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1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a dispozițiilor art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de

COVID-19, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea și

completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018

privind reglementarea activității de telemuncă. Excepția a fost

ridicată, din oficiu, de Tribunalul Neamț — Secția I civilă și de

contencios administrativ în Dosarul nr. 1.615/103/2019 și constituie

obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.500D/2020.

2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este

legal îndeplinită.

3. Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul Curții

Constituționale nr. 22D/2021, având ca obiect excepția de

neconstituționalitate a acelorași dispoziții de lege, excepție

ridicată, din oficiu, de aceeași instanță de judecată în Dosarul

nr. 714/103/2020.

4. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este

legal îndeplinită.

5. Curtea, având în vedere obiectul excepțiilor de

neconstituționalitate, pune în discuție, din oficiu, problema

conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de

acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5)

din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții

Constituționale, dispune conexarea Dosarului nr. 22D/2021 la

Dosarul nr. 2.500D/2020, care a fost primul înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă

cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune

concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată. În acest

sens, arată că nu sunt încălcate prevederile art. 1 alin. (4) și (5)

din Constituție, întrucât Guvernul doar execută o măsură ale

cărei limite de exercitare sunt stabilite prin lege. De asemenea,

consideră că nu sunt încălcate nici prevederile constituționale

ale art. 21 alin. (2), deoarece susținerile autorului excepției

referitoare la interdicția de a intra în sala de judecată fără mască

de protecție vizează, în realitate, măsuri de administrare pe care

le dispune președintele instanței la momentul respectiv. Pentru

acest motiv, critica este inadmisibilă.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată

următoarele:

7. Prin Încheierea din 9 decembrie 2020, pronunțată în

Dosarul nr. 1.615/103/2019, și Încheierea din 16 decembrie

2020, pronunțată în Dosarul nr. 714/103/2020, Tribunalul

Neamț — Secția I civilă și de contencios administrativ a

sesizat Curtea Constituțională cu excepția de

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 lit. a) din Legea

nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, astfel cum

au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii

nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și

pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018

privind reglementarea activității de telemuncă. Excepția a

fost ridicată, din oficiu, de instanța de judecată cu prilejul

soluționării unor litigii de asigurări sociale.

8. În motivarea excepției de neconstituționalitate

instanța de judecată începe prin a justifica incidența în cauzele

aflate pe rolul său a dispozițiilor legale referitoare la

obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice,

spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul

de muncă. În acest sens, arată că „aceste prevederi au legătură

cu soluționarea cauzei întrucât, în temeiul acestora, a fost

impusă obligația prezenței în sala de judecată a părților,

participanților, precum și membrilor completului de judecată doar

cu mască de protecție”.

9. Expunând, în continuare, criticile de neconstituționalitate

formulate în raport cu dispozițiile art. 13 lit. a) din Legea

nr. 55/2020, instanța de judecată arată că acestea contravin

prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (4) și (5), ale art. 21

alin. (2), ale art. 26, ale art. 52 și ale art. 53. În acest sens, arată

că impunerea purtării măștii de protecție în mod obligatoriu

tuturor părților/participanților în fața instanțelor judecătorești,

precum și membrilor completului de judecată, în toate situațiile,

în afara cazurilor în care persoana prezintă simptome evidente

sau cunoaște că este purtător al virusului respectiv ori dorește

expres să poarte mască de protecție, reprezintă un atentat la

demnitatea personală și prezintă riscul major al îngrădirii

accesului la instanță.

10. Consideră că sunt încălcate prevederile constituționale

ale art. 1 alin. (4) și (5), întrucât stabilirea condițiilor și detaliilor

referitoare la obligația de a purta mască de protecție au fost date

de către puterea legiuitoare în sarcina executivului. Or,

amintește că, prin deciziile nr. 152 din 6 mai 2020 și nr. 458 din

25 iunie 2020, Curtea Constituțională a statuat că drepturile și



libertățile publice se pot restrânge doar printr-o lege a

Parlamentului, și nu prin decret prezidențial, ordin de ministru

sau ordonanță de Guvern, iar această restrângere trebuie să fie

temporară.

11. De asemenea, instanța de judecată consideră că

legiferarea purtării măștii în domeniul justiției ar trebui integrată

în mod distinct în conținutul Legii nr. 55/2020, așa cum se

prevede pentru alte domenii de activitate.

12. Consideră că purtarea măștii de protecție „este în mod

evident dezagreabilă, dacă nu chiar nocivă” și afectează dreptul

de acces liber la justiție „prin interdicția permisiunii accesului în

sala de judecată al persoanelor care refuză în mod întemeiat

această procedură, prin imposibilitatea identificării părților,

avocaților și martorilor de către membrii completului, prin

comunicarea orală deficitară (între grefier, complet și justițiabili)”.

De asemenea, consideră că purtarea măștii de protecție

„potențează riscul imparțialității completului de judecată prin

imposibilitatea recunoașterii de către public a judecătorilor,

grefierului, procurorului” și „îngrădește posibilitatea verificării

repartizării aleatorii a cauzelor sau recuzarea acestora”.

13. În plus, este afectat și dreptul la o cale de atac, contrar

dispozițiilor art. 52 din Constituție, deoarece refuzul de a permite

accesul justițiabililor în sala de judecată pentru că nu poartă

mască de protecție nu poate face obiectul căii de atac de drept

comun, specifice cauzei de fond, fiind un act administrativ.

