
HOTĂRÂRE nr. 1316 din 25 noiembrie 1996 privind înfiinŃarea Institutului NaŃional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucuresti
     În temeiul OrdonanŃei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996,
     Guvernul României hotărăşte:
     Art. 1. - Se înfiinŃează privind înfiinŃarea Institutului NaŃional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi
Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucuresti, persoana juridică aflată în coordonarea Ministerului
Cercetării şi Tehnologiei, care funcŃionează după modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, prin
reorganizarea Centrului Roman de Geologie şi Geoecologia Marină, care se desfiinŃează.
     Art. 2. - privind înfiinŃarea Institutului NaŃional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie
Marină - GEOECOMAR Bucuresti are sediul în municipiul Bucuresti, str. Dimitrie Onciul nr. 23-25, sectorul
2.
     Art. 3. - privind înfiinŃarea Institutului NaŃional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie
Marină - GEOECOMAR Bucuresti are ca obiect principal de activitate:
     - efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative în vederea aprofundării cunoaşterii complexe,
interdisciplinare a mediului marin, în principal a structurii şi evoluŃiei geologice a acestuia şi elaborarea de
harŃi geologice-sedimentologice, geofizice şi geoecologice ale platoului continental de sub jurisdictia
României şi altor zone maritime;
     - identificarea de noi resurse marine şi a tehnologiilor de valorificare durabilă a acestora;
     - cunoaşterea structurii şi funcŃionării ecosistemelor caracteristice pentru macrogeosistemul Dunare -
Delta Dunarii - Marea Neagră, supravegherea stării lor, modelarea şi prognozarea evoluŃiei sistemului;
     - studiul schimbărilor globale, în principal al modificărilor climatice şi ale nivelului marii, şi al impactului
acestor schoimbari asupra mediului înconjurator;
     - studiul impactului activităŃii umane asupra ecosistemelor caracteristice pentru mediile: fluvial, deltaic.
litorl şi marin, studii de impact geoecologic şi ambiental;
     0 elaborarea de tehnologii noi (biotehnologii, tehnologii industriale, tehnologii neconvenŃionale) pentru
reabilitarea mediului marin şi reconstrucŃia ecosistemelor sale;
     - introducerea de tehnici şi tehnologii de investigare moderne;
     - participarea directa şi activă la cercetarea şi exploatarea Marii Negre şi a altor zone de interes din
"Oceanul Mondial", activitate de cercetare marină în cadrul programelor internaŃionale.
     Art. 4. - Structura organizatorică a privind înfiinŃarea Institutului NaŃional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucurestieste prevăzută în anexa nr. 1.
     Art. 5. - Patrimoniul privind înfiinŃarea Institutului NaŃional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi
Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucuresti stabilit pe baza bilanŃului contabil la 30 iunie 1996, este de
2.049.732 mii lei, din care: imobilizări corporale şi necorporale 1.718.481 mii lei şi active circuante 326.941
mii lei, şi se preia la baza de protocol de predare-preluare de la Centrul Roman de Geologie şi Geoecologie
Marină.
     Art. 6. - privind înfiinŃarea Institutului NaŃional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie
Marină - GEOECOMAR Bucuresti îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în
vigoare, precum şi cu regulamentul de organizare şi funcŃionare cuprins în anexa nr. 2,
     Art. 7. - Personalul privind înfiinŃarea Institutului NaŃional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi
Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucuresti se preia prin transfer de la Centrul Roman de Geologie şi
Geoecologie Marină cu salariile avute la data transferului, până la negocierea noului contract colectiv de
munca.
     Art. 8. - privind înfiinŃarea Institutului NaŃional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie
Marină - GEOECOMAR Bucuresti va prelua integral programul de cercetare al Centrul Roman de Geologie
şi Geoecologie Marină.
     Art. 9. - Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, în calitate de minister coordonator, va cuprinde, în bugetul
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sau,, de venituri şi cheltuieli, fondurile necesare realizării unor investiŃii, dotări, aparatura, echipamente şi
instalaŃii.
