
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi 

inovare din instituţii de învăţământ superior de stat şi unităţi de 

cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional în vederea 

impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi 

culturală a României 
 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
 

Art. 1. – Prezenta lege asigură cadrul legal pentru 

impulsionarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare, 

creaţie, servicii şi transfer tehnologic din cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior de stat şi unităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare 

din sistemul naţional, prin atragerea de resurse financiare din mediul 

economic privat, şi pentru dezvoltarea parteneriatului public-privat. 

 

Art. 2. – În interacţiunea cu entităţile economico-sociale şi din 

domeniul culturii, instituţiile de învăţământ superior de stat şi unităţile 

de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional oferă diverse tipuri 

de servicii specializate, activităţi de expertiză, consiliere şi asistenţă 

ştiinţifică. 
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Art. 3. – (1) Implementarea activităţilor prevăzute la art. 1 se 

face de către următoarele categorii de personal: personal didactic de 

predare, personal didactic auxiliar,  personal nedidactic, cercetători, 

masteranzi şi doctoranzi.  

(2) Personalul implicat în contracte/proiecte de cercetare 

ştiinţifică, dezvoltare, inovare, creaţie, servicii şi transfer tehnologic, a 

căror sursă de finanţare nu provine de la bugetul de stat, îşi desfăşoară 

activitatea pe bază de contract individual de muncă pe perioadă 

determinată şi este salarizat în raport cu numărul de ore/luni de muncă, în 

conformitate cu prevederile contractului de cercetare/finanţare/servicii, în 

limita fondurilor atrase. 

(3) Cuantumul orar/lunar se stabileşte de instituţia de învăţământ 

superior de stat şi/sau unitatea de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul 

naţional, la propunerea directorului de contract/proiect sau, după caz, a 

centrului/institutului, respectând rezultatul negocierilor, stipulat în 

contractul de cercetare/finanţare/servicii.   

 

Art. 4. – Pentru dezvoltarea şi consolidarea 

centrelor/institutelor de cercetare, inclusiv pentru susţinerea unor reviste 

sau mobilităţi, instituţia de învăţământ superior de stat şi/sau unitatea de 

cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional poate aloca o sumă 

reprezentând maximum 10% din volumul cheltuielilor indirecte. 

 

Art. 5. – Prevederile prezentei legi se aplică tuturor tipurilor de 

contracte de cercetare/finanţare/servicii, care sunt încheiate cu persoane 

juridice de drept privat, exceptându-le pe cele care sunt finanţate din 

fonduri externe nerambursabile. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 30 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 
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