14. Tribunalul Neamț — Secția I civilă și de contencios

administrativ amintește că, potrivit art. 13 din Legea drepturilor

pacientului nr. 46/2003, orice pacient are dreptul să refuze ori să

oprească o intervenție medicală/un act medical și orice

intervenție asupra corpului uman impune exprimarea

consimțământului persoanei. O dispoziție restrictivă din partea

unei autorități în această privință (imposibilitatea refuzului

purtării măștii) echivalează cu suprimarea acestui consimțământ

și, astfel, cu o violare a art. 5 din Convenția de la Oviedo și a

art. 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

15. De asemenea, consideră că sunt încălcate și prevederile

art. 26 din Constituție și ale art. 8 din Convenția pentru apărarea

drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care

reglementează libertatea de a avea o viață privată și un drept la

propria imagine.

16. Instanța de judecată arată că beneficiarul actului de

justiție trebuie să aibă sentimentul că instanțele de judecată sunt

cu adevărat imparțiale chiar în raport cu puterea executivă

(miniștri, președinte) și că drepturile și libertățile persoanelor

sunt primordiale chiar în regimuri extreme cum este o stare de

urgență sau de alertă, iar orice restrângere a acestora trebuie să

aibă un suport solid legal, neputând rămâne la latitudinea unui

ministru sau a unui comitet. Or, prin impunerea de la ușa

instanțelor a obligativității purtării măștii, justițiabilul are

sentimentul de amalgam între puterile statului: puterea

executivă (care a impus) și puterea judecătorească (prin

abdicarea de la principiile constituționale esențiale).

17. În susținerea criticilor referitoare la obligativitatea purtării

măștii de protecție, Tribunalul Neamț — Secția I civilă și de

contencios administrativ invocă opinii și situații care dovedesc

caracterul nociv al purtării măștilor, așa cum sunt decizia

Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor de a

retrage de la comercializare unele tipuri de măști neconforme,

situația unei persoane care a manifestat hipoxie a creierului în

timpul prezentării la televiziunea publică a unui proiect și articole

din presa străină care se referă la ineficiența protecției asigurate

de măști. De asemenea, arată că Tribunalul statului Pennsylvania,

din Statele Unite, a decis ca decretul prin care municipalitatea

impunea purtarea măștii în spațiul public să fie anulat,

neexistând niciun motiv pentru care să se motiveze o astfel de

ingerință. Invocă și Hotărârea nr. 1783/20.7T8PDL. L1 3 a Curții

de Apel din Lisabona, din 11 noiembrie 2020, în care s-a reținut

că testele PCR sunt neconcludente și că este ilegală

carantinarea persoanelor doar din cauza unui astfel de test.

Totodată, amintește că, la data de 19 noiembrie 2020, Curtea de

Justiție a Uniunii Europene a informat că avocații pot susține

pledoariile fără să poarte mască, odată cu măsurile sanitare în

vederea asigurării bunei desfășurări a ședințelor de audiere a

pledoariilor.

18. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea

nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate

președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului,

precum și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de

vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

19. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de

vedere solicitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de

judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege

criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea

nr. 47/1992, reține următoarele:

20. Curtea Constituțională este competentă, potrivit

dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1

alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să

soluționeze excepția de neconstituționalitate cu care a fost

sesizată.

21. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie

dispozițiile art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de

COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 396 din 15 mai 2020, așa cum au fost modificate prin art. I

pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 192/2020

pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind

unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor

pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a

art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de

telemuncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 1.042 din 6 noiembrie 2020. Dispozițiile de lege criticate au

următoarea redactare: „Pe durata stării de alertă, prin ordin
comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne se
poate institui: a) obligativitatea purtării măștii de protecție în
spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în
comun și la locul de muncă;”.

22. Tribunalul Neamț — Secția I civilă și de contencios

administrativ susține că dispozițiile de lege criticate sunt

contrare următoarelor prevederi din Constituție: art. 1 alin. (4)

și (5) referitoare la principiul separației și echilibrului puterilor în

cadrul democrației constituționale, respectiv la obligația

respectării Constituției, a supremației sale și a legilor, art. 21

alin. (2) potrivit căruia nicio lege nu poate îngrădi exercitarea

dreptului de acces liber la justiție, art. 26 referitor la viața intimă,

familială și privată, art. 52 referitor la dreptul persoanei vătămate

de o autoritate publică și art. 53 privind restrângerea exercițiului

unor drepturi sau libertăți. De asemenea, invocă încălcarea

art. 5 din Convenția europeană pentru protecția drepturilor

omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și

medicinei, Convenția privind drepturile omului și biomedicina
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(Convenția de la Oviedo), referitor la obligativitatea existenței

consimțământului liber și în cunoștință de cauză al persoanei

vizate pentru a se efectua o intervenție în domeniul sănătății.

De asemenea, susține că sunt înfrânte și prevederile art. 2 din

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, deși, din

motivarea excepției de neconstituționalitate, Curtea constată că,

în realitate, se referă la art. 3 referitor la integritatea persoanei.

Totodată, invocă art. 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor

omului și a libertăților fundamentale privind dreptul la

respectarea vieții private și de familie.

23. Examinând excepția de neconstituționalitate sub aspectul

existenței condițiilor formale referitoare la admisibilitatea

acesteia, Curtea constată că Tribunalul Neamț — Secția I civilă

și de contencios administrativ a formulat criticile de

neconstituționalitate privind dispozițiile art. 13 lit. a) din Legea

nr. 55/2020 și a sesizat Curtea Constituțională cu prilejul

soluționării unui litigiu de muncă (Dosarul nr. 1.615/103/2019),

respectiv al unui litigiu de asigurări sociale (Dosarul

nr. 714/103/2020). Dispozițiile art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020

nu sunt incidente în cauzele în care a fost ridicată excepția de

neconstituționalitate, pretențiile și apărările formulate de părți

nereferindu-se la aspecte privind obligația de a purta mască de

protecție.