     Art. 10 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU
               Contrasemnează:
               Ministrul cercetării şi tehnologiei,
               Doru Dumitru Palade
               Ministru de stat, ministrul finanŃelor,
               Florin Georgescu

                         Anexa Nr. 1
privind înfiinŃarea Institutului NaŃional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi GEOECOLOGIE
MARINĂ - GEOECOMAR BUCURESTI
          STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
CONSILIUL DE AMINISTRATIE     - DIRECTOR GENERAL     - CONSILIUL ŞTIINłIFIC
                                   - DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
                                   - DIRECTOR ŞTIINłIFIC
                                   - DIRECTOR ECONOMIC

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT     - LABORATORUL DE GEOECOLOGIE ŞI BIOECOLOGIE
MARIMA - FILIALĂ
                         CONSTANTA
DIRECTOR ŞTIINłIFIC               - LABORATOR DE GEOLOGIE ŞI SEDIMENTOLOGIE MARINĂ
                         - LABORATORUL DE SEISMOACUSTICA ŞI FIZICA MARII
                         - LABORATORUL DE GRAVIMETRIE ŞI MAGNETOMETRI MARINĂ
DIRECTOR ECONOMIC               - SERVICIUL ECONOMIC, PERSONAL, PROGRAME C & D
                         - BIROUL CONTABILITATE, ADMINISTRAłIE - FILIALĂ CONSTANTA
                         - BIROUL INVESTIłII, ADMINISTRAłIE - BUCURESTI
                         -- SERVICIUL TEHNIC ŞI NAVA DE CERCETARE

                         Anexa Nr. 2
     REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE
a Institutului NaŃional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR
Bucuresti
               Capitolul I
               DispoziŃii generale
     Art. 1. - Institutului NaŃional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină -
GEOECOMAR Bucuresti, denumit în contnuare institut este persoana juridică aflată în coordonarea
Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, care funcŃionează după modelul regiilor autonome, conform Legii nr.
51/1996, îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare şi a prezentului regulement.
     Art. 2. - (1) Institutului are structura organizatorică cuprinsă în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.
1316 din 25 noiembrie 1996.
     (2) Institutul are în cadrul structurii sale organizatorice o filială fără personalitate juridică, necesară
realizării obiectului sau de activitate. Aceasta filială se afla în Constanta, db. Mamaia nr. 304, judeŃul
Constanta.
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     (3) Institutul poate înfiinŃa în cadrul structurii sale şi alte subunităŃi fără personalitate juridică, necesare
realizării obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaŃiile lor în cadrul institutului
cu terŃii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare şi funcŃionare.
               Capitolul II
               Scopul şi obiectul de activitate
     Art. 3. - Institutul este înfiinŃat în scopul desfăsurării activităŃii de cercetare ştiinŃifică şi dezvoltare
tehnologică în domeniul geologiei şi geoecologiei marine, prin participarea la elaborarea strategiei de
dezvoltare a domeniului şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor de ştiinŃifice şi tehnologice al Programului
naŃional de cercetare ştiinŃifică şi dezvoltare tehnologică.
