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PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE 

Nr. 
crt. 

Denumirea Actului Normativ Monitorul oficial 

1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI M.Of. nr. 767 din 
31.10. 2003 

2.  Legea nr. 53/2003 – CODUL MUNCII, republicat, cu modificarile si 
completările ulterioare 

M.Of. nr. 345 din 
18 mai 2011 

3. Legea nr. 367/2022 - dialogului social M.Of.Nr.1238 din 
22 decembrie 2022 

4. H.G. nr. 1315/1996 privind infiintarea Institutului National de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata - 
INCEMC Timisoara 

M.OF. nr. 338 din 
11.12.1996 

5. H.G. nr. 1402/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Electrochimie si Materie Condensata - INCEMC Timisoara 

M.Of.nr. 1060 din 
26 noiembrie 2005 

6. H.G. nr. 637/2003 Regulament-cadru de organizare și funcționare a 
INCD, cu modificările și completarile ulterioare    

M.OF. 418 din 16 
iunie 2003 

7. HOTARARE nr. 583/2015 privind aprobarea Planului National de C-D 
și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) 

M.OF. 594 din 6 
august 2015 

8 HOTARARE Nr. 1.188/2022 privind aprobarea Planului national de 
cercetare, dezvoltare si inovare 2022-2027 (PN IV) 

M.Of.Nr.969 din 5 
octombr 2022 

9. Ordonanța nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea 
tehnologică, modificată şi aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu 
modificările și completările ulterioare 

M.Of. nr.643 din 
30.08.2002 

10.  Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-
dezvoltare 

M.Of. nr.530 din 
23.07.2003 

11. Ordinul nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale 
necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 
invatamantul superior,a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a 
calitatii de conducator de doctorat si a atestatului de abilitare 

M.Of.Nr.123 din 
15 februarie 2017 
M.Of.Nr.123 BIS 
din 15 febr. 2017 

12. Legea nr. 206/2004 - privind buna conduita in cercetarea stiintifica, 
dezvoltarea tehnologica si inovare, cu modificările și completările 
ulterioare 

M.Of. nr. 505 din 4 
iunie 2004 

13. Ordinul nr. 3845/2009 privind aprobarea Registrului de evidenta a  
rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu modificările și  
completările ulterioare 

M.of.nr. 442 din 29 
iunie 2009 

14. H.G. 134/2011 Categorii de cheltuieli pentru activități de cercetare M.Of.nr. 137 din 
23.02.2011 

15. Ordinul nr. 1056/4435/2016 Normele privind deducerile pentru 
cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal  

M.Of. nr. 526 din 
13.07.2016 
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16. H.G.  nr. 442/2003 privind aprobarea unor masuri pentru atragerea, 
pregatirea si stabilizarea tinerilor în cercetare 

M.OF. 288 din24 a
prilie 2003 

 
17 

ORDIN Nr.4523/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetatorii straini in 
scopul desfasurarii in Romania de activitati de cercetare-dezvoltare-
inovare 

M.Of.Nr.547 din 
25 iunie 2020 

18. H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Nationale de 
Cercetare,dezvoltare si inovare 2014-2020, cu modificările și 
completările ulterioare  
 

M.Of. nr.785 din 
28.10.2014 

19. H.G. nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, 
proiectelor de C-D-I  si a actiunilor cuprinse in Planul national de CDI, 
cu modificările și completările ulterioare 

M.OF.nr. 776 din 
25 august 2004 

20. H.G. nr. 1266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
contractarea, finantarea,monitorizarea si evaluarea proiectelor din 
planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările și 
completările ulterioare 

M.OF.nr.776 din 
25 august 2004 

21. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificările şi 
completările ulterioare 

M.OF.nr. 646 din 
26.07.2009 

22. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

M.Of. nr. 882 din 
30.10.2006 

 
23 

LEGEA Nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare 

M.Of.Nr.297 din 
17 aprilie 2019 

24. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in 
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 
circulatie a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE; 

Jurnalul Oficial cu 
numărul 119L din 
data de 4 mai 2016 

25. Legea nr.129/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 
privind infiintarea,organizarea si functionarea A.N.S. P. D.C P., precum 
si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor … 

M.Of.Nr.503 din 
19 iunie 2018 

26. Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de 
informare si consultare a angajatilor, cu modificările și completările 
ulterioare 

M.Of.nr. 1006 
din18.12. 2006 

27. HOTARARE Nr. 171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere 
colectiva si a codurilor CAEN aferente acestora 

M.Of.Nr.190 din 7 
martie 2023 

28. O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru 
cresterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare 

M.Of.Nr. 830 din 
10.12.2010 

29. O.U.G. nr.  96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, 
cu modificările și completările ulterioare    
              

M.OF. 750 din 
27.10. 2003 
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30. H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind 
concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu 
modificările și completările ulterioare 

M.Of. Nr. 78 
din 31 ianuarie 
2011 

31. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli 
profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

M.Of.Nr.251 din 
8.04. 2014 

32. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pt. somaj si stimularea 
ocuparii fortei de munca, cu modificările și completările ulterioare 

M.OF. 103 din 
6.02.2002 

33. H.G. nr. 174/2002 pt. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pt. somaj si stim. f. m., cu 
modificările și completările ulterioare 

M.OF. 181 din 18 
martie 2002 

34. O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari 
sociale de sanatate, cu modificările și completările ulterioare 

