor na ţionale sau institu ţiilor publice de 
cercetare-dezvoltare desemnate în acest scop de aut oritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare.
-------------
    Alin. (4) al art. 14 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 
iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    ART. 15
    (1) Unit ăţile şi institu ţiile prev ăzute la art. 7 şi 8 pot participa în nume 
propriu la cooperarea tehnico- ştiin ţific ă interna ţionala şi pot încheia în mod 
direct contracte privind aceste activit ăţi, în condi ţiile legii; contractele, precum 
şi utilizarea rezultatelor cercet ării se vor înscrie în termenii utiliza ţi în 
acordurile interna ţionale la care România este parte.
    (2) Rezultatele cercet ărilor care sunt proprietate publica a statului se p ot 
utiliza în cadrul cooper ării interna ţionale, în condi ţiile prev ăzute la alin. (1) şi 
cu aprobarea Guvernului.
-------------
    Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 1 0 al art. I din LEGEA nr. 324 din 
8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    ART. 16
    Unit ăţile şi institu ţiile de cercetare-dezvoltare care beneficiaz ă de finan ţare 
şi din fonduri publice sunt obligate sa asigure:
    a) dezvoltarea bazei tehnico- ştiin ţifice, actualizarea documenta ţiei ştiin ţifice 
de interes na ţional, precum şi utilizarea acestora cu prioritate pentru activita tea 
de cercetare-dezvoltare;
    b) urm ărirea realiz ării transferului tehnologic;
    c) adoptarea unor structuri organizatorice şi a unui management performan ţe, 
urmând cele mai bune practici utilizate pe plan mon dial;
-------------
    Litera c) a art. 16 a fost modificat ă de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 324 din 
8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    d) eliminarea posibilit ăţilor de generare a unor acte de concurenta neloial ă;
    e) condi ţii optime de activitate şi de dezvoltare profesional ă pentru personalul 
de cercetare, cu respectarea prevederilor legale;
------------
    Litera e) a art. 16 a fost introdus ă de pct. 10 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 
din 26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    f) sprijin administrativ pentru personalul de c ercetaredezvoltare, astfel încât 
să se permit ă acestuia focalizarea pe activit ăţile ştiin ţifice, iar timpul alocat 
pentru activit ăţi administrative de c ătre personalul de cercetare-dezvoltare care nu 
ocup ă func ţii de conducere sau administrative s ă nu dep ăşeasc ă, în medie, 10% din 
timpul de lucru al acestuia.
------------
    Litera f) a art. 16 a fost introdus ă de pct. 10 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 
din 26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    SEC ŢIUNEA a 2-a
    Institutele na ţionale de cercetare-dezvoltare

    ART. 17
    (1) Institutul na ţional de cercetare-dezvoltare - INCD, reglementat p rin 
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prezenta ordonan ţa, denumit în continuare institut na ţional, reprezint ă o forma de 
organizare institutionala specifica activit ăţilor de cercetare-dezvoltare, cu scopul 
de a asigura desf ăşurarea acestor activit ăţi, precum şi consolidarea competentei 
ştiin ţifice şi tehnologice în domeniile de interes na ţional, stabilite în acord cu 
strategia de dezvoltare a României.
    (2) Institutul na ţional este persoana juridic ă romana care are ca obiect 
principal activitatea de cercetare-dezvoltare şi care func ţioneaz ă pe baza de 
gestiune economic ă şi autonomie financiar ă, calculeaz ă amortismente şi conduce 
evidenta contabila în regim economic.
    (3) Institutul na ţional are patrimoniu propriu şi administreaz ă patrimoniul 
public şi privat al statului pentru asigurarea desf ăşur ării activit ăţii şi 
func ţioneaz ă în coordonarea unui organ de specialitate al admin istra ţiei publice 
centrale.
    (4) Institutul na ţional participa la elaborarea strategiilor de dezvo ltare în 
domeniul specific, desf ăşoar ă activit ăţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea 
obiectivelor cuprinse în Strategia na ţionala de cercetare, constituie baze de 
competenta ştiin ţific ă şi tehnologic ă, de expertiza, de perfec ţionare a resurselor 
umane şi de documentare ştiin ţific ă şi tehnica.
    (5) Institutul na ţional poate desf ăşura, în secundar, activit ăţi comerciale şi 
de produc ţie, conform regulamentului propriu, şi se poate înregistra la registrul 
comer ţului ca INCD.
    (5^1) In cazul în care institutul na ţional realizeaz ă şi activit ăţi comerciale 
şi de produc ţie conform regulamentului propriu de organizare şi func ţionare, 
eviden ţa contabil ă a acestor activit ăţi se va realiza în mod distinct fa ţă de 
activit ăţile de cercetare-dezvoltare, care nu au drept scop obţinerea de profit, 
astfel încât s ă fie asigurat ă identificarea clar ă pentru fiecare dintre cele dou ă 
tipuri de activit ăţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente şi s ă se elimine orice 
posibilitate de subven ţionare încruci şat ă.
-------------
    Alin. (5^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 58 
din 30 august 2006 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.

    (6) Formele de organizare ale celorlalte catego rii de unit ăţi şi institu ţii 
prev ăzute la art. 7 şi 8 sunt reglementate prin legi specifice.
-------------
    Art. 17 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 
2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    ART. 18
    (1) Înfiin ţarea institutului na ţional se face prin hot ărâre a Guvernului, pe 
baza rezultatelor evalu ării privind îndeplinirea condi ţiilor pentru certificare, 
conform prevederilor art. 33, cu avizul autorit ăţii de stat pentru cercetare-
dezvoltare, la propunerea organului administra ţiei publice centrale coordonator în 
domeniul de activitate al unit ăţii.
    (2) Înfiin ţarea şi certificarea unui institut na ţional trebuie s ă asigure 
concentrarea resurselor financiare şi umane din domenii de cercetare de interes 
major.
    (3) Evaluarea capacit ăţii de cercetare-dezvoltare pentru certificarea unui  
institut na ţional se realizeaz ă în conformitate cu prevederile art. 33.
    (4) Institutul na ţional care, în urma evalu ării, nu ob ţine certificarea sau re-
certificarea, se reorganizeaz ă prin hot ărâre a Guvernului, ini ţiat ă de autoritatea 
de stat pentru cercetaredezvoltare.
------------
    Art. 18 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 
ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011. Aceast ă 
modificare intr ă în vigoare la 60 de zile de la data public ării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, conform art. IX din acela şi act normativ.
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    ART. 19
    (1) Prin actul de înfiin ţare al institutului na ţional se stabilesc denumirea şi 
sediul principal, obiectul de activitate, patrimoni ul şi organul administra ţiei 
publice centrale în coordonarea c ăruia func ţioneaz ă şi se aproba regulamentul de 
organizare şi func ţionare.
    (2) Regulamentul de organizare şi func ţionare a institutului na ţional se 
întocme şte pe baza regulamentului-cadru, elaborat de autori tatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile de la  data intr ării în vigoare a legii 
de aprobare a prezentei ordonan ţe, şi se aproba prin hot ărâre a Guvernului.
-------------
    Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 1 4 al art. I din LEGEA nr. 324 din 
8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    (3) Structura organizatoric ă a institutului na ţional este aprobat ă de organul 
administra ţiei publice centrale în coordonarea c ăruia func ţioneaz ă.
    (4) Institutul na ţional poate înfiin ţa în cadrul structurii organizatorice 
subunitati cu sau f ăr ă personalitate juridic ă, necesare realiz ării obiectului sau de 
activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi rela ţiile functionale din 
cadrul institutului na ţional, precum şi cu ter ţii sunt stabilite prin regulamentul 
de organizare şi func ţionare a institutului na ţional.
-------------
    Alin. (4) al art. 19 a fost modificat de pct. 1 4 al art. I din LEGEA nr. 324 din 
8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    ART. 20
    Institutul na ţional prev ăzut la art. 7 este sprijinit financiar de la bugetu l de 
stat pentru realizarea unor investi ţii, dot ări cu aparatura, echipamente, instala ţii 
şi altele asemenea, respectându-se prevederile legal e în vigoare.
-------------
    Art. 20 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 
2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    ART. 21
    Conducerea institutului na ţional se exercita de c ătre consiliul de 
administra ţie, format din 7 sau 9 persoane, din care fac parte , în mod obligatoriu, 
reprezentatul autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, reprezentan tul 
organului administra ţiei publice coordonator al institutului na ţional, 
reprezentantul Ministerului Finan ţelor Publice, reprezentantul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protec ţiei Sociale şi directorul general al institutului na ţional, care 
este şi pre şedintele consiliului de administra ţie, precum şi pre şedintele 
Consiliului ştiin ţific al institutului na ţional. Consiliul de administra ţie se 
numeşte prin ordin al conduc ătorului organului administra ţiei publice coordonator, 
cu avizul autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Consiliul d e 
administra ţie î şi desf ăşoar ă activitatea în conformitate cu propriul regulament  de 
organizare şi func ţionare şi hot ăr ăşte în toate problemele privind activitatea 
institutului na ţional, cu excep ţia celor care, potrivit legii, sunt date în 
competenta altor organe.
    ART. 22
    (1) Activitatea curenta a institutului na ţional este condus ă de directorul 
general, numit prin ordin al conduc ătorului organului administra ţiei publice 
coordonator, cu avizul autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform 
rezultatelor concursului organizat potrivit prevede rilor metodologiei elaborate în 
acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare- dezvoltare şi aprobate prin 
hot ărâre a Guvernului.
    (2) Directorul general, numit în condi ţiile alin. (1), încheie un contract de 
management cu conduc ătorul autorit ăţii publice în coordonarea c ăreia func ţioneaz ă 
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institutul na ţional, conform metodologiei prev ăzute la alin. (1)*).
------------
    Alin. (2) al art. 22 a fost introdus de pct. 12  al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 
din 26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam ţ:
    Conform art. VIII din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 ianuarie 2011 , publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011, prev ederile art. 22 alin. (2) din 
Ordonan ţa Guvernului nr. 57/2002 , aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin Legea 
nr. 324/2003 , cu modific ările şi complet ările ulterioare, nu se aplic ă mandatelor în 
curs la data intr ării în vigoare a prezentei ordonan ţe.

    ART. 23
    (1) Prin hot ărârea Guvernului de înfiin ţare sau reorganizare a institutului 
naţional se stabilesc bunurile din domeniul public pre văzute de Legea nr. 213/1998 , 
cu modific ările ulterioare, bunurile din proprietatea privat ă a statului, 
administrate de institut, precum şi bunurile proprii dobândite în condi ţiile legii 
sau realizate din venituri proprii, dup ă caz.
    (2) Institutul na ţional administreaz ă, cu diligen ţa unui bun proprietar, bunuri 
proprietate publica şi privat ă a statului sau a unit ăţilor administrativ-
teritoriale, precum şi bunurile proprii dobândite în condi ţiile legii sau realizate 
din venituri proprii.
    (3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii d e cercetaredezvoltare, institutul 
naţional poate înfiin ţa societ ăţi comerciale sau poate dobândi ac ţiuni sau p ăr ţi 
sociale în cadrul unor societ ăţi comerciale, conform legii, cu acordul consiliului  
de administra ţie şi al consiliului ştiin ţific al institutului. Pentru aceasta, 
institutul î şi poate angaja exclusiv experien ţa ştiin ţific ă şi tehnologic ă 
acumulat ă, metode, tehnici, scheme, planuri, procedee, re ţete sau alte forme de 
cunoa ştere şi experien ţă, inclusiv cele protejate prin titluri de proprieta te 
intelectual ă.
------------
    Alin. (3) al art. 23 a fost introdus de pct. 13  al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 
din 26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.
-------------
    Art. 23 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 
2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    ART. 24
    (1) Institutul na ţional întocme şte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, 
potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Finan ţelor Publice, şi situa ţii 
financiare conform reglement ărilor contabile aplicabile.
-------------
    Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 2  al art. I din ORDONAN ŢA nr. 58 
din 30 august 2006 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.