24. Curtea amintește că, potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1)

din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituțională decide asupra
excepțiilor ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj
comercial privind neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe
ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare,
care are legătură cu soluționarea cauzei în orice fază a litigiului
și oricare ar fi obiectul acestuia”. Dezvoltând, în jurisprudența

sa, principiile ce decurg din conținutul acestor dispoziții de lege,

Curtea a statuat că „în sistemul român de control concret al

constituționalității legilor, declanșarea controlului a posteriori
operează doar pe cale incidentală, prin intermediul excepției de

neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau

de arbitraj comercial, iar nu printr-o actio popularis, pe baza

sesizării directe de către orice persoană. Rezultă, așadar, că se

poate solicita controlul de constituționalitate numai al acelor

dispoziții legale care, în cazuri concrete, sunt incidente pentru

soluționarea litigiilor aflate pe rolul instanțelor, legi sau ordonanțe

în ansamblu ori doar anumite reglementări din cuprinsul

acestora. Instituirea acestei proceduri de control al

constituționalității legii aplicabile în cauza dedusă judecății

instanței de fond, ca modalitate de acces la justiție, implică în

mod necesar asigurarea posibilității de a o utiliza pentru toți cei

care au un drept, un interes legitim, capacitate și calitate

procesuală” (Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011).

25. Curtea a precizat că stabilirea legăturii dispozițiilor de

lege atacate pe calea excepției de neconstituționalitate cu

soluționarea cauzei nu trebuie circumscrisă doar relevanței

acestora pentru soluționarea fondului cauzei în care excepția a

fost ridicată. În acest sens, a reținut că „legătura cu soluționarea

cauzei a excepției de neconstituționalitate este circumstanțiată

de incidența dispozițiilor criticate în pronunțarea soluției de

respingere ca inadmisibilă a cererii în justiție. Cu alte cuvinte,

atât timp cât dispoziția criticată este temeiul respingerii, ca

inadmisibile, a cererii formulate de petent în fața instanțelor de

drept comun, excepția de neconstituționalitate este admisibilă,

aceste dispoziții având legătură cu soluționarea cauzei. Curtea

apreciază că această concluzie este susținută și de faptul că

singurul efect al unei decizii de admitere pronunțate într-o astfel

de speță este acela al creării posibilității accederii în fața unui

judecător care va analiza pe fond cererea respectivă, fără însă

ca decizia de admitere să aibă vreo influență asupra soluției

dispuse de judecător, din perspectiva temeiniciei cererii”

(Decizia nr. 244 din 6 aprilie 2017, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 529 din 6 iulie 2017, paragraful 27).

26. În ceea ce privește cauzele în care Tribunalul Neamț —

Secția I civilă și de contencios administrativ a ridicat prezenta

excepție de neconstituționalitate, Curtea observă că dispozițiile

art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 nu prezintă relevanță nici

pentru soluționarea fondului acestora, nici pentru stabilirea

admisibilității lor, neputându-se constata, prin urmare, existența

legăturii acestor dispoziții de lege cu soluționarea cauzelor.

27. Având în vedere că, potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (5) din

Legea nr. 47/1992, nerespectarea prevederilor alin. (1) din

același articol de lege constituie o cauză de inadmisibilitate a

excepției de neconstituționalitate, Curtea constată că excepția

de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 lit. a) din Legea

nr. 55/2020 este inadmisibilă.
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28. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al

art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, excepție ridicată, din oficiu, de Tribunalul Neamț —

Secția I civilă și de contencios administrativ în dosarele nr. 1.615/103/2019 și nr. 714/103/2020.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Neamț — Secția I civilă și de contencios administrativ și se publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 20 mai 2021.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea
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CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A  Nr. 494

din 13 iulie 2021 

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 426 

partea introductivă din Codul de procedură penală

Valer Dorneanu — președinte

Cristian Deliorga — judecător

Marian Enache — judecător

Daniel Marius Morar — judecător

Mona-Maria Pivniceru — judecător

Gheorghe Stan — judecător

Livia Doina Stanciu — judecător

Elena-Simina Tănăsescu — judecător

Varga Attila — judecător

Cristina Teodora Pop — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror

Irina-Ioana Kuglay.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a dispozițiilor art. 426 din Codul de procedură penală, excepție

ridicată de Virgil Stănean în Dosarul nr. 1.706/295/2018 al

Judecătoriei Sânnicolau Mare, care formează obiectul Dosarului

Curții Constituționale nr. 1.521D/2018. 

2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este

legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă

cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune

concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca

neîntemeiată. Se susține că autorul excepției solicită extinderea

posibilității de a formula contestație în anulare și împotriva altor

hotărâri judecătorești decât cele prevăzute în partea introductivă

a normei procesual penale criticate. Se face trimitere la

jurisprudența Curții Constituționale în materia analizată,

respectiv la Decizia nr. 132 din 2 martie 2021.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată

următoarele:

4. Prin Încheierea penală nr. 273 din 13 iunie 2018,

pronunțată în Dosarul nr. 1.706/295/2018, Judecătoria

Sânnicolau Mare a sesizat Curtea Constituțională cu

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 426 din

Codul de procedură penală, excepție ridicată de Virgil Stănean

într-o cauză având ca obiect soluționarea unei contestații în

anulare formulate de autorul excepției împotriva unei încheieri

penale prin care a fost respinsă plângerea formulată de autorul

excepției împotriva unor ordonanțe ale procurorului.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată

că dispozițiile legale criticate încalcă normele constituționale,

convenționale și europene invocate în prezenta cauză, întrucât

nu permit promovarea căii de atac a contestației în anulare

împotriva încheierii de respingere a plângerii formulate împotriva

unei ordonanțe de clasare și a unei ordonanțe de respingere a

plângerii împotriva actelor procurorului.

