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ANEXA 5 – Legislaţie 

 

Etica  

Etica în activităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de inovare, denumite în 

continuare activităţi de cercetare-dezvoltare, se bazează pe un ansamblu de principii morale şi 

de proceduri destinate respectării acestora. Desfăşurarea competiţiei şi derularea proiectelor 

admise la finanţare se supun prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în 

cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. Activităţile de cercetare-dezvoltare 

vor respecta de asemenea reglementările internaţionale în domeniu precum şi legislaţia 

specifică a Uniunii Europene.  

Alte acte normative relevante  

 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;  

 Hotărârea Guvernului nr. 1265/2004 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, cu modificările şi  completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 217/2007 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul 

cercetării-dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007 – 2013;  

 Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului Naţional de Cercetare - 

Dezvoltare şi Inovare, PN II, 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 

tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

 Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;  

 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 

modificările şi completările ulterioare;  
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 Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului 

român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Cadrul comunitar privind ajutorul de stat de CDI (C 232/2006) şi  Decizia de 

autorizare C (2007) 6545 a Comisiei Europene; 

 Regulamentul 800-2008 al Comisiei Europene (2008 / L 214 / 3); 

 Decizia nr. 9451/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanțarea 

proiectelor CD&I conform Planului National de Cercetare, Dezvoltare şi  Inovare II; 

 Legea 346/2004 privind stimularea înființării şi  dezvoltării întreprinderilor mici şi  

mijlocii, cu modificările şi  completările ulterioare; 

 Legea nr. 206/2004privind buna conduita in cercetarea științifica, dezvoltarea 

tehnologica şi  inovare; 

 Legea 64/1991privind brevetele de invenţie, Republicata in M. of. 752/2002 

 Legea 8/1996privind drepturile de autor şi  drepturile conexe, cu modificările şi  

completările ulterioare. 

 Ordonanța de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi  a contractelor de concesiune de 

servicii aprobata prin Legea nr. 337/2006, modificata şi  completata prin Legea nr. 

128/2007 şi OUG 94/2007. 

 

 
 