    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de organul administra ţiei 
publice centrale coordonator, cu avizul Ministerulu i Finan ţelor Publice şi al 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protec ţiei Sociale.
    (3) Situa ţiile financiare anuale se aprob ă de organul administra ţiei publice 
centrale coordonator, în condi ţiile legii.
-------------
    Alin. (3) al art. 24 a fost modificat de pct. 2  al art. I din ORDONAN ŢA nr. 58 
din 30 august 2006 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.

    ART. 25
    (1) Profitul contabil r ămas dup ă deducerea impozitului pe profit se utilizeaz ă 
după cum urmeaz ă:
    a) acoperirea pierderilor contabile din anii pr eceden ţi;
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    b) 20% pentru cointeresarea personalului;
    c) pân ă la 60% se poate utiliza pentru finan ţarea dezvolt ării institutului 
naţional, în conformitate cu planul de investi ţii şi dot ări ale acestuia, aprobat de 
organul administra ţiei publice centrale coordonator;
    d) restul r ămâne la dispozi ţia institutului na ţional pentru desf ăşurarea 
activit ăţii curente, inclusiv pentru cofinan ţarea proiectelor.
-------------
    Litera d) a alin. (1) al art. 25 a fost modificat ă de articolul unic din LEGEA 
nr. 499 din 29 decembrie 2006 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 29 
decembrie 2006, care modific ă pct. 3 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 58 din 30 august 
2006 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.
-------------
    Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 3  al art. I din ORDONAN ŢA nr. 58 
din 30 august 2006 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.

    (2) In situa ţia în care sumele prev ăzute la alin. (1) nu sunt utilizate cu 
destina ţia stabilit ă prin prezenta ordonan ţa, ele se reporteaz ă în vederea 
utiliz ării în anul urm ător.
-------------
    Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 1 7 al art. I din LEGEA nr. 324 din 
8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    ART. 26
    (1) In situa ţia în care în cursul unui an încas ările din veniturile institutului 
naţional nu sunt suficiente pentru acoperirea pl ăţilor ocazionate de cheltuielile 
curente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din 
veniturile brute realizate în anul precedent.
-------------
    Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 4  al art. I din ORDONAN ŢA nr. 58 
din 30 august 2006 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.

    (2) Contractarea de credite peste plafonul stab ilit se face cu aprobarea 
organului administra ţiei publice centrale coordonator.
------------
    Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 1 4 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 
din 26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    ART. 27
    (1) In cazul angaj ării r ăspunderii contractuale sau delictuale a institutulu i 
naţional creditorii pot cere executarea silit ă numai asupra bunurilor proprii ale 
acestuia.
    (2) Bunurile proprietate publica şi privat ă a statului sunt inalienabile şi nu 
pot fi constituite drept garan ţii.
    ART. 28
    (1) Institutul na ţional hot ăr ăşte cu privire la investi ţiile ce urmeaz ă sa fie 
realizate potrivit obiectului sau de activitate, fi nanţarea efectuându-se din surse 
proprii şi credite bancare, cu excep ţia investi ţiilor care intra sub incidenta art. 
20 şi art. 49 alin. (5).
    (2) Execu ţia investi ţiilor se adjudeca potrivit legii care reglementeaz ă 
achizi ţiile publice.

    SEC ŢIUNEA a 3-a
    Resurse umane

    ART. 29
    (1) Men ţinerea şi dezvoltarea poten ţialului uman de cercetare-dezvoltare şi a 
bazei de cuno ştin ţe în domeniu reprezint ă un atribut important al politicii de 
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cercetare, sus ţinut cu prioritate prin programele privind resursel e umane.
    (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvol tare urm ăre şte şi identific ă 
bunele practici pentru activit ăţile de cercetare-dezvoltare din ţările Uniunii 
Europene şi ale Organiza ţiei pentru cooperare şi dezvoltare economic ă şi organizeaz ă 
popularizarea lor în vederea adopt ării acestora de c ătre institu ţiile şi unit ăţile 
de cercetare-dezvoltare.
------------
    Alin. (2) al art. 29 a fost introdus de pct. 15  al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 
din 26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.
-------------
    Art. 29 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 
2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    ART. 30
    (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvol tare urm ăre şte cre şterea 
poten ţialului na ţional de cercetare şi solicita Academiei Romane şi academiilor de 
ramura, institu ţiilor de înv ăţământ superior, institutelor na ţionale şi 
institu ţiilor publice din sistemul na ţional de cercetare-dezvoltare sa elaboreze şi 
sa aplice programe privind formarea şi dezvoltarea resurselor umane utilizate în 
cercetare. Programele astfel elaborate vor fi sinte tizate în Strategia resurselor 
umane din activitatea de cercetare-dezvoltare, part e componenta a Strategiei 
naţionale.
    (2) Unit ăţile şi institu ţiile de cercetare-dezvoltare, care beneficiaz ă de 
facilit ăţile prev ăzute în prezenta ordonan ţa, vor asigura stabilizarea personalului 
atestat pe grade ştiin ţifice, vor lua m ăsuri speciale pentru motivarea tinerilor de 
a desf ăşura activit ăţi în acest domeniu şi vor men ţine şi vor dezvolta poten ţialul 
uman de cercetare implicat în domenii de vârf, prin  angajarea anuala a unui num ăr de 
absolven ţi şi speciali şti cu cea mai buna preg ătire, cel pu ţin egal cu num ărul de 
personal cu studii superioare plecat din institut î n anul anterior, cu excep ţia 
situa ţiilor ce rezulta din restructurari. Promovarea cerc etatorilor se face ţinându-
se seama, în principal, de performanta ştiin ţific ă, confirmat ă la nivel na ţional şi 
interna ţional.
    ART. 31
    (1) Unit ăţile şi institu ţiile de cercetare-dezvoltare evaluate în condi ţiile 
art. 33, academiile de ramura şi institu ţiile de înv ăţământ superior acreditate 
organizeaz ă şi participa, cu prioritate, la programele de formar e profesional ă a 
persoanelor cu studii superioare din domeniu.
    (2) Institu ţiile de înv ăţământ superior, academiile de ramura, institutele de  
cercetare şi cele de cercetare-dezvoltare pot colabora pe baza  de reciprocitate în 
promovarea unor programe de formare continua, docto rate, teme de cercetare, în 
practica studen ţilor şi alte asemenea activit ăţi.
    (3) Finan ţarea programelor prev ăzute la alin. (1) şi (2) se face conform 
prevederilor legale în vigoare şi reglement ărilor specifice stabilite la nivelul 
unit ăţilor organizatoare.
    (4) Studen ţii din institu ţiile de înv ăţământ superior acreditate şi doctoranzii 
pot face parte din colectivele de cercetare şi participa efectiv la rezolvarea 
problemelor din cadrul contractelor de cercetare. S tuden ţii şi doctoranzii care 
participa la rezolvarea problemelor din cadrul cont ractelor de cercetare pot fi 
remunera ţi conform legii.
-------------
    Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de pct. 1 9 al art. I din LEGEA nr. 324 din 
8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    ART. 32
    Cercet ătorii ştiin ţifici pot fi conduc ători de doctorat, conform prevederilor 
Legii educa ţiei na ţionale nr. 1/2011 .
------------
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    Art. 32 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 
ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    CAP. III
    Evaluarea activit ăţii de cercetare ştiin ţific ă şi dezvoltare tehnologic ă
-------------
    Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 
iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    ART. 33
    (1) Unit ăţile şi institu ţiile din sistemul na ţional de cercetare-dezvoltare pot 
fi evaluate şi clasificate, din punctul de vedere al activit ăţii de cercetare-
dezvoltare, de c ătre Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltar e şi Inovare, 
denumit în continuare Colegiul consultativ, organiz at în condi ţiile art. 44.
    (2) Normele metodologice pentru evaluarea şi clasificarea prev ăzute la alin. (1) 
se elaboreaz ă de c ătre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare , cu 
consultarea Colegiului consultativ, a Academiei Rom âne şi a academiilor de ramur ă, a 
Consiliului Na ţional al Cercet ării Ştiin ţifice din Înv ăţământul Superior, a altor 
consilii consultative de nivel na ţional din domeniul cercet ării-dezvolt ării, a 
organiza ţiilor profesionale neguvernamentale din domeniul ce rcet ării-dezvolt ării şi 
a mediului economic, şi se aprob ă prin hot ărâre a Guvernului. Clasificarea se face 
pe urm ătoarele niveluri: A+, A, A-, B, şi C.
    (3) Evaluarea şi clasificarea unit ăţilor şi institu ţiilor prev ăzute la alin. (1) 
se realizeaz ă de c ătre echipe de exper ţi evaluatori compuse în propor ţie de cel 
puţin 50% din evaluatori din str ăin ătate, selecta ţi din celelalte state membre ale 
Uniunii Europene sau din statele membre ale Organiz aţiei pentru cooperare şi 
dezvoltare economic ă.
    (4) Pentru fiecare unitate şi institu ţie evaluat ă şi clasificat ă, echipa de 
exper ţi elaboreaz ă un raport care se face public pe site-ul autorit ăţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare.
    (5) Pot fi certificate pentru activitatea de ce rcetare-dezvoltare numai 
unit ăţile şi institu ţiile din categoriile prev ăzute la art. 7 lit. a)-e) şi g) şi la 
art. 8 lit. a)-d), care sunt clasificate la nivelur ile A+, A sau A- ale clasific ării 
prev ăzute la alin. (1).
    (6) În urma evalu ării, Colegiul consultativ propune autorit ăţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare aprobarea hot ărârilor privind certificarea, recertificarea, 
neacordarea certific ării sau retragerea certific ării.
    (7) Certificarea sau recertificarea se acord ă pe o perioad ă de cel mult 5 ani.
    (8) Unit ăţile şi institu ţiile din categoriile prev ăzute la art. 7 lit. a) şi c)-
e) sunt evaluate şi clasificate în vederea certific ării la intervale de cel mult 5 
ani, conform normelor metodologice prev ăzute la alin. (2).
    (9) Unit ăţile şi institu ţiile din sistemul na ţional de cercetaredezvoltare, din 
alte categorii decât cele prev ăzute la alin. (8), pot fi evaluate şi clasificate 
conform normelor metodologice prev ăzute la alin. (2), la cerere. Intervalul dintre 
două evalu ări şi clasific ări succesive conform alin. (1) ale aceleia şi unit ăţi sau 
institu ţii nu poate fi mai mic de 2 ani. Pentru realizarea evalu ării acestor 
entit ăţi, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare percepe taxe de pân ă la 8 
salarii maxime ale unui cercet ător ştiin ţific gradul I din unit ăţi bugetare, care se 
fac venituri la bugetul de stat.
------------
    Art. 33 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 
ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011. Aceast ă 
modificare intr ă în vigoare la 60 de zile de la data public ării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, conform art. IX din acela şi act normativ.