6. Judecătoria Sânnicolau Mare opinează că excepția de

neconstituționalitate este neîntemeiată. Se arată că dispozițiile

art. 426 din Codul de procedură penală reglementează calea de

atac a contestației în anulare, în privința căreia legiuitorul a

prevăzut condiții procedurale diferite, mult mai stricte, de

exercitare față de cele reglementate în privința apelului. Se

susține că reglementarea acestor condiții are la bază caracterul

extraordinar al căii de atac anterior menționate și că soluția

legislativă criticată nu încalcă drepturile fundamentale invocate

de autorul excepției. 

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor

două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului

Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra

excepției de neconstituționalitate.

8. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor

de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de

judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale

criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea

nr. 47/1992, reține următoarele:

9. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este

competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,

precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea

nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

10. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl

constituie, conform încheierii de sesizare, dispozițiile art. 426

din Codul de procedură penală. Din analiza excepției de

neconstituționalitate Curtea reține însă că autorul critică, în

realitate, dispozițiile art. 426 partea introductivă din Codul de

procedură penală, care au următorul cuprins: „Împotriva
hotărârilor penale definitive se poate face contestație în anulare
în următoarele cazuri: [...]”.

11. Se susține că textele criticate contravin prevederilor

constituționale ale art. 1 alin. (3) referitoare la statul român, ale

art. 11 alin. (2) cu privire la dreptul internațional și dreptul intern,

ale art. 16 alin. (1) și (2) referitoare la egalitatea în drepturi, ale

art. 20 referitoare la tratatele internaționale privind drepturile

omului, ale art. 21 alin. (1)—(3) cu privire la accesul liber la

justiție și la dreptul la un proces echitabil, ale art. 53 privind

restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, ale

art. 124 alin. (2) referitoare la înfăptuirea justiției, ale art. 126 cu

privire la instanțele judecătorești, ale art. 129 privind folosirea

căilor de atac și ale art. 148 cu privire la integrarea în Uniunea

Europeană, precum și prevederilor art. 6, 7, 13, 14 și 17 din

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților

fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil, la

principiul legalității incriminării și pedepsei, la dreptul la un recurs

efectiv, la interzicerea discriminării și la interzicerea abuzului de

drept, dispozițiilor art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenție privind

dublul grad de jurisdicție în materie penală, dispozițiilor art. 1

din Protocolul nr. 12 la Convenție cu privire la interzicerea

generală a discriminării, prevederilor art. 47 alin. (2) din Carta

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene referitoare la

dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil,

dispozițiilor art. 1, 7, 9, 10 și 28 din Declarația Universală a

Drepturilor Omului și prevederilor art. 2 pct. 3, art. 14 pct. 1 și art. 26

din Pactul internațional cu privire la drepturile civile. 

12. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

reține că dispozițiile legale criticate au mai făcut obiectul

controlului de constituționalitate, prin raportare la critici de

neconstituționalitate similare. Astfel, prin Decizia nr. 132 din

2 martie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 518 din 19 mai 2021, Decizia nr. 804 din 5 decembrie 2017,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din

19 februarie 2018, și Decizia nr. 467 din 25 iunie 2020, publicată
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în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 8 octombrie

2020, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 426 partea introductivă

din Codul de procedură penală.

13. Prin deciziile mai sus menționate, Curtea a reținut,

referitor la contestația în anulare, că vizează hotărâri

judecătorești definitive și se promovează în condiții procedurale

mult mai stricte decât căile ordinare de atac — cât privește

titularii, termenul de introducere, cazurile de contestație în

anulare, motivele aduse în sprijinul acestora, dovezile în

susținerea lor —, având în vedere caracterul aparte indus de

legiuitor pentru această instituție juridică, datorat aspectului că,

prin aceasta, se tinde la înlăturarea autorității de lucru judecat

pentru o hotărâre penală definitivă și care își produce efecte.

Totodată, în Decizia nr. 501 din 30 iunie 2016, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 21 septembrie

2016, paragraful 18, Curtea a reținut că, indiferent de motivul

invocat, contestația în anulare poate fi exercitată numai

împotriva hotărârilor definitive prin care s-a soluționat fondul

cauzei. Curtea a constatat, totodată, că intenția legiuitorului a

fost aceea de a nu permite reformarea, pe calea contestației în

anulare, a unor hotărâri care sunt în puterea lucrului judecat

decât în situațiile excepționale în care se remarcă erori de

procedură care nu au putut fi înlăturate pe calea apelului și doar

în condițiile reglementate expres în art. 426—432 din Codul de

procedură penală, stabilind, totodată, că legiuitorul poate

exclude folosirea unor căi de atac sau poate limita utilizarea

anumitor instrumente procesuale aflate la îndemâna părților,

fără ca prin aceasta să se încalce litera sau spiritul Legii

fundamentale.

