
 
 
 

 
LISTA CU PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE APLICABILE INCDT 

 
 
 

LEGISLAŢIE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE, FUNCTIONARE INCDT: 
 

 H.G. 1122/2004 pentru organizarea si functionarea Institutului Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare in Turism – INCDT Bucuresti  

 Ordin MEC nr. 3429/03.03.2021 privind aprobarea structurii organizatorice a Institutului 
National de Cercetare – Dezvoltare in Turism 

 
LEGISLAŢIE CERCETARE:  

 Legea  nr.  67/7.10.1993  privind constituirea  şi utilizarea  fondului  special pentru cercetare-
dezvoltare (cu modificarile si completarile ulterioare)  

 Ordonanţa  nr. 57  din 16 august 2002  privind cercetarea  ştiinţifică  şi dezvoltarea 
tehnologică, aprobata cu modificari si completari prin Legea  nr.324/2003, cu modificarile si 
completarile ulterioare  

 Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare  
 Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită  în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 

tehnologică şi inovare (cu modificările si completările ulterioare)   
 Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și 

inovare din România în Spațiul European de Cercetare, precum șu pentru modificarea 
Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică 

 
 Hotărârea  Guvernului nr. 442 din 10  aprilie 2003 privind aprobarea unor măsuri pentru 

atragerea, pregătirea şi stabilizarea tinerilor în cercetare  
 Hotărârea Guvernului nr. 637 din 29 mai 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare  
 Ordinul 3848/2004 privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalaţiilor şi obiectivelor 

speciale de interes naţional utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare  
 Hotărârea  Guvernului nr. 1.266 din 13 august  2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din 
planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare (cu modificarile si completarile ulterioare)  

 Hotarârea  Guvernului nr.1265 din 13 august 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de 
cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-
dezvoltare şi inovare   

 Ordinul nr. 4399 din 28 iunie 2005 pentru echivalarea funcţiilor şi gradelor de cercetare-
dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul  
personalului de cercetare-dezvoltare, cu funcţiile  corespunzatoare gradelor profesionale de 



cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003 (cu modificarile si completarile 
ulterioare)  

 Ordinul nr. 2414/17 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul 
desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare  

 Ordinul nr. 3845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidenţă a 
rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare  

 Ordinul nr. 4243/2020 privind aprobarea procedurii cadru privind recunoașterea rezultatelor 
activității de cercetare-dezvoltare în evidența contabilă a Institutelor Naționale de Cercetare-
Dezvoltare 

 Ordinul nr. 4242/2020 privind aprobarea procedurii cadru privind stabilirea valorii 
rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în vederea valorificării acestora 

 Ordinul nr. 2086/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de 
cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil  

 Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a 
inovării, finanţate de la bugetul de stat 

 HOTĂRÂRE Nr. 477/2019 din 4 iulie 2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare 

 HOTĂRÂRE Guvernului nr. 933/2022 privind aprobarea Strategiei Naționale de Cercetare, 
Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 

 Ordinul MENCS nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi 
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor 
profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de 
abilitare 

 Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 din 29 martie 2021 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării 

 Hotărârea Guvernului  nr. 576/2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru 
ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare 

 HG 583 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi 
inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III) 

 Hotărârea Guvernului nr. 8/2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 
583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru 
perioada 2015-2020 (PNCDI III) 

 Hotărârea Guvernului României nr. 1188/2022  din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Planului 
naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2022-2027 (PNCDI IV) 

 OUG 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale 

 
LEGISLAŢIA MUNCII:  

 Legea 53/2003 - Codul Muncii (republicată, cu modificările şi completările ulterioare)  
 LEGE  Nr. 283/2022 din 17 octombrie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

53/2003 - Codul muncii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ 

 Legea  nr. 367 din 19 decembrie 2022 privind dialogul social 
 Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările 

ulterioare 
 
 
 



LEGISLAŢIE ACHIZITII PUBLICE:  
 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare 
 Hotărârea nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare 

 Ordinul  nr. 543/2366/1446/1489/1441/879/2013 pentru aprobarea Ghidului privind 
principalele riscuri dentificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei 
Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în 
procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice   
 

LEGISLAŢIE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ:  
 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată în 2018, cu 

modificările şi completările ulterioare  
 
LEGISLAŢIE SSM:  

 Legea 481/2004 privind protecţia civilă, republicată  
 Legea 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă (cu modificarile si completarile ulterioare)  
 Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319 din 2006.  
 