     Art. 4. - Obiectul de activitate al institutului cuprinde:
     A. Activitatea de cercetare-dezvoltare:
     a) În cadrul Programului naŃional de cercetare stiontifica şi dezvoltare tehnologică, cu o pondere
majoritare, dintotal activitate:
     - aprofundarea cunoaşterii complexe, interdisciplinare a mediului marin, în principal a structurii şi
evoluŃiei geologice a acestuia, elaborarea de harŃi geologice-sedimetologice, geofizice şi geodecologice ale
platoului continental din jurisdictia României şi a altor zone marine;
     - identificarea de noi resurse marine şi a tehnologiilor de valorificare durabilă a acestora;
     - cunoaşterea structurii şi funcŃionării ecositemelor caracteristice pentru macrogeosistemul Dunare - Delta
Dunarii - Marea Neagră, supravegherea stării lor, modelarea şi prognozarea evoluŃiei ecologice a sistemului;
     - studiul schimbărilor globale, în principal al modificărilor climatice şi ale nivelului marii, şi al impactului
acestor schimbări asupra mediului înconjurator;
     - studiul impactului activităŃii umane asupra ecosistemelor caracteristice pentru mediile: fluvial, deltaic,
litoral şi marin; studii de impact ambiental;
     - elaborarea de tehnologii noi (biotehnologii, tehnologii induistriale, tehnologii neconventiale) pentru
reabilitarea mediului marin şi reabilitarea ecosistemelor sale;
     - introducerea de tehnici şi tehnologii de investigare moderne;
     - participarea directa şi activă la cercetarea şi explorarea Marii Negre şi a altor zone de interes din :oceanul
Mondial";
     - cercetări marine incadrul programelor internaŃionale;
     - elaborarea de strategii, studii de diagnoza şi prognoză privind dezvoltarea domeniului ştiinŃei sau a
ramurii/sectorului în care îşi desfăşoară activitatea.
     b) În afară Programului naŃional de cercetare ştiinŃifică şi dezvoltare tehnologică:
     - cercetare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică pentru soluŃionarea unor probleme concrete din
domeniu sau de activitate.
     B. ActivităŃi conexe activităŃi de cercetare-dezvoltare:
     - asistenŃa tehnica, consultantă, furnizare de servicii ştiinŃifice şi tehnologice economici sau oricăror
beneficiari interesaŃi.
     C. Formare şi specializare de cercetători în domeniul propriu de activitate:
     În cadrul obiectului sau de activitate, institutul colaborează şi la realizarea unor activităŃi de cercetare-
dezvoltare privind problemele de interes naŃional al DirecŃiei hidrografice a marinei şi ale altor unităŃi de
cercetare-dezvoltare în domeniul protecŃiei mediului şi al cunoaşterii şi valorificării resurselor minerale de pe
teritriul României.
               Capitolul III
               Patrimoniul
     Art. 5. - Conform bilanŃului contabil la 30 iunie 1996, institutul are un patrimoniu propriu în valoare de
2.049.732 mii lei, din care: imobilizări corporale şi necorporale 1.718.481 mii lei şi active circuante 326.941
mii lei,
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               Capitolul III
               Patrimoniul
     Art. 5. - Conform bilanŃului contabil încheiat la data de 30 iunie 1996, institutul are un patrimoniu propriu
în valoare de 3.304.183 mii lei, din care: imobilizări corporale şi necorporale 1.242.074 mii lei şi active
circulante 2.062.109 mii lei.
     Art. 6. - (1) Institutul administrează, cu diligenta unui bun proprietatr, bunurile proprietate publică,
precum şi alte bunuri dobândite în condiŃiile legii. Bunurile proprietate publică, precum şi cele dobândite se
afla în administrarea institutului şi se evidenŃiază distinct în patrimoniul acestuia.
     (2) Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale şi necorporale, efectuate şi finalizate din
fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite, dacă prin contract nu se prevede altfel, şi se
înregistrează în evidentă contabilă a institutului.
     (3) În exercitarea drepturilor sale, institutul posedă şi foloseşte bunurie aflate în patrimoiul sau şi, după
caz, dispune de acestea, în condiŃiile legii, în scopul realizării obiectului sau de activitate, beneficiind de
rezultatele utilizării acestora.
     (4) Concesionarea sau închirierea unor subunităŃi, servicii sau activităŃi se poate face numai în scopul
stimulării transferului rezultatelor activităŃii de cercetare-dezvoltare sau al eficientizării economice şi tehnice,
în condiŃiile prevederilor legale corespunzătoare şi cu aprobarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.
     (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.
               Capitolul IV
          Structura organizatorică şi funcŃională
     Art. 7. - (1) Institutul poate avea în structura subunităŃi, secŃii, laboratoare şi alte structuri organizatorice
necesare realizării obiectului sau de activitate.
     (2) În funcŃie de specificul activităŃii, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare.