------------
    Art. 34 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 ianuarie 
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2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    ART. 35
------------
    Alin. (1) al art. 35 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 
26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    (2) Pentru activitatea desf ăşurata în afar ă activit ăţii de baza, membrii 
Consiliului Na ţional al Cercet ării Ştiin ţifice din Înv ăţământul Superior şi ai 
organelor de lucru ale acestuia sunt remunera ţi, în func ţie de num ărul orelor 
efectiv lucrate, la nivelul gradului profesional ce l mai mare din activitatea de 
cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unit ăţile bugetare. Sumele necesare se prev ăd 
în bugetul autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
-------------
    Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de pct. 2 4 al art. I din LEGEA nr. 324 din 
8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

------------
    Art. 36 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 ianuarie 
2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

------------
    Art. 37 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 ianuarie 
2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    ART. 38
    Unit ăţile şi institu ţiile de cercetare-dezvoltare finan ţate din fonduri publice, 
pe baza Strategiei na ţionale, sunt obligate:
    a) sa elaboreze strategii proprii;
    b) sa asigure monitorizarea modului de îndeplin ire a obiectivelor prev ăzute în 
planurile proprii;
    c) sa organizeze periodic verific ări asupra activit ăţii economico-financiare, 
precum şi ale performantelor de management al cercet ării, în scopul îmbun ăt ăţirii 
acestora;
    d) sa raporteze anual autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare 
rezultatele şi performan ţele ştiin ţifice. Impactul acestora în economie şi în 
societate trebuie sa fie dat publicit ăţii prin orice mijloace posibile, pentru o 
informare cat mai larga.
-------------
    Litera d) a art. 38 a fost modificat ă de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 324 din 
8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    e) sa î şi organizeze compartimente de marketing în vederea cre şterii gradului de 
aplicabilitate a cercet ărilor finan ţate din fonduri publice.

    CAP. IV
    Strategia na ţionala de cercetare-dezvoltare şi Planul na ţional de cercetare-
dezvoltare şi inovare
-------------
    Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 
iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    ART. 39
    (1) Strategia na ţionala stabile şte obiectivele de interes na ţional şi cuprinde 
mijloacele pentru realizarea acestora. Obiectivele principale ale Strategiei 
naţionale sunt:
    a) promovarea şi dezvoltarea sistemului na ţional de cercetare-dezvoltare pentru 

Pagina 13



ORDONANTA      (A)    57 16/08/2002 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

sus ţinerea dezvolt ării economice şi sociale a tarii şi a cunoa şterii;
    b) integrarea în comunitatea ştiin ţific ă interna ţionala;
    c) protec ţia patrimoniului tehnico- ştiin ţific romanesc;
    d) dezvoltarea resurselor umane din activitatea  de cercetare;
    e) dezvoltarea bazei materiale şi finan ţarea activit ăţii de cercetare.
    (2) Obiectivele Strategiei na ţionale sunt în concordanta cu obiectivele 
Programului de guvernare şi ale strategiilor sectoriale şi sunt stabilite pe baza 
consult ării cu organele administra ţiei publice centrale şi locale, cu Academia 
Romana şi cu academiile de ramura, cu institu ţiile de înv ăţământ superior, cu 
unit ăţile de cercetare-dezvoltare, cu marii agen ţi economici, cu patronatele şi cu 
sindicatele.
    (3) Strategia na ţionala se actualizeaz ă periodic, în func ţie de evolu ţia 
economico-social ă.
    ART. 40
    (1) Pentru stabilirea prioritatilor Strategiei naţionale se înfiin ţeaz ă 
Consiliul Na ţional pentru Politica Ştiin ţei şi Tehnologiei, f ăr ă personalitate 
juridic ă, ca organ consultativ al Guvernului, în coordonare a primului-ministru.
    (2) Consiliul Na ţional pentru Politica Ştiin ţei şi Tehnologiei este constituit 
din maximum 9 membri, persoane recunoscute pentru e xperien ţa în domeniu, din care 
cel pu ţin 4 sunt membri ai Colegiului consultativ la momen tul numirii lor în 
Consiliul Na ţional pentru Politica Ştiin ţei şi Tehnologiei. Componen ţa se aprob ă 
prin decizie a primului ministru, pe baza propuneri lor conduc ătorului autorit ăţii de 
stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru un mandat de 5 ani.
------------
    Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 2 1 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 
din 26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    (3) Regulamentul de organizare şi func ţionare a Consiliului Na ţional pentru 
Politica Ştiin ţei şi Tehnologiei se adopta prin consens în şedin ţa de constituire a 
acestuia, la propunerea autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (4) Anual, Consiliul Na ţional pentru Politica Ştiin ţei şi Tehnologiei prezint ă 
Guvernului, în cadrul unei şedin ţe de Guvern, un raport care cuprinde concluziile şi 
recomand ările privind cercetarea ştiin ţific ă, transferul tehnologic, inovarea şi 
dezvoltarea societ ăţii şi economiei bazate pe cunoa ştere în România şi care se face 
public.
------------
    Alin. (4) al art. 40 a fost introdus de pct. 22  al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 
din 26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    ART. 41
    Implementarea Strategiei na ţionale se realizeaz ă prin:
    a) Planul na ţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare 
Plan na ţional;
    b) planuri de cercetare ale autorit ăţilor publice centrale şi locale, denumite 
în continuare planuri sectoriale;
-------------
    Litera b) a art. 41 a fost modificat ă de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 324 din 
8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    c) alte planuri, programe şi proiecte de cercetare.
    ART. 42
    Planul na ţional reprezint ă instrumentul principal prin care se asigura:
    a) coordonarea, corelarea şi realizarea politicilor na ţionale în domeniul 
cercet ării-dezvolt ării şi al cunoa şterii;
-------------
    Litera a) a art. 42 a fost modificat ă de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 324 din 
8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.
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    b) corelarea politicilor din domeniul cercet ării-dezvolt ării şi al inovarii cu 
priorit ăţile de dezvoltare economic ă şi social ă sus ţinute de ansamblul politicilor 
guvernamentale;
    c) coerenta şi continuitatea activit ăţilor din domeniul cercet ării-dezvolt ării, 
al cunoa şterii şi inovarii.
-------------
    Litera c) a art. 42 a fost modificat ă de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 324 din 
8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    ART. 43
    (1) Planul na ţional con ţine programe de cercetare-dezvoltare-inovare.
    (2) Programele cuprinse în Planul na ţional, aprobat prin hot ărâre a Guvernului, 
se evalueaz ă şi se detaliaz ă anual de c ătre autoritatea de stat pentru cercetare-
dezvoltare.
-------------
    Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 5  al art. I din ORDONAN ŢA nr. 38 
din 29 ianuarie 2004 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.

    (3) La elaborarea, evaluarea şi detalierea Planului na ţional, autoritatea de 
stat pentru cercetare-dezvoltare consult ă Colegiul consultativ, Consiliul Na ţional 
al Cercet ării Ştiin ţifice din Înv ăţământul Superior, Academia Român ă şi academiile 
de ramur ă, precum şi al ţi factori interesa ţi.
-------------
    Alin. (3) al art. 43 a fost modificat de pct. 4  al art. I din LEGEA nr. 230 din 
1 iunie 2004 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 4 iunie 2004, car e modific ă 
pct. 5 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 38 din 29 ianuarie 2004 , publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.

    ART. 44
    (1) Colegiul consultativ este principalul organ  consultativ de specialitate, 
f ăr ă personalitate juridic ă, al autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi 
este format din cercet ători şi cadre didactice universitare recunoscu ţi/ recunoscute 
pe plan interna ţional şi speciali şti care provin din mediul economic. Structura şi 
componenţa Colegiului consultativ sunt aprobate prin ordin a l conduc ătorului 
autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
------------
    Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 2 3 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 
din 26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    (2) Regulamentul de organizare şi func ţionare a Colegiului consultativ, precum 
şi a organelor de lucru ale acestuia se aproba prin ordin al conduc ătorului 
autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Pentru activitatea desf ăşurat ă, membrii Colegiului consultativ şi ai 
organelor de lucru ale acestuia sunt remunera ţi, în afara activit ăţii de baz ă, în 
func ţie de num ărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gra dului profesional 
cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltar e, stabilit pentru unit ăţile 
bugetare.
-------------
    Alin. (3) al art. 44 a fost modificat de pct. 6  al art. I din ORDONAN ŢA nr. 38 
din 29 ianuarie 2004 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.

    (4) Cheltuielile necesare func ţionarii Colegiului consultativ sunt asigurate din 
bugetul autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    ART. 44^1
    (1) Pentru coordonarea ştiin ţific ă a unor programe din Planul na ţional, 
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poa te înfiin ţa consilii consultative 
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de nivel na ţional, f ăr ă personalitate juridic ă. Structura, componen ţa şi 
regulamentul de func ţionare ale acestor consilii se stabilesc prin ordin  al 
conduc ătorului autorit ăţii de stat pentru cercetaredezvoltare.
    (2) Pentru activitatea desf ăşurat ă, membrii consiliilor consultative de nivel 
naţional prev ăzute la alin. (1) şi ai organelor de lucru ale acestora sunt 
remunera ţi, în afara activit ăţii de baz ă, în func ţie de num ărul orelor efectiv 
lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional c el mai mare din activitatea de 
cercetaredezvoltare stabilit pentru unit ăţile bugetare.
    (3) Cheltuielile necesare func ţion ării consiliilor consultative de nivel 
naţional prev ăzute la alin. (1) sunt asigurate din bugetul autori t ăţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare.
------------
    Art. 44^1 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 
ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    ART. 45
    Planul na ţional, inclusiv resursele financiare necesare, este  elaborat şi 
administrat de autoritatea de stat pentru cercetare -dezvoltare, se aproba prin 
hot ărâre a Guvernului şi se finan ţeaz ă în sistem multianual. Cheltuielile anuale 
pentru realizarea Planului na ţional se aproba prin bugetul de stat, în concordant a 
cu finan ţarea multianuala angajata prin programele component e ale Planului na ţional. 
Alocarea sumelor anuale pe programele componente al e Planului na ţional se face prin 
ordin al autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
-------------
    Art. 45 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 
2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    ART. 46
    (1) Planurile sectoriale în domeniul cercet ării-dezvolt ării con ţin programe şi 
proiecte de interes prioritar pentru domeniul respe ctiv, sunt aprobate prin ordin al 
ordonatorilor principali de credite şi se finan ţeaz ă din bugetul acestora. 
Programele şi proiectele din planurile sectoriale sunt avizate de autoritatea de 
stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) La elaborarea planurilor sectoriale se soli cita propuneri de teme de 
cercetare de la marii agen ţi economici din domeniu, de la unit ăţile de cercetare, 
institu ţii de înv ăţământ superior, patronate, sindicate, asocia ţii profesionale şi 
alte structuri ale societ ăţii civile importante pentru domeniul respectiv.
-------------
    Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de pct. 3 3 al art. I din LEGEA nr. 324 din 
8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    (3) Implementarea strategiilor de ramura şi realizarea planurilor sectoriale de 
cercetare-dezvoltare se asigura de unit ăţile şi institu ţiile de cercetare-dezvoltare 
din domeniu, în urma atribuirii în sistem competi ţional sau în mod direct de c ătre 
ministerele de resort, academiile de ramura sau/si de autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, potrivit art. 47.
    ART. 47
    (1) Conducerea programelor prev ăzute în Planul na ţional sau a altor planuri, 
programe sau proiecte de cercetaredezvoltare şi inovare ale autorit ăţilor 
contractante se poate face direct de c ătre acestea sau se poate atribui, în baza 
caracterului de recuren ţă, Unit ăţii executive pentru finan ţarea înv ăţământului 
superior, a cercet ării, dezvolt ării şi inov ării, institu ţiilor şi unit ăţilor cu 
profil de cercetare-dezvoltare şi inovare sau de management al activit ăţii de 
cercetare-dezvoltare şi inovare, academiilor de ramur ă, institu ţiilor de înv ăţământ 
superior acreditate, organiza ţiilor neguvernamentale, precum şi operatorilor 
economici, pe baz ă de criterii de capabilitate, în sistem competi ţional sau în mod 
direct, potrivit legii.
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------------
    Alin. (1) al art. 47 a fost modificat de pct. 2 5 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 
din 26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

-------------
    Alin. (2) al art. 47 a fost abrogat de pct. 2 a l art. II din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 74 din 30 iunie 2010 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 1 iulie 
2010.