LEGISLAŢIE  PSI:  

 Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările 
ulterioare, republicată  

 
LEGISLAŢIE REFERITOARE LA EFECTUAREA DEPLASĂRILOR:  

 Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român 
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (cu modificarile 
ulterioare şi completările ulterioare).  

 Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor 
şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 
deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului (cu modificarile si completarile 
ulterioare)  

 
LEGISLAŢIE MEDIU:  

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor 
 Hotărârea Guvernului nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea 

listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase (cu modificarile si completarile 
ulterioare)   

 
LEGISLAŢIE ARHIVE:  

 Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996 (republicată), cu modificările și completările ulterioare 
 
LEGISLAŢIE FINANCIAR CONTABILITATE:  

 Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare 
 Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare 
 Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare  
 Ordinul 2861 /2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea  

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii  
 Ordinul 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate 
 
 



LEGISLAŢIE SALARIZARE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE:  
 Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale 

(republicată)  
 Legea  nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă (cu modificările şi completările ulterioare)  
 Hotărârea Guvernului nr. 327 din 20 martie 2003 privind plafoanele pe baza cărora se 

calculează costurile  salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri 
bugetare (cu completările ulterioare)  

 OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (cu 
modificările şi completările ulterioare)  

 Legea  nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor şi persoanelor cu handicap 
(republicată)  

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

 
LEGISLAŢIE INFORMAŢII PUBLICE  

 Legea  nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare     

 
LEGISLAŢIE INFORMAŢII CLASIFICATE 

 Hotărârea Guvernului nr. 781/2022 privind protecția informațiilor secrete de serviciu 
 Legea nr. 182/2022 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările 

ulterioare 
 
LEGISLAŢIE SPECIFICĂ DIN TURISM  

 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 10 din 19 februarie 2019 pentru stabilirea unor măsuri privind 
finanțarea investițiilor în turism și modificarea unor acte normative 

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 558 din 4 august 2017 privind aprobarea Programului pentru 
dezvoltarea investiţiilor în turism – Masterplanul investiţiilor în turism – şi a criteriilor de 
eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism 

 HG 1267 din 8 decembrie 2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi 
brevetelor de turism, cu modificarile si completarile ulterioare 

 Ordinul 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor 
de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a 
licentelor si brevetelor de turism, cu modificarile si completarile ulterioare 

 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1.327 din 30 decembrie 2021 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului 

 OUG 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, cu modificările și completările 
ulterioare 

 OG 58 din 21 august 1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 
România, cu modificările și completările ulterioare 

 LEGE nr. 275 din 23 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2017 
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și 
desfășurarea activității de turism în România 

 HG  20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica 
si a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice 

 HOTĂRÂREA nr. 852 din 13 august 2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a 
staţiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare 



 Lege 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a 
turismului "Schi în România", cu modificările și completările ulterioare 

 OUG 19/2006  privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe 
plaja 

 Legea 274/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind 
utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja 

 Ordin 1204/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în 
scop turistic 
 

 LEGISLATIE SPECIFICA PROGRAMELOR UE 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006 privind regulile generale 
referitoare la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de 
Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999; Regulamentul Parlamentului 
European şi Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1080/2006 din 5 iulie 2006 privind reguli 
generale referitoare la Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1783/1999; Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din 8 
decembrie 2006 stabilind prevederi generale de implementare ale Regulamentului Consiliului 
(CE) nr. 1083/2006 stabilind regulile generale referitoare la Fondul European de Dezvoltare 
Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi ale Regulamentului Parlamentului 
European şi Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1080/2006 privind  Fondul European de 
Dezvoltare Regională;  

 Regulament nr. 643 din 28 martie 2000 privind modalităţile de utilizare a monedei euro în 
executarea bugetară a Fondurilor Structurale;  

 Lege 105 din 15 iunie 2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială 
europeană", cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 298/2009 pentru aprobarea 
categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul 
programului de cooperare interregională INTERREG IV C, cu modificările și completările 
ulterioare 

 Ghidurile solicitantului / legislatia specifica pentru Programele UE: REGIO, INTERREG VI-A 
Romania Bulgaria, Romania – Ungaria; Programul IPA de cooperare transfrontaliera Romania 
– Republica Serbia; Programul de cooperare interregionala INTEREG EUROPE; Programul 
transnational DUNAREA; ORIZONT EUROPA 

 Regulamentul (CE) nr. 800/2008 
 Fonduri structurale - ordine pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat si de minimis 

 