14. Curtea a reținut, de asemenea, că art. 21 alin. (3) din

Constituție garantează dreptul părților la acces liber la justiție,

precum și dreptul la un proces echitabil și la soluționarea

cauzelor într-un termen rezonabil, constituind valorificarea

explicită a prevederilor art. 6 din Convenția pentru apărarea

drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Dreptul de acces

liber la justiție presupune dreptul oricărei persoane de a se

adresa instanțelor de judecată pentru apărarea drepturilor și a

intereselor sale legitime. Potrivit prevederilor art. 129 din

Constituție, „împotriva hotărârilor judecătorești, părțile interesate
și Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condițiile legii”.
Această normă constituțională cuprinde două teze: prima teză

consacră dreptul subiectiv al oricărei părți a unui proces,

indiferent de obiectul procesului, precum și dreptul Ministerului

Public de a exercita căile de atac împotriva hotărârilor

judecătorești considerate ca fiind nelegale sau neîntemeiate;

cea de-a doua teză prevede că exercitarea căilor de atac se

poate realiza în condițiile legii. Prima teză exprimă, în alți

termeni, dreptul fundamental înscris în art. 21 din Constituție

privind accesul liber la justiție, conținând, așadar, o

reglementare substanțială. Cea de-a doua teză se referă la

reguli de procedură, care nu pot însă aduce atingere substanței

dreptului conferit prin cea dintâi teză. Așa fiind, în privința

condițiilor de exercitare a căilor de atac, legiuitorul poate să

reglementeze categoria persoanelor care pot exercita căile de

atac, termenele de declarare a acestora, forma în care trebuie

făcută declarația, conținutul său, instanța la care se depune,

competența și modul de judecare, soluțiile ce pot fi adoptate și

altele de același gen, astfel cum prevede art. 126 alin. (2) din

Constituție, potrivit căruia „Competența instanțelor judecătorești
și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”.

15. Dispozițiile constituționale ale art. 21 alin. (3), coroborate

cu cele ale art. 129, nu presupun însă accesul la toate căile de

atac și la toate categoriile de instanțe, indiferent de obiectul

cauzei ce se cere a fi soluționată. Dreptul la un proces echitabil,

invocat în susținerea excepției, reprezintă un standard

constituțional a cărui îndeplinire este apreciată în funcție de

ansamblul procesului și ținând cont de specificul normelor

procedurale aplicabile. Totodată, dreptul la un proces echitabil

implică asigurarea unor principii fundamentale, precum

contradictorialitatea și egalitatea armelor, care presupun ca

fiecare dintre părți să dispună de posibilități suficiente,

echivalente și adecvate de a-și susține apărările, fără ca vreuna

dintre ele să fie defavorizată în raport cu cealaltă. La rândul său,

art. 6 din Convenție, referitor la dreptul la un proces echitabil,

obligă statele membre la asigurarea prin legislația națională a

unor garanții procesuale, precum egalitatea armelor,

contradictorialitatea, motivarea hotărârilor pronunțate,

publicitatea procesului, soluționarea acestuia într-un termen

rezonabil, prezumția de nevinovăție și asigurarea dreptului la

apărare. Totodată, art. 13 din Convenție prevede dreptul la un

recurs efectiv, drept cu caracter subsidiar, ce presupune

epuizarea tuturor căilor interne de atac, conform art. 35

paragraful 1 din Convenție.

16. În aceste condiții, având în vedere caracterul contestației

în anulare, de cale de atac extraordinară ce poate fi exercitată

în condiții procedurale stricte, și ținând cont că legiuitorul, în

virtutea rolului său constituțional consacrat de art. 126 alin. (2)

și art. 129 din Legea fundamentală, poate stabili, prin lege,

procedura de judecată și modalitatea de exercitare a căilor de

atac, cu condiția respectării normelor și principiilor privind

drepturile și libertățile fundamentale și a celorlalte principii

consacrate prin Legea fundamentală, instanța de control

constituțional fiind competentă să cenzureze norma legală

numai în măsura în care se aduce atingere acestora din urmă,

Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 426 partea introductivă

din Codul de procedură penală.

17. Întrucât nu au intervenit elemente noi, care să impună

reconsiderarea jurisprudenței Curții, atât soluția, cât și

considerentele deciziilor mai sus menționate își păstrează

valabilitatea și în cauza de față.

18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al

art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Virgil Stănean în Dosarul nr. 1.706/295/2018 al

Judecătoriei Sânnicolau Mare și constată că dispozițiile art. 426 partea introductivă din Codul de procedură penală sunt

constituționale în raport cu criticile formulate. 

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sânnicolau Mare și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 13 iulie 2021.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

O R D I N

pentru aprobarea Strategiei Ministerului Afacerilor Interne 

de securitate a informațiilor în format electronic (2021—2026)

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Strategia Ministerului Afacerilor Interne

de securitate a informațiilor în format electronic (2021—2026),

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. — (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în

vigoare a prezentului ordin, Direcția Generală de Protecție

Internă, cu sprijinul unităților, instituțiilor și structurilor Ministerului

Afacerilor Interne, îndeplinește procedurile necesare elaborării

și aprobării Planului de acțiune pentru implementarea strategiei.

(2) Planul prevăzut la alin. (1), precum și revizuirea acestuia

se aprobă de către ministrul afacerilor interne. 

Art. 3. — Unitățile, instituțiile și structurile Ministerului

Afacerilor Interne responsabile au obligația de a duce la

îndeplinire obiectivele și direcțiile de acțiune prevăzute în

strategie și în plan, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul afacerilor interne,

Raed Arafat,

secretar de stat

București, 20 noiembrie 2021.