-------------
    Alin. (3) al art. 47 a fost abrogat de pct. 2 a l art. II din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 74 din 30 iunie 2010 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 1 iulie 
2010.

    (4) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvol tare poate atribui direct 
Unit ăţii Executive pentru Finan ţarea Înv ăţământului Superior, a Cercet ării, 
Dezvolt ării şi Inov ării conducerea de programe prev ăzute în Planul na ţional.
-------------
    Alin. (4) al art. 47 a fost modificat de pct. 3  al art. II din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 74 din 30 iunie 2010 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 1 iulie 
2010.

    (5) Conducerea programelor şi a proiectelor finan ţate în sistem competi ţional 
din fonduri de la bugetul de stat se atribuie pe ba za urm ătoarelor proceduri de 
selectare a contractorilor:
    a) licita ţie sau, dup ă caz, proceduri competi ţionale simplificate, dac ă urmeaz ă 
sa fie selectat un singur contractor, pentru procur area serviciilor de conducere a 
programelor, serviciilor de conducere a unor proiec te de mare complexitate, 
bunurilor sau altor servicii;
    b) evaluarea propunerilor de proiecte, dac ă urmeaz ă sa fie selecta ţi mai mul ţi 
contractori, pentru procurarea serviciilor de condu cere si/sau execu ţie a 
proiectelor de cercetare-dezvoltare şi de inovare.
    (6) Stabilirea contractorilor pentru serviciile  şi bunurile prev ăzute la alin. 
(5) se poate face în mod direct, în situa ţiile în care acestea nu pot fi procurate 
din mai multe surse.
    (7) Atribuirea conducerii programelor şi realiz ării lucr ărilor se face pe baza 
contractual ă, conform normelor metodologice prev ăzute la art. 60 alin. (2).
    (8) Orice program are un singur conduc ător de program.
-------------
    Art. 47 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 
2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    CAP. V
    Finan ţarea activit ăţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare

    ART. 48
    Sursele de finan ţare pentru activitatea de cercetare desf ăşurata de unit ăţile şi 
institu ţiile din cadrul sistemului na ţional de cercetare se constituie din:
    a) fonduri de la bugetul de stat;
    b) fonduri atrase de la agen ţi economici;
    c) fonduri provenite din programe si/sau cooper ări interna ţionale;
-------------
    Litera c) a art. 48 a fost modificat ă de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 324 din 
8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    c^1) fonduri acordate de funda ţii sau provenind din alte surse private;
------------
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    Litera c^1) a art. 48 a fost introdus ă de pct. 26 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 
din 26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    d) alte fonduri constituite conform legii.
    ART. 49
    (1) Fondurile alocate anual în bugetul de stat pentru activitatea de cercetare-
dezvoltare reprezint ă o prioritate a cheltuielilor de la bugetul de stat .
------------
    Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de pct. 2 7 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 
din 26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

--------------
    Alin. (2) al art. 49 a fost abrogat de alin. (1 ) al art. VI, Sec ţiunea a 4-a, 
Cap. II din ORDONAN ŢA nr. 86 din 28 august 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 
624 din 31 august 2003.

    (3) Din fonduri publice se aloc ă sume pentru ac ţiuni finan ţate pe baz ă de 
programe, precum şi pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condi ţiile legii, 
asigurându-se anual o cre ştere a aloca ţiilor bugetare, astfel încât în anul 2010 s ă 
se ating ă nivelul de 1% din produsul intern brut*).
---------------
    Alin. (3) al art. 49 a fost modificat de art. V din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 88 
din 20 noiembrie 2006 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006 .

    (4) Fondurile alocate de la bugetul de stat se utilizeaz ă cu prioritate pentru 
finan ţarea obiectivelor din Strategia na ţionala şi Planul na ţional, precum şi pentru 
finan ţarea activit ăţilor unit ăţilor de cercetare care ob ţin finan ţare par ţial ă pe 
programe interna ţionale, la care statul roman contribuie cu fonduri,  conform 
acordurilor încheiate cu partenerii str ăini.
    (5) Se finan ţeaz ă de la bugetul de stat, prin fonduri alocate în ace st scop, 
cheltuielile pentru func ţionarea, între ţinerea, dezafectarea şi paza instala ţiilor 
şi obiectivelor speciale de interes na ţional, în limita fondurilor bugetare alocate 
anual.
    (6) Cheltuielile necesare pentru realizarea sau  achizi ţionarea de noi instala ţii 
şi obiective speciale de interes na ţional, precum şi cheltuielile necesare pentru 
dezvoltarea instala ţiilor şi obiectivelor existente reprezint ă cheltuieli de 
investi ţii finan ţate integral sau par ţial de la bugetul de stat. Aceste cheltuieli 
se cuprind în proiectele bugetului de stat, pe baza  listei de investi ţii, elaborata 
de ordonatorii principali de credite, la propunerea  institutelor na ţionale din 
coordonarea acestora şi cu avizul autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (7) Lista instala ţiilor şi obiectivelor speciale de interes na ţional pentru care 
se aloca fonduri de la bugetul de stat se stabile şte şi se actualizeaz ă prin 
hot ărâre a Guvernului, la propunerea autorit ăţii de stat pentru cercetare-
dezvoltare.
    (8) Conducerea autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare aproba prin ordin 
criteriile de selectare a instala ţiilor şi obiectivelor speciale de interes 
naţional.
-------------
    Art. 49 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 
2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam ţ:
    Conform art. IX din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009 , 
publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009 , prevederile art. 49 
alin. (3) din Ordonan ţa Guvernului nr. 57/2002  privind cercetarea ştiin ţific ă şi 
dezvoltarea tehnologic ă, publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
643 din 30 august 2002, aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin Legea nr. 
324/2003 , cu modific ările şi complet ările ulterioare, referitoare la cre şterea 
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aloca ţiilor bugetare, nu se aplic ă în anul 2010.

    ART. 50
    (1) Fondurile prev ăzute la art. 49 alin. (1) se utilizeaz ă şi pentru finan ţarea 
obiectivelor planurilor sectoriale, pentru finan ţarea institu ţional ă de baz ă, 
inclusiv pentru contracte în regim de cofinan ţare, în completarea resurselor 
financiare ale contractorilor, în scopul realiz ării unor activit ăţi de 
cercetaredezvoltare şi inovare prin proiecte din cadrul planurilor şi programelor 
prev ăzute la art. 41, precum şi din cadrul planurilor şi programelor interna ţionale 
la care pot participa persoane fizice sau juridice române.
    (2) Unit ăţile şi institu ţiile certificate conform art. 33, din categoriile 
prev ăzute la art. 7 lit. a)-e) şi g), pot fi sprijinite financiar de la bugetul de 
stat pentru realizarea de investi ţii pentru dot ări cu aparatur ă, echipamente, 
instala ţii şi alte active corporale, cu respectarea prevederilo r legale în vigoare.
------------
    Art. 50 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 
ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011. Aceast ă 
modificare intr ă în vigoare la 60 de zile de la data public ării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, conform art. IX din acela şi act normativ.

    ART. 51
    Ordonatorii principali de credite, care au aloc ate prin bugetul de stat sume 
pentru cercetare ştiin ţific ă, le utilizeaz ă pentru finan ţarea programelor proprii, 
inclusiv pentru granturi de cercetare.
    ART. 52
    Finan ţarea activit ăţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare din fonduri de la 
bugetul de stat se face astfel:
    a) prioritar, în sistem competi ţional, pe programe şi proiecte;
    b) în sistem direct.
    ART. 53
    (1) In vederea asigur ării finan ţării în sistem competi ţional, pe programe, a 
activit ăţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare, autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare elaboreaz ă, planifica şi executa:
    a) bugetul multianual total, necesar realiz ării Planului na ţional, detaliat pe 
programele componente, care se aproba prin hot ărâre a Guvernului o data cu aprobarea 
Planului na ţional;
    b) aloca ţia bugetar ă anuala pentru Planul na ţional, incadrata în limita 
bugetului multianual total aprobat, actualizat cu r ata infla ţiei, dup ă caz, precum 
şi în prevederile anuale ale bugetului de stat;
    c) plafonul anual de autorizare a angaj ării fondurilor pentru programele din 
Planul na ţional, o data cu legea bugetului de stat;
    d) aloca ţiile bugetare anuale pentru alte programe sau siste me de finan ţare 
competi ţionala care nu se includ în Planul na ţional;
    e) aloca ţiile bugetare anuale pentru alte categorii de chelt uieli, prev ăzute şi 
detaliate conform art. 58.
    (2) Aloca ţia bugetar ă anuala pentru Planul na ţional se constituie ca buget anual 
de plati şi se detaliaz ă pe programele în derulare sau care se lanseaza în anul 
respectiv, în func ţie de necesarul de plati estimat pentru fiecare pro gram.
    (3) Stabilirea bugetelor anuale de plati pentru  programele din Planul na ţional, 
în conformitate cu legile bugetare anuale, se face prin ordin al conduc ătorului 
autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, dup ă aprobarea prin lege a 
bugetului de stat.
    (4) Plafonul anual de autorizare a angaj ării fondurilor, aprobat prin legile 
bugetare anuale, pentru programele din Planul na ţional reprezint ă nivelul maxim de 
contractare din anul curent, pentru fiecare din ani i urm ători, a sumelor aferente 
programelor a c ăror execu ţie se realizeaz ă pe unul sau mai mul ţi ani. Angajamentele 
cumulate din anii anteriori şi pana la finele anului curent, pentru anul urm ător, nu 
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pot dep ăşi bugetul aprobat pentru anul curent. Pentru urm ătorii 2 ani angajamentele 
cumulate nu pot dep ăşi 75%, respectiv 65% din bugetul aprobat pentru anu l în curs.
    ART. 54
    Aloca ţiile bugetare anuale pentru programele sau sistemel e de finan ţare 
competi ţionala neincluse în Planul na ţional se detaliaz ă pe domeniile si/sau 
obiectivele specifice acestora, în func ţie de necesarul de plati estimat pentru 
fiecare, pentru contractele noi şi în derulare, prin ordin al ordonatorului 
principal de credite.
    ART. 55
    (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvol tare prevede anual în proiectul 
bugetului propriu resursele financiare necesare rea liz ării politicilor în domeniul 
cercet ării şi în domeniul stimul ării inovarii.
    (2) In bugetul autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare se înscrie o  suma 
global ă de la bugetul de stat pentru realizarea programelo r prev ăzute în Planul 
naţional.
    ART. 56
    (1) Programele prev ăzute în Planul na ţional cuprind activit ăţi de cercetare-
dezvoltare şi de stimulare a inovarii, care se finan ţeaz ă din suma prev ăzut ă în 
bugetul autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, precum şi din alte surse de 
finan ţare care pot fi atrase în acest scop.
    (2) Programele sunt anuale sau multianuale.
    ART. 57
    (1) Suma global ă alocata de la bugetul de stat prin bugetul autorit ăţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare, în vederea realiz ării programelor Planului na ţional, se 
contracteaz ă cu conduc ătorii de programe şi cu conduc ătorii şi realizatorii de 
proiecte sau de p ăr ţi din acestea.
    (2) Din sumele contractate potrivit alin. (1) s e pot efectua cheltuieli curente 
şi de capital în conformitate cu prevederile contrac telor încheiate.
    ART. 58
    (1) Categoriile de cheltuieli pentru activit ăţi de cercetare-dezvoltare şi de 
stimulare a inovarii, finan ţate de la bugetul de stat, se stabilesc prin norme 
metodologice elaborate de autoritatea de stat pentr u cercetare-dezvoltare în termen 
de 90 de zile de la data intr ării în vigoare a legii de aprobare a prezentei 
ordonan ţe şi se aproba prin hot ărâre a Guvernului.
-------------
    Alin. (1) al art. 58 a fost modificat de pct. 3 8 al art. I din LEGEA nr. 324 din 
8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    (2) Categoriile de cheltuieli care pot fi efect uate se stabilesc astfel încât sa 
se asigure corespondenta cu cele stabilite în cadru l programelor interna ţionale la 
care România este parte.
    (3) Din fondurile alocate autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare de la 
bugetul de stat pentru activitatea de cercetare se pot finanta şi urm ătoarele 
categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli pentru participarea şi reprezentarea în cadrul programelor 
interna ţionale din domeniul cercet ării şi inovarii, inclusiv la activit ăţile de 
coordonare şi corelare a acestora;
    b) cheltuieli pentru func ţionarea organismelor consultative de nivel na ţional 
pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi a comisiilor organizate de acestea;
------------
    Litera b) a alin. (3) al art. 58 a fost modific at ă de pct. 29 al art. I din 
ORDONANŢA nr. 6 din 26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 
ianuarie 2011.