     Art. 8. - Directorul general stabileşte relaŃiile dintre subunităŃile aflate în structura institutului, precum şi
relaŃiile acestora cu terŃii şi le poate acorda conducătorilor acestor subunităŃi împuterniciri de reprezentare în
numele institutului, cu avizul consiliului de administraŃie.     Art. 9. - Conducătorii subunităŃilor din structura
institutului răspund în faŃă consiliului de administraŃie şi a directorului general pentru îndeplinirea tuturor
atribuŃiilor, responsabilităŃilor şi competenŃelor încredinŃate de către aceştia.
               Capitolul V
               Organele de conducere
     Art. 10. - (1) Conducerea institutului este asigurată de către:
     - consiliul de administraŃie;
     - comitetul de direcŃie;
     - directorul general.
     (2( Orientarea şi coordonarea activităŃii tehnico-ştiinŃifice din insitut sunt asigurate de către consiliul
ştiinŃific.
     Art. 11. - Consiliul de administraŃie este format din 7 membri, numiŃi pentru un mandat de 4 ani, care
poate fi reînnoit.
     Structura consiliului de administraŃie estealcatuita din:
     - 1 preşedinte;
     - 1 vicepreşedinte;
     - 5 membri.
     Art. 12. - (1) Din consiliul de administraŃie fac parte, în mod obligatoriu:
     - directorul general al institutului - preşedinte;
     - un reprezentant al Ministerului Cercetării şi Tehnologiei;
     - un reprezentant al Ministerului FinanŃelor;
     - un reprezentant al Ministerului Muncii şi ProtecŃiei;
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     - preşedintele consiliului ştiinŃific.
     (2) CeilalŃi membri ai consiliului de administraŃie pot fi cercetători, economişti, jurişti, alŃi specialişti din
institut, precum şi reprezentanŃi ai agenŃilor economici de profil.
     (3) Consiliul de administraŃie îşi desemnează vicepreşedintele.
     (4) Numirea membrilor consiliului de administraŃie se face prin ordin al ministrului cercetării şi
tehnologiei, la propunerea directorului general.
     (5) Revocarea membrilor consiliului de administraŃie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate în
executarea mandatului se face de către acelaşi organ care a făcut numirea.
     Art. 13. - Membrii consiliului de administraŃie sunt cetăŃeni romani şi:
     a) îşi păstrează calitatea de angajaŃi la instituŃia sau la unitatea de la care provin şi toate drepturile şi
obligaŃiile ce derivă din aceasta calitate;
     b) sunt plătiŃi pentru activitatea desfăşurată în aceasta calitate cu o indemnizaŃie lunară stabilită de către
consiliul de administraŃie;
     c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administraŃie şi nu pot participă, în aceeaşi calitate, la
societăŃile comerciale cu care institutul are relaŃii contractuale sau interese contrare;
     d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraŃie cei care, personal ori soŃul,
soŃia, copiii sau rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelaşi timp, patroni sau asociaŃi la societăŃi
comerciale cu capital privat cu ace;asi profil sau cu care institutul se afla în relaŃii comerciale directe.
     Art. 14. - Consiliul de administraŃie îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de
funcŃionare şi cu respectarea legislaŃiei în vigoare. El hotărăşte în problemele privind activitatea institutului,
cu excepŃia celor care, potrivit legii, sunt în competentă altor organe.
     Art. 15. - (1) Consiliul de administraŃie se întruneşte o data pe luna sau ori de câte ori interesele
institutului o cer, convocarea acestuia făcându-se de către preşedinte sau la solicitarea a cel puŃin o treime din
numărul membrilor consiliului de administraŃie.
     (2) Dezbaterile consiliul de administraŃie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de
către vicepreşedinte.
     Art. 16. - (1) Consiliul de administraŃie îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puŃin doua treimi din
numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită aceasta condiŃie, şedinŃa consiliului de administraŃie se poate
reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
     (2) Hotărârile consiliul de administraŃie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenŃi, dar nu mai
puŃin de jumatate plus unul din numărul total al membrilor.