Nr. 172.

ANEXĂ

S T R A T E G I A  M I N I S T E R U L U I  A F A C E R I L O R  I N T E R N E

de securitate a informațiilor în format electronic (2021—2026)

În contextul dinamicii evoluției digitale și dezvoltării

tehnologiilor emergente și disruptive s-au concretizat o serie de

riscuri și amenințări complexe la adresa securității cibernetice,

cu impact implicit asupra securității naționale, generate de o

varietate de factori interni și externi. 

Perpetuarea și rata crescută de materializare în acțiuni ostile

a riscurilor și amenințărilor cibernetice determină mutații

semnificative la nivel securitar, fapt pentru care este necesară

adoptarea unei viziuni unitare de răspuns, asumată la nivelul

tuturor actorilor implicați în asigurarea securității informatice.

Pornind de la nevoia de schimbare a paradigmei conceptului

actual de securitate cibernetică, noua viziune reclamă o

abordare integrată și proactivă pentru a putea asigura efectiv

prevenirea, descurajarea, contracararea și chiar atribuirea

agresiunilor cibernetice complexe.

Prin obiectivele și direcțiile de acțiune avute în vedere,

circumscrise unor principii și concepte fundamentale, precum

respectarea drepturilor omului, prezenta strategie urmărește

consolidarea rezilienței infrastructurii IT & C și capacității

ministerului de a gestiona eficient o criză de securitate

cibernetică.

I. Introducere 

1. Sumar

În contextul geopolitic actual, România reprezintă o țintă

importantă a agresiunilor cibernetice, aspect determinat, în

principal, de poziționarea strategică la limita unor sfere de

influență globale, precum și de apartenența în cadrul unor

formate de cooperare internaționale: UE, NATO și ONU.

În funcție de factorii generatori, agresiunile cibernetice

vizează obținerea unor avantaje strategice sau a unor beneficii

financiare, cu potențial impact în domeniul militar, politic,

economic și social. 

Având în vedere rolul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) în
domenii esențiale precum asigurarea și restabilirea ordinii

publice, gestionarea situațiilor de urgență, securizarea

frontierelor de stat, protecția infrastructurilor critice,

administrarea unor baze de date ce deservesc interesul public

etc., infrastructura IT & C a ministerului a devenit, în ultimii ani,

o țintă predilectă a atacurilor informatice, nivelul îngrijorător al

amenințării cibernetice fiind determinat de intensificarea acestor

acțiuni ostile, de gradul de complexitate ridicat al instrumentelor

folosite, precum și de modalitățile de operare utilizate.

Întrucât demersurile de reglementare a activităților

subsumate securității cibernetice nu pot ține pasul cu ritmul

evoluției tehnologice, abordarea problematicii trebuie realizată în

baza unui document strategic care să asigure o viziune

proactivă de securizare a infrastructurii IT & C a ministerului,

concomitent cu creșterea permanentă a gradului de reziliență. 

Recent a fost finalizat un amplu proces de revizuire a

cadrului general conferit de Strategia de securitate cibernetică

a României din 2013, subsumat demersurilor interinstituționale

de elaborare a noii Strategii de securitate cibernetică a

României 2.0, aflată în prezent pe circuitul de avizare în vederea

aprobării prin hotărâre a Guvernului.

Pentru asigurarea unei transpuneri coerente a obiectivelor

stabilite la nivel național, strategia sectorială a MAI vizează

adaptarea acestora la specificul infrastructurii și misiunilor

proprii.

2. Contextul și provocările actuale ale mediului de

securitate cibernetică

Dezvoltarea continuă a tehnologiilor IT & C și nivelul din ce

în ce mai ridicat de interconectare și interoperabilitate între

sistemele informatice contribuie semnificativ la schimbarea

percepției asupra amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor

provenite din spațiul cibernetic.

Evaluările interne au relevat o creștere semnificativă a

agresiunilor cibernetice identificate la adresa infrastructurii IT & C

a ministerului în ultimii doi ani, atât din punct de vedere cantitativ,



cât și din punctul de vedere al complexității acestora, având

următoarea pondere: 

• 50% — programe malițioase de tip infostealer de extragere

nedirecționată de date, în mod neautorizat (de exemplu: Emotet,

Agent Tesla, Trickbot);

• 16% — programe malițioase de tip ransomware de criptare

a datelor (de exemplu: Dharma, WannaCry, Ryuk); 

• 10% — programe malițioase de tip keylogger de

monitorizare și transmitere neautorizată a caracterelor tastate;

• 12% — programe malițioase de tip spyware de extragere

direcționată de date în mod neautorizat;

• 8% — programe de tip cryptojacking de utilizare a

resurselor informatice pentru minarea de criptomonede;

• 6% — programe malițioase de tip RAT — Remote Acces

Trojan pentru obținerea accesului la distanță la sistemele-țintă.

Comparativ cu perioada 2018—2019, în ultimii doi ani a fost

constatată o creștere de aproximativ 150% a agresiunilor

cibernetice lansate asupra infrastructurii IT & C a MAI, aspect

determinat atât de intensificarea utilizării resurselor informatice

pentru realizarea misiunilor specifice, cât și de sporirea

interesului manifestat de o serie de actori ostili pentru

compromiterea rețelelor și sistemelor informatice gestionate la

nivelul ministerului.