    c) cheltuieli pentru premierea unor realizari d eosebite în domeniul ştiin ţei şi 
tehnologiei, ale c ăror cuantum şi num ăr se aproba prin hot ărâre a Guvernului, la 
propunerea autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
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    d) cheltuieli pentru între ţinerea, exploatarea, func ţionarea şi paza 
instala ţiilor şi obiectivelor speciale de interes na ţional;
    e) cheltuieli pentru informare şi documentare;
    f) cheltuieli pentru subven ţionarea literaturii tehnico- ştiin ţifice;
    g) cheltuieli pentru cotizarea, reprezentarea şi participarea la activit ăţile 
organismelor, organiza ţiilor şi institu ţiilor interna ţionale de profil;
    h) cheltuieli pentru organizarea de manifest ări tehnico- ştiin ţifice;
    i) cheltuieli pentru organizarea de târguri şi expozi ţii tehnico- ştiin ţifice 
interne şi interna ţionale;
    j) cheltuieli pentru burse de cercetare;
    k) cheltuieli pentru mobilitatea speciali ştilor din sistemul de cercetare-
dezvoltare de interes na ţional.
    l) cheltuieli pentru demontarea si/sau dezafect area instala ţiilor de cercetare-
dezvoltare;
-------------
    Litera l) a alin. (3) al art. 58 a fost introdu să de pct. 39 al art. I din LEGEA 
nr. 324 din 8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    m) cheltuieli pentru repara ţii curente, repara ţii capitale şi consolid ări ale 
bunurilor proprietate a statului, aflate în adminis trarea unit ăţilor de cercetare-
dezvoltare prev ăzute la art. 7.
-------------
    Litera m) a alin. (3) al art. 58 a fost introdu să de pct. 39 al art. I din LEGEA 
nr. 324 din 8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    (4) Pentru a sprijini realizarea politicilor de  cercetare-dezvoltare şi de 
stimulare a inovarii, autoritatea de stat pentru ce rcetare-dezvoltare prevede anual 
în bugetul propriu şi sume necesare contract ării unor servicii de consultan ţa şi 
expertiza, pentru realizarea de studii, analize, mo nitorizari, evalu ări, precum şi 
pentru activit ăţi similare ce ţin de atribu ţiile autorit ăţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, evaluarea şi controlul conducerii programelor/proiectelor, 
organizarea de seminarii şi mese rotunde, ac ţiuni promotionale, de imagine şi 
diseminare de informa ţii, traduceri şi altele asemenea.
    (5) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvol tare poate prevedea, de asemenea, 
în bugetul propriu resurse financiare necesare efec tu ării şi a altor categorii de 
cheltuieli prev ăzute de lege.
    ART. 59
    Programele prev ăzute în Planul na ţional pot include instrumente financiare 
destinate ob ţinerii unor rezultate de prestigiu, precum şi valorific ării acestora, 
inclusiv prin parteneriat interna ţional.
    ART. 60
    (1) Programele şi proiectele de cercetaredezvoltare şi inovare, ac ţiunile 
cuprinse în Planul na ţional, planurile sectoriale şi alte programe de cercetare-
dezvoltare, precum şi finan ţarea institu ţional ă de baz ă şi finan ţarea institu ţional ă 
complementar ă de sus ţinere a performan ţei se realizeaz ă pe baz ă de contracte de 
finan ţare.
------------
    Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. 3 0 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 
din 26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011. 
Aceast ă modificare intr ă în vigoare la 60 de zile de la data public ării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, conform art. IX din acela şi act normativ.

    (2) Normele metodologice privind contractarea, finan ţarea, monitorizarea şi 
evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dez voltare şi inovare şi a 
acţiunilor prev ăzute la alin. (1) se elaboreaz ă de autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intr ării în vigoare a legii 
de aprobare a prezentei ordonan ţe şi se aproba prin hot ărâre a Guvernului.
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-------------
    Art. 60 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 
2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    ART. 61
    (1) Contractele de finan ţare încheiate pentru finan ţarea programelor şi 
proiectelor cuprinse în Planul na ţional din surse bugetare pot avea caracter de 
recurenta.
    (2) In baza caracterului de recurenta oricare c ontractor poate sa încheie, la 
rândul sau, alte contracte de finan ţare, de aceasta data având calitatea de 
autoritate contractant ă, dac ă:
    a) în contractul de finan ţare pe care l-a încheiat în calitate de contractor 
este prev ăzut ă o astfel de clauza; si
    b) în valoarea contractului de finan ţare pe care l-a încheiat în calitate de 
contractor, pe lâng ă suma ce reprezint ă tariful sau/si alte drepturi ce ii revin, 
este prev ăzut ă şi o suma care reprezint ă un buget pus la dispozi ţia sa pentru a-l 
utiliza numai în vederea încheierii unui alt contra ct de finan ţare, în calitate de 
autoritate contractant ă, prin care sa finanteze un contractor care efectue ază un 
serviciu în aplicarea obiectivelor programelor şi proiectelor.
    (3) In vederea atingerii obiectivelor programel or/proiectelor se pot încheia 
contracte de finan ţare pana la nivelul de execu ţie directa şi nemijlocit ă, inclusiv.
    ART. 62
    (1) Valoarea contractelor de finan ţare încheiate din suma global ă prev ăzut ă 
pentru realizarea programelor prev ăzute în Planul na ţional cuprinde:
    a) sume reprezentând contravaloarea serviciilor  şi echipamentelor pe care le 
implica conducerea de program/proiect si, dup ă caz, de realizare/execu ţie a 
proiectelor situate pe ultimul nivel de detaliere a  programului;
    b) suma pus ă la dispozi ţie contractorului pentru finan ţarea de proiecte sau 
păr ţi din acestea, cu respectarea procedurilor şi destina ţiilor prestabilite de 
autoritatea contractant ă, eviden ţiat ă în mod distinct.
    (2) Valoarea contractelor de finan ţare încheiate pe perioade multianuale se 
actualizeaz ă anual, luându-se în calcul şi coeficientul de infla ţie prognozat.
------------
    Art. 63 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 ianuarie 
2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    ART. 64
------------
    Alin. (1) al art. 64 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 
26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

------------
    Alin. (2) al art. 64 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 
26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    (3) Plafoanele în baza c ărora se calculeaz ă costurile salariale se elaboreaz ă de 
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data 
intr ării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordo nanţe şi se aproba prin 
hot ărâre a Guvernului.
-------------
    Alin. (3) al art. 64 a fost modificat de pct. 4 1 al art. I din LEGEA nr. 324 din 
8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    (4) Plafoanele în baza c ărora se calculeaz ă costurile cu deplas ările sunt 
prev ăzute de norme aprobate prin hot ărâre a Guvernului.
    ART. 65
    (1) Autoritatea de stat pentru cercetaredezvolt are, precum şi orice alt ă 
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autoritate contractant ă pot acorda contractorului, în baza contractului de  finan ţare 
şi în limita bugetului de care dispun, trimestrial, semestrial sau, dup ă caz, pentru 
o alt ă durat ă stabilit ă conform program ării prev ăzute în contract, pl ăţi în avans, 
după cum urmeaz ă:
    a) dup ă semnarea contractului de finan ţare, o plat ă în avans din suma alocat ă 
pentru conducerea programului/proiectului, în cuant um de minimum 30% şi maximum 90% 
din cheltuielile ocazionate de organizarea activit ăţii, în vederea ini ţierii 
programului/proiectului şi elabor ării documentelor de planificare şi programare ale 
acestuia;
    b) pl ăţi în avans în cuantum de minimum 30% şi maximum 90% din suma alocat ă 
pentru conducerea programului/proiectului, respecti v din suma alocat ă pentru 
realizarea/execu ţia proiectului/subproiectului, aferent ă fiec ărei perioade stabilite 
prin programare;
    c) cuantumul avansului prev ăzut la lit. a) şi b), precum şi perioadele de 
acordare se stabilesc de c ătre Ministerul Finan ţelor Publice, la propunerea 
Ministerului Educa ţiei, Cercet ării şi Inov ării.
--------------
    Alin. (1) al art. 65 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 305 din 6 
octombrie 2009 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009.