M.Of.1074 din 
29.11. 2005 

35.  Ordinul nr. 15/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu 
modificările și completările ulterioare  

M.Of.Nr.31 din 12 
ianuarie 2018 

36. Legea nr. 448/2006 (r1) privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare 
 

M.Of.nr.1 din 3.01. 
2008 

37. H.H. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea 
drepturilorpersoanelor cu handicap, cu modificările și completările 
ulterioare 

M.Of. nr. 233 din 4 
aprilie 2007 

38. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările și completările ulterioare 

M.Of. 852 din 
20.12. 2010 

39. H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările și completările ulterioare 

M.Of.214 din 
28.03. 2011 

40. O.U.G. nr. 119/1999*)  privind controlul intern si controlul financiar 
preventive, republicată, cu modificările și completările ulterioare              

M.Of. 799 din 
12.11. 2003 

41. Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entitatilor publice 

M.Of.Nr.387 din 7 
mai 2018 

42. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și 
completările ulterioare 

M.Of.856 din 
5.12.2011 

43. H.G. nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind 
exercitarea activitatii de audit public intern  

M.Of.17 din 
10.01.2014 

44. O.U.G. nr. 75/1999  privind activitatea de audit financiar,  cu 
modificările și completările ulterioare                       

M.OF. 598 din 
22.08.2003 

45. Legea nr. 227/2015  Legea privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare   
            

M.Of.688 din 
10.09. 2015 
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46. H.G. nr. 1/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  
Legii nr. 227/2015  privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare                      

M.Of.Nr.22 
din 13.01.2016 

47. Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a Contabilitatii (r4), republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

M.Of. nr. 454 din 
18.06. 2008 

48. Lgea nr. 83/2014 privind inventiile de serviciu M.Of.nr.471 din 26 
iunie 2014 

49 
 

LEGEA Nr. 64/1991 (r3) privind brevetele de inventie M.Of.Nr.613 din 
19 august 2014 

50. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, 
republicată,  cu modificările și completările ulterioare                    

M.Of.Nr.489 din 
14 iunie 2018 

51. Odinul comun nr. 2.326 din 29 august 2017 privind stabilirea procedurii 
de acordare a facilitatii fiscale prevazute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal (M.C.I. Nr. 2.855 din 29 august 2017) 

M.Of.Nr.717 din 5 
septembrie  
2017 

52. H.G. nr. 477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
evaluarea în vederea acreditarii institutelor nationale de cercetare-
dezvoltare 

M.Of.Nr.609 din 
24 iulie 2019 

53. ORDIN Nr. 677/2018 privind aprobarea Criteriilor de selectare a 
instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national utilizate pentru 
activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare, precum si a normelor de 
aplicare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare 

M.Of.Nr.739 din 
27 august 2018  

54. H.G. Nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului 
autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in 
alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului 
 

M.Of.Nr.797 din 
18 septembrie 2018 

55. H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului 
roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter 
temporar, cu modificările și completările ulterioare 

M.OF. 154 din 19 
iulie 1995 

56. ORDIN Nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile 
privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare 
anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare 

M.Of.Nr.963 din 
30 decembrie 2014 

57. LEGE Nr. 98/2016  privind achizitiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare 

M.Of.Nr.390 
din 23 mai 2016 

58. HOTARARE Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare 
 

M.Of.Nr.423 din 6 
iunie 2016   

59. HOTARARE Nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale 
anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia 
 

M.Of.Nr.1.218 din 
22 decembrie 2021 
M.Of.Nr.1.218 Bis  
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60. ORDIN nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 
capitalurilor proprii  

M.Of.nr. 704 din 
20 octombrie 2009 

61. LEGE Nr. 250/2022 privind precursorii de explozivi, precum si pentru 
modificarea unor acte normative 
 

M.Of.Nr.747 din 
26 iulie 2022 

62. REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 iunie 2019 privind 
comercializare și utilizarea precursorii de explozivi 

Publicat în Jurnal 
Oficial L nr. 186 
din 11-07-2019 

63. LEGE Nr.361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public M.Of.Nr.1218 din 
19 decembrie 2022 

64. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active 
corporale si necorporale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 

M.Of.Nr.242 din 
31 mai 1994 

65. HG 406/2003    
pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind  constituirea, 
functionarea, evaluarea si acreditarea entitatilor din infrastructura de ino
vare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora 

M.Of. nr. 260 din 1
5 aprilie 
 2003 

66. HOTARARE Nr.1405/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind evaluarea, contractarea,finantarea si monitorizarea programelor-
nucleu de cercetare-dezvoltare 

M.Of.Nr.1126 din 
22 noiembrie 2022 

67. HOTARAREA nr. 576/2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs 
pentru ocuparea functiei de director general 
la institutele nationale de cercetare-dezvoltare 

M.Of.Nr.655 din 
26 august 2016 

68. LEGE Nr.25/2023 privind integrarea voluntara a organizatiilor de 
cercetare, dezvoltare si inovare din Romania in Spatiul European de 
Cercetare, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 
57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica 

M.Of.Nr.33 din 11 
ianuarie 2023 

69 HOTARARE Nr. 933/2022 privind aprobarea Strategiei nationale de 
cercetare, inovare si specializare inteligenta 2022-2027 

M.Of.Nr.744 din 
25 iulie 2022 

70. ORDIN Nr. 21.578/2022 privind aprobarea constituirii Registrului 
national al expertilor pentru certificarea activitatii de cercetare-
dezvoltare - REXCD, a Metodologiei de selectie pentru Corpul de 
experti si a Normelor metodologice privind expertiza in vederea 
certificarii activitatii de cercetare-dezvoltare 

M.Of.Nr.1051 
din 31 octombrie 
2022 

 

 