     Art. 17. - La şedinŃele de administraŃie este invitat şi reprezentantul sindicatului, conform legii.
     Art. 18. - Pentru luarea unor decizii complexe. consiliul de administraŃie poate atrage în activitatea de
analiza consilieri şi consultanŃi din diferte sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi compensată
material, conform prevederilor legale.
     Art. 19. - (1) Membrii consiliul de administraŃie sunt răspunzători, în condiŃiile legii, pentru îndeplinirea
atribuŃiilor ce le revin. Membrii consiliul de administraŃie care s-au împotrivit luării unei decizii care s-a
dovedit păgubitoare pentru institut nu răspund, dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de
şedinŃe al consiliul de administraŃie şi au anunŃat în scris, despre aceasta, organul coordonator. Membrii
consiliul de administraŃie care nu au respectat prevederile art. 13. lit. c) răspund pentru daunele provocate
institutului ca urmare a acestui fapt.
     Art. 20. - Consiliul de administraŃie are, în principal, următoarele atribuŃii:
     a) avizează modificarea structurii organizatrice şi funcŃionale a institutului, înfiinŃarea, desfiinŃarea şi
comasarea de subunităŃi din structura institutului;
     b) aproba, la propunerea consiliului ştiinŃific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului,
de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanŃă cu strategia
generală a domeniului propriu;
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     c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care il înaintează Colegiului Consultativ pentru
Cercetare ŞtiinŃifică şi Dezvoltare Tehnologică;
     d) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi il depune la organul coordonator, în
vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului;
     e) analizează şi avizează biantul contabil şi contul de profit şi pierderi pe care le supune aprobării
Ministerului Fiminatelor şi aproba raportul de gestiune asupra activităŃii desfăşurată de institut în anul
precedent;
     f) analizează raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institut, aproba măsuri pentru
desfăşurarea acesteia în condiŃii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli;
     g) analizează, aproba, sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiŃiile care
urmează a fi realizate de institut;
     h) propune spre aprobare, în condiŃiile legii, majorarea sau diminuare patrimoniului, concesionarea,
închirierea sau locaŃia de gestiune a unor bunuri, servicii şi subunităŃi de producŃie din patrimoniul
institutului;
     i) aproba asocierea institutului cu terŃe persoane juridice, în vederea realizării de activităŃi comune care
prezintă interes pentru asociaŃi şi care se încadrează în obiectul de activitate al institutului, cu respectarea
prevederilor legale;
     j) aproba valorificarea bunurilor dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
     k) fundamentează şi prezintă Ministerului Cercetării şi Tehnologiei propuneri pentru asigurarea de fonduri
prin bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, pentru finanŃarea obiectivelor de interes public activităŃii
institutului;
     l) aproba volumul creditelor bancare prevăzute la art. 35 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
     m) aproba utilizarea disponibilităŃilor în valuta;
     n) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca.
     o) executa orice alte atribuŃii stabilite, potrivit prevederilor legale.
     Art. 21. - În primul trimestru al fiecărui an. consiliul de administraŃie prezintă Ministerului Cercetării şi
Tehnologiei un raport asupra activităŃii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate
pentru anul în curs.
     Art. 22. - Secretariatul consiliul de administraŃie este asigurat de către institut; atribuŃiile secretariatului
sunt prevăzute în regulament de funcŃionare a consiliul de administraŃie.
     Art. 23. - Conducerea operativă a institutului este asigurată de un comitet de direcŃie, compus din
directorul general şi directorii dinstructura organizatorică a institutului.
     Art. 24. - Comitetul de direcŃie stabileşte acŃiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor
rezultate din:
     - strategia programelor de dezvoltare a institutului;
     - programul anual de cercetare-dezvoltare;
     - bugetul de venituri şi cheltuieli;
     - programul de investiŃii;
     - sistemul de asigurare a calităŃii;
     - alte obligaŃii.
     Art. 25. - Comitetul de direcŃie se întruneşte decadal sau ori de câte ori interesele institutului o impun.