    (2) Recuperarea avansului se face dup ă cum urmeaz ă:
    a) recuperarea avansului acordat potrivit preve derilor alin. (1) lit. a) se face 
cu ocazia pl ăţii sumei aferente perioadei corespunz ătoare initierii 
programului/proiectului şi elabor ării documentelor de planificare şi programare ale 
acestuia;
    b) recuperarea avansului acordat potrivit preve derilor alin. (1) lit. b) se face 
cu ocazia pl ăţii sumei aferente fiec ărei perioade stabilite conform program ării.
-------------
    Alin. (2) al art. 65 a fost modificat de pct. 4 2 al art. I din LEGEA nr. 324 din 
8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    (3) Autoritatea contractant ă poate efectua în avans pl ăţile, prev ăzute la alin. 
(1) lit. b), numai la începutul perioadei pentru ca re se acorda avansul, în baza 
contractului de finan ţare şi la solicitarea contractorului, care va prezenta o  data 
cu cererea de plata şi un deviz al cheltuielilor efectuate, prin care sa  se confirme 
utilizarea legal ă a sumei acordate în avans pentru perioada anterioa r ă.
    (4) Autoritatea contractant ă va stabili în contractele de finan ţare clauze 
asiguratorii pentru utilizarea corespunz ătoare a avansurilor acordate potrivit alin. 
(1) lit. b) şi pentru recuperarea acestora cu ocazia pl ăţii sumei aferente 
reprezentând valoarea serviciilor de conducere a pr ogramului/proiectului sau, dup ă 
caz, de realizare/execu ţie a proiectului/subproiectului, prestate în perioa da pentru 
care respectivele avansuri au fost acordate.
    (5) In cazul în care recuperarea avansului acor dat în conformitate cu alin. (1) 
lit. b) este programata sa se efectueze în anul bug etar urm ător, contractorul va 
prezenta pana la finele anului bugetar curent în ca re a fost acordat avansul un 
deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin  care confirma utilizarea 
integrala şi conform destina ţiilor legale a avansului acordat.
    (6) Plata avansului se poate efectua numai dac ă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condi ţii:
    a) existenta contractului de finan ţare;
    b) existenta contului sau subcontului deschis p e numele contractorului pentru 
program/proiect;
    c) nominalizarea de c ătre contractor a persoanei responsabile: director d e 
program, responsabil de proiect;
    d) aprobarea de c ătre autoritatea contractant ă a cererii de plata a avansului 
depuse de contractor.
    (7) Este interzis ă acordarea avansurilor contractorilor care au benef iciat 
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anterior de avansuri pe care nu le-au justificat sa u care nu au fost recuperate în 
termenele stabilite.
    ART. 66
    Institutele na ţionale şi unit ăţile de cercetare-dezvoltare organizate ca 
institu ţii publice pot contracta, în sistem direct, cu orga nul administra ţiei 
publice centrale sub coordonarea c ăruia func ţioneaz ă lucr ări solicitate de acesta, 
în domeniul de specialitate specific.
    ART. 67
    (1) Institu ţiile şi unit ăţile de cercetare-dezvoltare certificate conform art . 
33, din categoriile prev ăzute la art. 7 lit. a), c)-e) şi g), cu excep ţia celor 
finan ţate par ţial sau integral de la bugetul de stat, beneficiaz ă de finan ţare 
institu ţional ă de baz ă pentru sus ţinerea func ţion ării infrastructurii de 
cercetaredezvoltare, începând cu data de 1 ianuarie  2012.
    (2) Finan ţarea institu ţional ă de baz ă se calculeaz ă pe standarde de cost şi se 
acord ă prin bugetul autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza unu i 
contract-cadru de finan ţare institu ţional ă, încheiat pe o perioad ă egal ă cu durata 
certific ării.
    (3) Normele metodologice pentru acordarea finan ţării institu ţionale de baz ă se 
elaboreaz ă de c ătre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare  şi se aprob ă 
prin hot ărâre a Guvernului.
    (4) Pentru fiecare an, standardele de cost se a prob ă prin ordin al 
conduc ătorului autorit ăţii de stat pentru cercetaredezvoltare.
    (5) În fiecare an, fondurile alocate pentru fin anţarea institu ţional ă de baz ă nu 
pot avea o pondere mai mare de 20% din fondurile al ocate la capitolul "Cercetare 
fundamental ă şi cercetare-dezvoltare" din bugetul autorit ăţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare.
    (6) În fiecare an, suma fondurilor alocate pent ru finan ţarea institu ţional ă de 
baz ă şi pentru finan ţarea institu ţional ă complementar ă de sus ţinere a performan ţei, 
prev ăzut ă la art. 68, nu poate avea o pondere mai mic ă de 25% sau mai mare de 50% 
din fondurile alocate la capitolul "Cercetare funda mental ă şi cercetare-dezvoltare" 
din bugetul autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
------------
    Art. 67 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 
ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011. Aceast ă 
modificare intr ă în vigoare la 60 de zile de la data public ării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, conform art. IX din acela şi act normativ.

    ART. 67^1
    Criteriile şi standardele de calitate pe baza c ărora se aloc ă universit ăţilor 
finan ţarea suplimentar ă, conform art. 197 lit. a) din Legea nr. 1/2011 , includ 
criterii şi standarde care reflect ă rezultatele cu relevan ţă interna ţional ă ale 
activit ăţilor de cercetare-dezvoltare, propuse de c ătre Colegiul consultativ.
------------
    Art. 67^1 a fost introdus de pct. 34 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 
ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    ART. 68
    (1) Institu ţiile şi unit ăţile de drept public şi de drept privat f ăr ă scop 
patrimonial, evaluate şi clasificate la nivelurile A+, A sau A- conform ar t. 33 
alin. (1), pot beneficia de finan ţare institu ţional ă complementar ă de sus ţinere a 
performan ţei, în regim competitiv.
    (2) Finan ţarea institu ţional ă complementar ă se acord ă anual, printr-un program 
specific al Planului na ţional, în baza unor norme metodologice de evaluare a 
performan ţei în activitatea de cercetare-dezvoltare elaborate  de c ătre Colegiul 
consultativ, cu consultarea Consiliului Na ţional al Cercet ării Ştiin ţifice din 
Înv ăţământul Superior, a altor consilii consultative de n ivel na ţional din domeniul 
cercet ării-dezvolt ării, a Academiei Române şi academiilor de ramur ă, a 
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organiza ţiilor profesionale neguvernamentale din domeniul ce rcet ării-dezvolt ării şi 
a mediului economic, şi aprobate prin ordin al conduc ătorului autorit ăţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare.
------------
    Art. 68 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 
ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011. Aceast ă 
modificare intr ă în vigoare la 60 de zile de la data public ării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, conform art. IX din acela şi act normativ.

    ART. 69
    Din categoria lucr ărilor din domeniul de specialitate prev ăzute la art. 66 fac 
parte numai lucr ări care corespund profilului de specialitate al ins titu ţiei 
respective şi pentru care aceasta dispune de poten ţialul uman şi de baza material ă 
pentru a le realiza, încadrate în urm ătoarele categorii:
    a) elaborarea de studii tehnice, prognoze, stra tegii şi lucr ări-suport pentru 
strategia sectoriala şi cea na ţionala;
    b) lucr ări de fundamentare şi sustinere a ini ţiativelor legislative şi 
politicilor în domeniu;
    c) lucr ări-suport de adaptare şi extindere a legisla ţiei existente în vederea 
prelu ării acquisului comunitar în domeniu;
    d) lucr ări privind elaborarea şi realizarea planurilor de ac ţiuni pentru punerea 
în aplicare a legisla ţiei comunitare preluate;
    e) consultan ţa, expertiza în domeniul de specialitate;
    f) servicii tehnologice: analize, m ăsur ători, test ări, expertiz ări, certificari, 
altele similare;
    g) realizarea de sisteme informationale şi aplica ţii software pentru 
informatizarea activit ăţilor opera ţionale din respectivul sector sau domeniu de 
activitate.

    CAP. VI
    Valorificarea poten ţialului de cercetare

    ART. 70
    (1) Administra ţia publica centrala şi local ă, organiza ţiile guvernamentale şi 
agenţii economici cu capital majoritar de stat au obliga ţia de a antrena poten ţialul 
ştiin ţific na ţional în activit ăţi privind:
    a) ini ţierea şi contractarea de lucr ări de cercetare şi transfer tehnologic şi 
valorificarea rezultatelor cercet ării de interes specific institu ţiei;
    b) elaborarea deciziilor de restructurare şi modernizare a economiei;
    c) elaborarea şi evaluarea independenta a strategiilor proprii ram urii 
economice;
    d) expertizarea şi evaluarea independenta a aspectelor specifice pro priei 
activit ăţi, inclusiv expertize legate de eficienta importulu i de noi tehnologii, 
produse şi altele asemenea.
    (2) In situa ţiile în care nu este disponibil ă expertiza completa la nivel 
naţional, cu avizul autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare se apeleaz ă la 
misiuni de expertizare externe, beneficiarii având obliga ţia de a include în aceste 
echipe şi speciali şti romani pe profil din domeniul cercet ării.
------------
    Alin. (3) al art. 70 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 
26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    ART. 70^1
    Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare , cu consultarea Colegiului 
consultativ, realizeaz ă şi actualizeaz ă periodic baze de date publice cu 
cercet ătorii din România, pe domenii de activitate şi pe specializ ări, cu indicarea 
rezultatelor lor publice, incluzând publica ţii şi brevete acordate.
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------------
    Art. 70^1 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 
ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    ART. 71
    Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare  şi ministerele de resort, pentru 
domeniile proprii, coopereaz ă şi asigura parteneriatul între academii, înv ăţământ, 
cercetare şi industrie, în scopul valorific ării cuno ştin ţelor, prin:
    a) stimularea realiz ării temelor de cercetare-dezvoltare de echipe comun e din 
unit ăţi, institute de cercetare-dezvoltare, academii şi institu ţii de înv ăţământ 
superior;
-------------
    Litera a) a art. 71 a fost modificat ă de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 324 din 
8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    b) stimularea finan ţării cu prioritate a temelor cu aplicabilitate imedi ata, 
solicitate de industrie sau de alte ramuri economic e;
    c) programe de formare profesional ă în care elevii şi studen ţii efectueaz ă 
stagii de preg ătire şi practica în unit ăţi şi institu ţii de cercetare care au baza 
material ă şi resurse umane specializate;
    d) programe de asistenta tehnica şi servicii între unit ăţi şi institu ţii de 
cercetare-dezvoltare şi agen ţi economici, care aplica rezultatele programelor de  
cercetare-dezvoltare;
    e) participarea cercetatorilor şi speciali ştilor din unit ăţile de cercetare-
dezvoltare la formele de preg ătire postuniversitar ă, respectiv de formare continua, 
organizate în institu ţiile de înv ăţământ superior acreditate.
    ART. 72
    (1) Pentru fiecare dintre domeniile de interes naţional în care se desf ăşoar ă 
activit ăţi de cercetare-dezvoltare, finan ţate din fonduri publice, autoritatea de 
stat pentru cercetare-dezvoltare ini ţiaz ă organizarea anuala de conferin ţe cu 
participare interna ţionala, la care participa cu lucr ări ştiin ţifice unit ăţile şi 
institu ţiile de cercetare-dezvoltare de profil.
    (2) Aceste manifest ări vor contribui la promovarea tendin ţelor şi direc ţiilor de 
cercetare-dezvoltare în domeniu, care vor fi inclus e în programele na ţionale anuale.
    ART. 73
    (1) Agen ţii economici care realizeaz ă importuri de tehnologii şi utilaje, 
finan ţate din fonduri bugetare, fonduri ale societ ăţilor comerciale cu capital 
majoritar de stat sau din credite garantate de Guve rn, vor solicita unit ăţilor şi 
institu ţiilor de cercetare-dezvoltare de profil atestate an aliza independenta a 
tehnologiilor şi a utilajelor care urmeaz ă sa se importe, din punct de vedere al 
tehnicitatii, al caracterului novator şi de viabilitate, al compatibilitatilor cu 
ceea ce exista în ţara în ramura respectiva, precum şi al altor aspecte legate de 
avantajele tehnologiilor respective, în condi ţiile na ţionale specifice.
------------
    Alin. (2) al art. 73 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 
26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.
-------------
    Art. 73 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 
2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    CAP. VII
    Rezultatele activit ăţilor de cercetare-dezvoltare

    ART. 74
    (1) In sensul prezentei ordonan ţe, prin rezultatele activit ăţilor de cercetare-
dezvoltare ob ţinute în baza derul ării unui contract finan ţat din fonduri publice, 
denumite în continuare rezultatele cercet ării, se în ţelege:
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    a) documenta ţii, studii, lucr ări, planuri, scheme şi altele asemenea;
    b) brevete de inven ţie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor 
industriale şi altele asemenea;
-------------
    Litera b) a alin. (1) al art. 74 a fost modific at ă de pct. 46 al art. I din 
LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 
2003.

    c) tehnologii, procedee, produse informatice, r eţete, formule, metode şi altele 
asemenea;
    d) obiecte fizice şi produse realizate în cadrul derul ării contractului 
respectiv;
    e) colec ţii şi baze de date con ţinând înregistr ări analogice sau digitale, 
izvoare istorice, e şantioane, specimene, fotografii, observa ţii, roci, fosile şi 
altele asemenea, împreun ă cu informa ţiile necesare arhiv ării, reg ăsirii şi 
preciz ării contextului în care au fost ob ţinute.
------------
    Litera e) a alin. (1) al art. 74 a fost introdu să de pct. 39 al art. I din 
ORDONANŢA nr. 6 din 26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 
ianuarie 2011.