Utilizarea tehnologiilor emergente, precum internet of things,

inteligența artificială, machine learning, blockchain și 5G

constituie o necesitate pentru realizarea misiunilor specifice

MAI, fapt pentru care trebuie anticipată modalitate de

implementare optimă a acestora în infrastructura IT & C prin

prevenirea unor eventuale breșe de securitate care să necesite

alocarea ulterioară a unor resurse suplimentare. 

Asumarea conceputului security-by-design în limitele unor

standarde obligatorii va crește semnificativ eficiența măsurilor

de securitate, atât din punctul de vedere al capacității de

detecție și răspuns, cât și din punctul de vedere al costurilor

generate de achiziționarea și administrarea rețelelor și

sistemelor informatice ale MAI. 

Un climat stabil de securitate cibernetică poate fi asigurat doar

cu concursul tuturor structurilor ministerului, precum și prin

extinderea și consolidarea parteneriatelor cu mediile privat și

academic, schimbul de expertiză și rezultatele activităților de

cercetare putând fi valorificate pentru constituirea de bune

practici în prevenirea și gestionarea incidentelor de securitate IT.

3. Amenințările actuale la nivelul Ministerului Afacerilor

Interne

Amenințările cibernetice diferă din punctul de vedere al

gravității impactului și probabilității de materializare, în funcție

de proveniența și scopul acțiunilor malițioase, cele mai grave

fiind inclusiv de natură a afecta securitatea națională în domeniul

afacerilor interne.

Analiza extinsă a agresiunilor cibernetice care au vizat

infrastructura IT & C a ministerului relevă existența următoarelor

categorii de atacatori: 

• entități afiliate unor actori statali;

• entități din sfera criminalității informatice;

• grupări hacktiviste/actori lone-wolf;

• grupări/indivizi cu viziuni teroriste/extremiste.

3.1. Entități afiliate unor actori statali
Tipuri de agresiuni informatice caracteristice: infectarea cu

malware de tip infostealer, spyware și RAT, spear-phishing,
ransomware

Evaluările întocmite în contextul asigurării securității

informatice la nivelul MAI au relevat o intensificare a agresiunilor

informatice complexe îndreptate asupra resurselor ministerului

și personalului acestuia, pentru realizarea cărora este necesară

alocare de resurse semnificative de care dispun, în principal,

actorii statali ostili interesați de obținerea unor avantaje

strategice.

Amenințarea cibernetică generată de entități asociate unor

actori statali reprezintă principala formă de amenințare la adresa

securității cibernetice a României și implicit a MAI, cu un impact

ridicat asupra securității naționale.

Motivația atacurilor cibernetice derulate de actori statali este

una strategică, aceștia urmărind preluarea și menținerea sub

control a sistemelor informatice atacate cu scopul de a:

— sustrage neautorizat informații de interes, cu valențe

strategice;

— perturba sau chiar întrerupe funcționalitatea unor

infrastructuri cu valențe critice sau în domeniul serviciilor publice

de importanță strategică; 

— influența procese sociopolitice pentru a genera

dezechilibre la nivelul societății. 

Atacurile cibernetice derulate de actorii statali sunt de regulă

de tip Advanced Persistent Threat (APT) și au un nivel de

complexitate ridicat, determinat de modul de operare și

instrumentele folosite care sunt actualizate permanent în

vederea eludării mecanismelor de detecție și menținerii

persistenței pentru o perioadă îndelungată de timp în rețeaua

compromisă. 

3.2. Entități din sfera criminalității informatice
Tipuri de agresiuni informatice caracteristice: ransomware,

infectarea cu malware de tip infostealer, cryptojacking, phishing
Profesionalizarea grupărilor de criminalitate organizată cu

preocupări în sfera criminalității informatice a determinat

includerea acestora în documente strategice la nivel național și

european, nivelul de risc al infracțiunilor cibernetice fiind unul

ridicat. 

Evoluția criminalității informatice și profesionalizarea actorilor

au dus la apariția conceptului de „crime-as-a-service” ce

presupune externalizarea capabilităților tehnice și umane ale

grupărilor de criminalitate organizată în vederea comiterii de

agresiuni informatice în favoarea unor terți, în schimbul unor

beneficii patrimoniale. 

În perioada 2020—2021, raportat la perioada similară

anterioară, a fost constatată o creștere de aproximativ 120% a

atacurilor cibernetice lansate asupra unor resurse informatice

ale MAI și ale personalului propriu, majoritatea dintre acestea

vizând extragerea neautorizată de date.

3.3. Grupări hacktiviste/actori lone wolf
Tipuri de agresiuni informatice caracteristice: DDoS,

defacement, infectarea cu malware de tip infostealer și spyware,
spear-phishing

Dezvoltarea tehnologică a creat posibilitatea dublării realității

sub forma unei variante virtuale și crearea de echivalente

elementelor societății. Un astfel de exemplu este reprezentat de

transferul mișcărilor activiste în mediul online. Echivalentul

fenomenului activist în spațiul virtual poartă denumirea de

hacktivism. 

Hacktivismul reprezintă un fenomen de manifestare a unor

acțiuni motivate ideologic sub forma unor agresiuni cibernetice

menite să compromită/perturbe sistemele informatice utilizate

de entități publice și private considerate ca fiind generatoare ale

unor nemulțumiri sociale. 

Conform analizelor efectuate cu privire la amenințările

identificate, atacurile atribuite fenomenului hacktivist ocupă o

pondere mare, astfel de atacuri fiind lansate asupra resurselor

web ale structurilor MAI cu expunere publică semnificativă, pe

fondul unor nemulțumiri sociale.