     Art. 26. - (1) La nivelul subunităŃilor din institut se organizează şi funcŃionează comitetul de conducere,
care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriu regulament de organizare şi funcŃionare, aprobat de
consiliul de administraŃie al institutului, şi este prezidat de directorul subunităŃii respective.
     (2) Comitetul de conducere exercita atribuŃii şi are răspunderi li limita competenŃelor stabilite de
directorul general al institutului şi aprobate de consiliul de administraŃie.
     Art. 27. - Activitatea curentă a institutului este condusă de directorul general, numit prin ordin al
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ministrului cercetării şi tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru Cercetare ŞtiinŃifică şi
Dezvoltare Tehnologică, dintre cercetătorii ştiinŃifici principali care lucrează în domeniu şi au pregătire
managerială.
     Art. 28. - Directorul general are, în principal, următoarele atribuŃii şi responsabilitati:
     a) reprezintă, personal sau prindelegat, interesele institutului în relaŃiile cu celelalte organe, organizaŃii şi
agenŃi economici, precum şi cu persoane fizice din Ńară şi din strainatate;
     b) stabileşte atribuŃiile, competenŃele şi relaŃiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale
institutului, precum şi relaŃiile acestora cu terŃii;
     c) propune modificarea structurii organizatorice şi funcŃionale a institutului;
     d) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului şi a salariilor personalului din
institut prin comitetul de direcŃie;
     e) numeşte şi revoca pe conducătorii compertimentelor de munca din aparatul propriu, precum şi pe
directorii dinstructura organizatorică a institutului, cu avizul consiliului de administraŃie;
     f) angajează şi concediază personalul propriu;
     g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea pe funcŃii de cercetător ştiinŃific principal gradul I, II şi
III şi cercetător ştiinŃific, la propunerea consiliului ştiinŃific;
     h) are atribuŃii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la
bugetul de stat, în condiŃiile art. 21 alin. (1) din OrdonanŃă Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată
prin Legea nr. 51/1996;
     i) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
     j) adopta măsuri şi stabileşte realizarea operaŃiunilor de comerŃ exterior, prin compartimente proprii
specializate;
     k) exercita atribuŃiile şi are răspunderile care ii revin din prevederile legale, aproba şi ia măsuri privind
activitatea institutului, cu excepŃia celor date, potrivit reglementărilor legale, în competentă altor organe;
     l) exercita orice alte atribuŃii ce-i sunt delegate de consiliul de administraŃie;
     m) poate delega, în condiŃiile legii, o parte dintre atribuŃiile sale celorlalte persoane din conducerea
institutului.
     Art. 29. - (1) Consiliul ştiinŃific este format din 21 membri, reprezentând toate departamentele şi/sau
direcŃiile ştiinŃifice dincadrul institutului.
     (2) Consiliul ştiinŃific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite, cu capacitate de sinteza şi de
prospectare în domeniu, cadre didactice din învăŃământul superior, salariaŃi ai institutului sau din afară
acestuia, aleşi, prin vot secret, de către cadrele cu studii superioare din institut.
     (3) Consiliul ştiinŃific este condus de un preşedinte, un vicepreşedinte, aleşi pe timp de 2 ani, prin vot
secret de către membrii consiliului ştiinŃific. Din consiliul ştiinŃific fac parte, de drept, directorul general şi
directorii coordonatori ai institutului.
     (4) consiliul ştiinŃific se organizează şi funcŃionează în conformitate cu regulamentul propriu.