    (2) Achizi ţiile efectuate în vederea execut ării prevederilor unui contract de 
cercetare nu fac parte din rezultatele cercet ării, cu excep ţia achizi ţiilor care 
sunt inglobate în unul dintre rezultatele cercet ării încadrate în categoriile 
prev ăzute la alin. (1).
    (3) Persoana juridic ă executanta este considerat ă persoana juridic ă care a 
obţinut oricare dintre rezultatele cercet ării prev ăzute la alin. (1), în mod direct 
şi nemijlocit.
    (4) Instrumentele de evaluare şi monitorizare a activit ăţilor de cercetare-
dezvoltare finan ţate din fonduri publice, elaborate de autorit ăţile sau organismele 
competente conform legii, iau în considerare numai acele rezultate ale cercet ării 
care sunt relevante pentru evaluarea şi monitorizarea avut ă în vedere, dup ă caz.
------------
    Alin. (4) al art. 74 a fost introdus de pct. 40  al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 
din 26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    ART. 75
    (1) Rezultatele cercet ărilor ob ţinute pe baza derul ării unui contract de 
cercetare-dezvoltare sau inovare finan ţat par ţial sau total din fonduri publice 
apar ţin contractorilor care execut ă în mod direct activit ăţile prev ăzute în 
contractul de finan ţare şi/sau angaja ţilor acestora, conform contractelor de 
finan ţare şi legisla ţiei în vigoare referitoare la titlurile de propriet ate 
industrial ă şi drepturile de autor. În cazul execu ţiei de c ătre mai mul ţi 
contractori, repartizarea între contractori a drept urilor asupra rezultatelor se 
face conform acordului prealabil al contractorilor,  stabilit în scris.
    (2) Rezultatele cercet ărilor prev ăzute la alin. (1) sunt administrate de 
proprietarii acestora, cu toate drepturile care dec urg din calitatea de proprietar.
    (3) Documenta ţiile, colec ţiile şi bazele de date de interes na ţional, precum şi 
unit ăţile sau institu ţiile în a c ăror custodie acestea sunt p ăstrate sunt stabilite 
prin ordin al conduc ătorului autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. La 
nivelul autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare se înfiin ţeaz ă şi se 
păstreaz ă registrul documenta ţiilor, colec ţiilor şi bazelor de date de interes 
naţional*).
    (4) În cazul desfiin ţării persoanei juridice care p ăstreaz ă în custodie o 
documenta ţie, colec ţie sau baz ă de date de interes na ţional, acestea sunt preluate 
în custodie de c ătre o alt ă institu ţie public ă desemnat ă de autoritatea de stat 
pentru cercetare-dezvoltare, r ămânând în continuare sub controlul autorit ăţii de 
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stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (5) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvol tare poate stabili, prin ordin, o 
metodologie de identificare, evaluare şi luare în eviden ţă a documenta ţiilor, 
colec ţiilor şi bazelor de date de interes na ţional, care s ă includ ă şi procedurile 
de asigurare a unor seturi de copii ale acestora, î n cazurile în care acest lucru 
este posibil.
------------
    Art. 75 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 
ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam ţ:
    Conform art. IV din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011, Autoritatea Na ţional ă pentru Cercetare 
Ştiin ţific ă elaboreaz ă lista documenta ţiilor, colec ţiilor şi bazelor de date de 
interes na ţional, existente la intrarea în vigoare a prezentei  ordonan ţe, care se 
aprob ă prin ordin al ministrului educa ţiei, cercet ării, tineretului şi sportului în 
termen de 3 luni de la data intr ării în vigoare a prezentei ordonan ţe. 
Documenta ţiile, colec ţiile şi bazele de date din list ă se includ în registrul 
prev ăzut la art. 75 alin. (3) din Ordonan ţa Guvernului nr. 57/2002 , aprobat ă cu 
modific ări şi complet ări prin Legea nr. 324/2003 , cu modific ările şi complet ările 
ulterioare.

    ART. 76
    (1) Rezultatele cercet ării-dezvolt ării se înregistreaz ă în contabilitate conform 
reglement ărilor contabile aplicabile. Activele fixe corporale  şi necorporale, 
rezultate ale cercet ării-dezvolt ării, pot fi transferate c ătre alte entit ăţi în 
condi ţiile prev ăzute de legisla ţia în vigoare şi de contractele de finan ţare.
    (2) Achizi ţiile efectuate în vederea execut ării contractului se înregistreaz ă în 
contabilitate potrivit legisla ţiei în vigoare.
------------
    Art. 76 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 
ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    ART. 77
    Toate rezultatele cercet ării se înscriu într-un registru special de evidenta , 
constituit pe baza prezentei ordonan ţe, de c ătre fiecare dintre persoanele juridice 
executante. Autoritatea de stat pentru cercetare-de zvoltare va stabili modelul de 
registru special şi metodologia de înregistrare corespunz ătoare, în termen de 90 de 
zile de la data intr ării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordo nanţe.
-------------
    Art. 77 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 
2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

------------
    Art. 78 a fost abrogat de pct. 43 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 ianuarie 
2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    ART. 79
------------
    Alin. (1) al art. 79 a fost abrogat de pct. 44 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 
26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

------------
    Alin. (2) al art. 79 a fost abrogat de pct. 44 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 
26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    (3) Rezultatele cercet ării pot fi casate conform reglement ărilor legale în 
vigoare, cu excep ţia celor prev ăzute la art. 74 alin. (1) lit. b).
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-------------
    Alin. (3) al art. 79 a fost modificat de pct. 5 1 al art. I din LEGEA nr. 324 din 
8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    ART. 80
    Prevederile art. 74-79 se aplica în mod corespu nzător şi în cazul rezultatelor 
cercet ării ob ţinute pe baza derul ării contractelor de grant încheiate începând din 
anul 1996 şi finan ţate din fonduri publice.
    ART. 81
    Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare  poate finan ţa din fonduri 
publice proiecte de transfer tehnologic, de stimula re a inov ării şi a 
antreprenoriatului, prin programe din cadrul Planul ui na ţional.
------------
    Art. 81 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 
ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    CAP. VIII
    Stimularea dezvolt ării tehnologice şi a inovarii

    ART. 82
    Statul stimuleaza şi sus ţine efortul de inovare şi de absorb ţie a inovarii în 
economie şi în societate, la nivelul agen ţilor economici şi sociali, prin ac ţiuni şi 
mijloace specifice, astfel:
    a) sprijin financiar;
    b) dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic.
------------
    Art. 83 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 ianuarie 
2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    ART. 84
    (1) Unit ăţile şi institu ţiile de cercetare-dezvoltare prev ăzute la art. 7 şi 8 
beneficiaz ă de reducerea cu 50% a baremelor stabilite pentru c riteriile legate de 
cifra de afaceri şi garan ţiile cerute în achizi ţiile publice de bunuri materiale, 
lucr ări şi servicii, precum şi a taxelor de înscriere în sistemul de licita ţie 
electronica.
-------------
    Alin. (2) al art. 84 a fost abrogat de alin. (2 ) al art. III din LEGEA nr. 381 
din 16 decembrie 2005 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2006.

------------
    Alin. (3) al art. 84 a fost abrogat de pct. 47 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 
26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.
-------------
    Art. 84 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 
2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    ART. 85
    (1) Statul sus ţine dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer 
tehnologic, la nivel na ţional, regional şi local, prin crearea de:
    a) centre şi servicii specializate pentru asistenta şi informare ştiin ţific ă şi 
tehnologic ă, precum şi pentru diseminarea, transferul şi valorificarea rezultatelor 
cercet ării;
    b) zone şi infrastructuri cu facilit ăţi speciale pentru înfiin ţarea şi 
func ţionarea de agen ţi economici inovativi, care dezvolta şi aplica tehnologii noi, 
infrastructuri care pot fi: centre de transfer tehn ologic, centre incubatoare de 
afaceri, centre de informare tehnologic ă, oficii de leg ătura cu industria, parcuri 
ştiin ţifice şi tehnologice;
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    c) unit ăţi de ramura specializate în transfer tehnologic, fi nanţate pe seama 
rezultatelor transferate în economie şi în via ţa social ă. In acest sens unit ăţile de 
transfer r ăspund de întocmirea contractelor tripartite între f urnizorul de 
tehnologie, unitatea de transfer şi unitatea care aplica rezultatele.
    (2) Sus ţinerea financiar ă pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare şi 
transfer tehnologic, la nivel na ţional, regional şi local, se realizeaz ă din 
fondurile alocate ministerelor de ramura şi din fondurile administra ţiilor publice 
locale interesate.
    ART. 86
    (1) Infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, prev ăzut ă la art. 85, se 
constituie pentru sus ţinerea dezvolt ării economico-sociale, prin stimularea inovarii 
şi transferului tehnologic, atragerea de investi ţii în vederea valorific ării 
rezultatelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a resurselor umane din sistemul 
naţional de cercetare-dezvoltare.
    (2) Initiativa constituirii unei entit ăţi din infrastructura de inovare şi 
transfer tehnologic poate apar ţine autorit ăţilor administra ţiei publice centrale sau 
locale, unit ăţilor de cercetare, institu ţiilor de înv ăţământ superior, camerelor de 
comer ţ şi industrie, asocia ţiilor patronale şi profesionale, precum şi agen ţilor 
economici cu sediul în România.
-------------
    Alin. (2) al art. 86 a fost modificat de pct. 5 4 al art. I din LEGEA nr. 324 din 
8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    (3) Statul, prin autoritatea de stat pentru cer cetare-dezvoltare, sus ţine 
logistic şi financiar, în sistem de cofinan ţare, constituirea şi dezvoltarea 
unit ăţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic. Sus ţinerea 
financiar ă se realizeaz ă prin Programul pentru sus ţinerea şi dezvoltarea 
infrastructurii de transfer tehnologic şi inovare, elaborat de autoritatea de stat 
pentru cercetare-dezvoltare şi aprobat prin hot ărâre a Guvernului.
-------------
    Alin. (3) al art. 86 a fost modificat de pct. 6  al art. I din LEGEA nr. 230 din 
1 iunie 2004 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 4 iunie 2004, car e modific ă 
pct. 8 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 38 din 29 ianuarie 2004 , publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.

    (4) Acordarea titlului de entitate a infrastruc turii de inovare şi transfer 
tehnologic se face prin ordin al autorit ăţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
Titlul este valabil, în func ţie de tipul de entitate, pe durata, în perimetrul şi în 
condi ţiile specificate în ordin.
    (5) Constituirea, func ţionarea, evaluarea şi acreditarea entit ăţilor din 
infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de sustinere 
a acestora se fac în conformitate cu norme metodolo gice specifice, elaborate de 
către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare  în termen de 90 de zile de la 
data intr ării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordo nanţe şi aprobate prin 
hot ărâre a Guvernului.
-------------
    Alin. (5) al art. 86 a fost modificat de pct. 5 4 al art. I din LEGEA nr. 324 din 
8 iulie 2003 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

    ART. 87
    (1) Statul accept ă existen ţa e şecului pie ţei în realizarea activit ăţilor de 
cercetare-dezvoltare, în special ca urmare a faptul ui c ă bunurile generate de 
acestea sunt preponderent publice, şi preia acest risc, prin finan ţări din fonduri 
publice ale acestor activit ăţi, inclusiv prin acordarea ajutorului de stat pentr u 
derularea acestor activit ăţi, conform legisla ţiei în vigoare.
    (2) Se recunoa şte faptul c ă activit ăţile de cercetaredezvoltare şi inovare 
implic ă, prin explorarea necunoscutului, un risc inerent d e nerealizare a ipotezelor 
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sau obiectivelor prev ăzute înaintea desf ăşur ării lor. Aceste nerealiz ări se constat ă 
în cursul procesului de evaluare şi monitorizare a proiectelor, detaliat în pachetul 
de informa ţii al programului sau subprogramului de finan ţare, şi nu presupun 
obligativitatea recuper ării fondurilor cheltuite. Criteriile în func ţie de care se 
poate accepta riscul de nerealizare a ipotezelor sa u obiectivelor se stabilesc prin 
decizie a pre şedintelui Autorit ăţii Na ţionale pentru Cercetare Ştiin ţific ă.
------------
    Art. 87 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 
ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

--------------
    Art. 88 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 38 din 29 ianuarie 
2004 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004.