     Art. 30. - AtribuŃiile principale ale consiliului ştiinŃific sunt următoarele:
     a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităŃii de cercetare-dezvoltare şi la elaborarea
Programului naŃional de cercetare ştiinŃifică şi dezvoltare tehnologică, în domeniul propriu de activitate.
     b) contribuie la realizarea obiectivelor ştiinŃifice şi tehnologice ale Programului naŃional de cercetare
ştiinŃifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul propriu de activitate.
     c) examinează şi avizeza proiectele de cercetare ştiinŃifică şi tehnologică, precum şi realizarea acestora;
     d) avizează hotărârile care implica politică de cercetare a institutului şi a ramurii
     e) propune măsuri pentru perfecŃionarea profesională şi pentru încadrarea personalului de cercetare în
grade profesionale;
     f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare şi promovare a personalului de
cercetare;
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     g) propune comisile de concurs pentru promovarea pe funcŃiile atestabile şi confirma rezultatele
concursului pentru funcŃiile de cercetător ştiinŃific principal gradul I, ii şi III şi cercetător ştiinŃific.
     h) organizează şi coordonează desfăşurarea acŃiunilor cu caracter ştiinŃific;
     i) avizează acŃiunile de cooperare, interne şi internaŃionale, cu scop ştiinŃific;
     j) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecŃionare în strainatate.
               Capitolul VI
          Bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia.
               RelaŃii financiare
     Art. 31. - (1) Institutul întocmeşte anul bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanŃul contabil şi contul de
profit şi pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul FinanŃelor.
     (2) BilanŃul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului FinanŃelor şi se publică în Monitorul
Oficial al României, Oartea a IV-a.
     Art. 32. - (1) Veniturile şi cheltuielile institutului se stabilesc prin byget pentru fircare exerciŃiu financiar.
     (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de către Guvern, la propunere Ministerului Cercetării şi
Tehnologiei cu avizul Ministerului FinanŃelor şi al Ministerului Muncii şi ProtecŃiei Sociale.
     Art. 33. - Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată, instituul determina anual volumul
de venituri de realizat şi cheltuielile totale de efectuat.
     Art. 34. - Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor
cuprinse în contractul colectiv de munca, în limita fondului total destinat plăŃii salariilor.
     Art. 35. - Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaŃia în care, în cursul unui an, resursele financiare
ale istitutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu societăŃile comerciale bancare, în valoare de
cel mult 20% din veniturile brute, în termeni reali, realizate inanul precedent. Contractarea de credite peste
plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului FinanŃelor.
     Art. 36. - (1) institutul hotărăşte cu privire la investiŃiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului sau
de activitate, finanŃarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, cu excepŃia investiŃiilor care
intra sub incidenŃă prevederilor art. 6 şi 11 din OrdonanŃă Guvernului nr. 15/1993.
     (2) În cazul investiŃiilor, altele decât cele prevăzute la art. 6. din OrdonanŃă Guvernului nr. 51/1993,
finanŃate integrak sau parŃial de la bugetul de stat, limita de finanŃare se aproba o data cu legile de adoptare a
acestora, iar institutul are obligaŃia ca, în execuŃia bugetului de venituri şi cheltuieli sa se încadreze în
alocaŃiile bugetare aprobate.
     (3) ExecuŃia investiŃiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudeca pe baza de licitaŃie publică, potrivit
legislaŃiei privind achiziŃiile publice.
     (4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei la nivelul anului anterior, în vederea realizării de
investiŃii de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2), se efectuează cu aprobarea Ministerului Cercetării şi
Tehnologiei, pe baza avizului prealabil al Ministerului FinanŃelor.
     Art. 37. - (1) OperaŃiunile de încasări şi plăŃi ale institutului se efectuează prin conturi deschise la bănci
comerciale cu sediul în România.
     (2) Institutul poate efectua operaŃiuni sde încasări şi plăŃi în lei şi în valuta princasieria proprie, cu
respectarea nivelului lafonului de casă şi a normativelor de disciplina financiar-valutară, stabilite prin actele
normative în vigoare.
     (3) Instituul poate efectua operaŃiuni de comerŃ exterior potrivit legii. OperaŃiunile de încasări şi plăŃi cu
strainatatea se vor efectua prin conturi deschise la unitatilebancare specializate, cu sediul în România.
     Art. 38. - Institutul îşi va organiza controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune, potrivit
legii.
               Capitolul VII
               Reglementarrea litigiilor
     Art. 39. - Litigiile institutului cu persoane fizice, nesoluŃionate pe cale amiabilă. sunt supuse spre
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