    CAP. IX
    Dispozi ţii finale

    ART. 89
    Pe data intr ării în vigoare a prezentei ordonan ţe se abroga Ordonan ţa Guvernului 
nr. 25/1995  privind reglementarea organiz ării şi finan ţării activit ăţii de 
cercetare-dezvoltare, publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 4 
din 25 august 1995, aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin Legea nr. 51/1996 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare; Ordonan ţa Guvernului nr. 8/1997  privind 
stimularea cercet ării ştiin ţifice, dezvolt ării tehnologice şi inovarii, publicat ă în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din  31 ianuarie 1997, aprobat ă cu 
modific ări şi complet ări prin Legea nr. 95/1998 , cu modific ările şi complet ările 
ulterioare; Ordonan ţa Guvernului nr. 59/1997  cu privire la finan ţarea, în sistem 
descentralizat, în domeniul ştiin ţei, tehnologiei şi inovarii, publicat ă în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 di n 30 august 1997, cu modific ările 
şi complet ările ulterioare, precum şi orice alte dispozi ţii contrare prezentei 
ordonan ţe, cu excep ţia prevederilor privind Programul na ţional de cercetare 
ştiin ţific ă şi dezvoltare tehnologic ă "ORIZONT 2000", aprobat prin Hot ărârea 
Guvernului nr. 1.095/1995 , publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
3 din 10 ianuarie 1996, care r ămân în vigoare pana la data de 31 decembrie 2002.
    ART. 90
    Actele normative emise în baza şi în executarea legilor şi a ordonan ţelor 
prev ăzute la art. 89 î şi men ţin valabilitatea pana la data intr ării în vigoare a 
noilor reglement ări, prev ăzute a se elabora în temeiul prezentei ordonan ţe.
    ART. 91
    Partea din veniturile institutului na ţional care dep ăşeşte cheltuielile dup ă 
plata impozitului pe profit şi dup ă acoperirea pierderilor contabile, realizat ă la 
nivelul anului 2002, se repartizeaz ă potrivit prevederilor art. 25.
-------------
    Art. 91 a fost introdus de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003 , 
publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam ţ:
    Art. II din LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 
506 din 4 iunie 2004 prevede:
---------------
    Art. II din LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 
506 din 4 iunie 2004 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ 
nr. 26 din 31 martie 2005 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 
2005.

    Conform pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 244 din 15 iulie 2005 , 
publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 20 iulie 2005, ca re completeaz ă art. II 
din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL 
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nr. 296 din 8 aprilie 2005, cu alin. (5), unit ăţile de cercetare-dezvoltare 
prev ăzute de dispozi ţiile Ordonan ţei Guvernului nr. 57/2002  privind cercetarea 
ştiin ţific ă şi dezvoltarea tehnologic ă, aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin 
Legea nr. 324/2003 , cu modific ările ulterioare, beneficiaz ă de înlesnirile la plata 
obliga ţiilor bugetare restante reglementate de acest act n ormativ numai dup ă 
autorizarea ajutorului de stat de c ătre Consiliul Concuren ţei."

                                 PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN N ĂSTASE

                                Contrasemneaz ă:
                                ----------------
                        Ministrul delegat la Minist erul
                         Educa ţiei şi Cercet ării pentru
                           activitatea de cercetare ,
                            Şerban Constantin Valeca

                      Ministrul industriei şi resurselor,
                                Dan Ioan Popescu

                         Ministrul finan ţelor publice,
                            Mihai Nicolae T ănăsescu

    Bucure şti, 16 august 2002.
    Nr. 57.

    ANEXA 1

                              DEFINI ŢII
    1. Cercetarea fundamental ă - activit ăţile experimentale sau teoretice 
desf ăşurate, în principal, pentru dobândirea unor cuno ştin ţe noi cu privire la 
fundamentele fenomenelor şi faptelor observabile, f ăr ă a se urm ări, în mod 
particular, aplicarea sau utilizarea practic ă imediat ă.
------------
    Pct. 1 din anex ă a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 
26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    2. Cercetarea aplicativ ă - investiga ţia original ă desf ăşurat ă pentru dobândirea 
de cuno ştin ţe în vederea unui obiectiv practic, specific.
------------
    Pct. 2 din anex ă a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 
26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    3. Dezvoltarea experimental ă - activitatea sistematic ă, plecând de la cuno ştin ţe 
rezultate din cercetare şi/sau de la experien ţa practic ă, care urm ăre şte producerea 
de noi materiale, produse sau dispozitive, institui rea de noi procese, sisteme şi 
servicii sau îmbun ăt ăţirea substan ţial ă a celor existente.
------------
    Pct. 3 din anex ă a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 
26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    4. Inovarea - implementarea unui produs, servic iu sau proces nou sau substan ţial 
îmbun ăt ăţit ori a unei metode de marketing sau afaceri noi, în activitatea practic ă, 
în organizarea locului de munc ă ori a rela ţiilor externe.
------------
    Pct. 4 din anex ă a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 
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26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    5. Inovarea de produs - introducerea în circuit ul economic a unui produs sau 
serviciu care este nou ori îmbun ăt ăţit substan ţial în privin ţa caracteristicilor şi 
utiliz ărilor sale. Îmbun ăt ăţirile substan ţiale pot fi ale specifica ţiilor tehnice, 
ale componentelor sau materialelor, ale programelor  de calculator încorporate, ale 
utiliz ării sau ale altor caracteristici func ţionale.
------------
    Pct. 5 din anex ă a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 
26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    6. Inovarea de proces - punerea în aplicare a u nei metode de produc ţie sau de 
distribu ţie noi sau îmbun ăt ăţite considerabil, care implic ă schimb ări semnificative 
în ceea ce prive şte tehnicile, echipamentele şi/sau programele de calculator.
------------
    Pct. 6 din anex ă a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 
26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    7. Transfer tehnologic - ansamblul de activit ăţi desf ăşurate cu sau f ăr ă baza 
contractual ă, pentru a disemina informa ţii, a acorda consultan ţa, a transmite 
cuno ştin ţe, a achizi ţiona utilaje şi echipamente specifice, în scopul introducerii 
în circuitul economic a rezultatelor cercet ării, transformate în produse comerciale 
şi servicii.
    8. Valorificare - procesul prin care rezultatel e cercet ării competitive ajung sa 
fie utilizate, conform cerin ţelor activit ăţii industriale sau comerciale, în via ţa 
social ă, economic ă şi cultural ă.
    9. Diseminare - transmiterea informa ţiilor, a experien ţei şi a bunelor practici, 
precum şi cooperarea pentru promovarea inovarii, pentru spr ijinirea celor care vor 
sa-si creeze întreprinderi inovative şi pentru sprijinirea proiectelor inovative.
    10. Absorbtia inovarii - capacitatea mediului s ocioeconomic de a ingloba 
inovarea, în mod deosebit în întreprinderi, de a ut iliza, de a transforma şi de a 
largi cuno ştin ţele despre rezultatele inovarii, în scopul de a se extinde 
posibilitatea aplic ării acestor rezultate în noi produse, procese sau s ervicii.
    11. Plan na ţional de cercetare-dezvoltare şi inovare - instrumentul prin care 
statul realizeaz ă politica general ă în domeniul cercet ării-dezvolt ării, al inovarii 
şi prin care asigura corelarea acestora.
    12. Plan sectorial - instrument prin care organ ele administra ţiei publice 
centrale şi locale, precum şi academiile realizeaz ă politica de cercetare menita sa 
asigure dezvoltarea domeniului coordonat şi cre şterea eficientei activit ăţilor.
    13. Program de cercetare-dezvoltare-inovare - c omponent al Planului na ţional de 
cercetare-dezvoltare şi inovare, alc ătuit dintr-un set de obiective care au leg ătura 
între ele şi c ărora le pot corespunde subprograme. Prin program se  urm ăre şte 
implementarea unei politici într-un domeniu specifi c. Realizarea programului se 
efectueaz ă prin intermediul proiectelor.
    14. Obiectiv în program - necesitate a unui sec tor sau domeniu al societ ăţii, a 
carei rezolvare implica mai multe discipline în dom eniul cercet ării-dezvolt ării. 
Realizarea obiectivului se face prin intermediul pr oiectelor de cercetare-
dezvoltare.
    15. Proiect de cercetare-dezvoltare - modalitat ea de atingere a unui obiectiv al 
unui program, cu un scop propriu bine stabilit, car e este prev ăzut sa se realizeze 
într-o perioada determinata utilizând resursele alo cate şi c ăruia ii este ata şat un 
set propriu de reguli, obiective şi activit ăţi.
    16.1. Finan ţare institu ţional ă de baz ă - finan ţare acordat ă conform art. 67 de 
către autoritatea de stat pentru cercetaredezvoltare,  astfel încât s ă asigure o 
finan ţare de baz ă a cheltuielilor unit ăţii aferente activit ăţii de cercetare-
dezvoltare.
    16.2. Finan ţare institu ţional ă complementar ă - finan ţare institu ţional ă anual ă, 
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acordat ă în sistem competitiv conform art. 68, pe baza rezu ltatelor creatoare de 
cunoa ştere şi a impactului economic şi social al activit ăţilor de 
cercetaredezvoltare, inovare şi de transfer tehnologic.
------------
    Pct. 16 din anex ă a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 
26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011. 
Aceast ă modificare intr ă în vigoare la 60 de zile de la data public ării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, conform art. IX din acela şi act normativ.

    17. Lucrare de cercetare-dezvoltare - component ă a proiectelor de cercetare-
dezvoltare care are un obiectiv concret.
------------
    Pct. 17 din anex ă a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 
26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    18. Raport de cercetare-dezvoltare - document t ehnico- ştiin ţific care prezint ă 
obiectivul şi rezultatele activit ăţilor desf ăşurate în cadrul unei lucr ări de 
cercetare, precum şi ac ţiunile concrete pentru valorificarea rezultatelor o bţinute.
------------
    Pct. 19 din anex ă a fost abrogat de pct. 52 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 26 
ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011.

    20. Certificare - proces prin care autoritatea de stat pentru cercetare-
dezvoltare recunoa şte şi garanteaz ă c ă o institu ţie sau o unitate de cercetare-
dezvoltare corespunde unor criterii şi standarde de competen ţă în domeniu.
------------
    Pct. 20 din anex ă a fost modificat de pct. 53 al art. I din ORDONAN ŢA nr. 6 din 
26 ianuarie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011. 
Aceast ă modificare intr ă în vigoare la 60 de zile de la data public ării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, conform art. IX din acela şi act normativ.
-------------
    Anexa a fost modificat ă de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 324 din 8 iulie 2003 , 
publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 16 iulie 2003.

                             --------
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