Hacktiviștii desfășoară în principal agresiuni cibernetice de

un nivel de complexitate redus prin lansarea de atacuri de tip

defacement și DDoS asupra unor resurse web gestionate de

entități publice și private, în scopul promovării în spațiul public a

unor mesaje motivate ideologic.

Întrucât activitatea acestor actori este intensificată în

momente de criză (socială, economică, de ordine publică)
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coroborat cu rolul instituțional al ministerului în gestionarea

acestora, resursele web ale MAI sunt considerate ținte prioritare

pentru promovarea dezideratelor acestor entități. 

Totodată, în scopul susținerii obiectivelor proprii, aceste

grupări vizează compromiterea unor resurse informatice în

cadrul cărora sunt vehiculate informații nedestinate publicității

în vederea publicării pe rețeaua internet. 

3.4 Grupări/indivizi cu viziuni teroriste/extremiste
Tipuri de agresiuni informatice caracteristice DDoS,

defacement, infectarea cu malware de tip infostealer
Deși conceptul de terorism cibernetic a fost intens analizat și

dezbătut în doctrina de specialitate, acesta reprezintă o noțiune

pur teoretică, nefiind identificate în practică cazuri care să

confirme posibilitatea realizării unor astfel de atacuri.

Entitățile teroriste/extremiste au în preocupări comiterea de

atacuri informatice de complexitate redusă, dar generatoare de

impact mediatic, în scopul generării unei stări de neîncredere a

populației în capacitatea structurilor guvernamentale de a

asigura un climat de protecție optim. 

Pe fondul evoluției fenomenului terorist/extremist, au fost

identificate atacuri informatice lansate asupra resurselor web

ale MAI, atribuite unor entități afiliate unor grupări teroriste/

extremiste, ce au avut ca scop promovarea de mesaje

ideologice, dar și intenții de coagulare a unor astfel de actori în

vederea creșterii nivelului de complexitate a agresiunilor

informatice.

În contextul dezvoltării unor concepte noi precum crime-as-
a-service, ransomware-as-a-service sau malware-as-a-service,

limitările tehnice și de expertiză ar putea fi eliminate, subzistând

posibilitatea ca agresiunile generate de aceste entități să fie de

nivel de complexitate ridicat. 

Întrucât misiunea acestora este de a crea un climat de

nesiguranță prin intermediul unor acțiuni distrugătoare sau cu

impact psihosocial, infrastructurile ministerului și cele aflate sub

protecția MAI reprezintă ținte prioritare pentru astfel de agresiuni

informatice motivate ideologic. 

II. Viziunea pentru 2021—2026

Evoluția digitală reconfigurează provocările la adresa

misiunilor MAI, fiind create premisele dezvoltării capabilităților

tehnologice și implicit a infrastructurii IT & C prin implementarea

unor soluții de nouă generație, interconectate, care să permită

conjugarea eforturilor structurilor în vederea asigurării atribuțiilor

instituționale. 

Totodată, având în vedere rolul MAI în asigurarea unor

servicii fundamentale de interes public, procesul de digitalizare

a acestora se realizează în concordanță cu demersurile

întreprinse la nivel național, inclusiv prin dezvoltarea de soluții

de tip cloud interconectate cu serviciile cloudului guvernamental,

aspect ce presupune provocări de securitate suplimentare. 

În acest context, problematica securității cibernetice va

cunoaște o diversificare accelerată a metodelor, tehnicilor și

mijloacelor de asigurare a protecției infrastructurilor informatice,

fapt pentru care este necesară adoptarea unor măsuri

programate în baza diagnozelor și prognozelor actualizate. 

Procesul de securizare a infrastructurii informatice

presupune conștientizarea și asumarea unor standarde de

securitate la nivel organizațional și individual prin adoptarea unei

atitudini preventive și proactive, fundamentată pe cunoașterea

modului de gestionare a resurselor informatice și a amenințărilor

la adresa acestora. 

� La nivel organizațional acțiunile necesare a fi întreprinse,

prin structurile specializate, vizează dezvoltarea următoarelor

paliere:

• prevenire și securizare — cunoașterea amenințărilor,

vulnerabilităților și riscurilor în vederea implementării

permanente a măsurilor de actualizare a politicilor de securitate; 

• monitorizare și detecție — dezvoltarea mecanismului de

indexare, detectare, investigare și analiză a incidentelor și

atacurilor informatice;

• răspuns și contracarare — adoptarea unor măsuri proactive

de răspuns la atacurile informatice;

• documentare și atribuire — creșterea capabilităților

investigative pentru identificarea agresorilor cibernetici și

atribuirea tehnică a atacurilor.

În conceptul de securitate cibernetică sunt incluse totalitatea

măsurilor întreprinse în vederea prevenirii și contracarării

amenințărilor din spațiul cibernetic, inclusiv în ceea ce privește

nivelul culturii de securitate a personalului propriu.

� Astfel, la nivel individual, sunt necesare abordarea și

asumarea următoarelor paliere:

• cunoaștere și prevenire — pregătirea continuă pentru

cunoașterea amenințărilor, modalităților de realizare și măsurilor

minime de securizare;

• detecție și semnalare — adoptarea unor măsuri proactive

de identificare a elementelor suspecte și de raportare imediată.

Atingerea acestor deziderate se poate concretiza prin

proiectarea unei noi paradigme a conceptului de securitate

bazate pe intensificarea activităților de cooperare la nivel

ministerial, național și internațional cu instituții similare, dar și cu

entități din mediul privat și academic.

III. Concepte, definiții și termeni

În înțelesul prezentei strategii, termenii și expresiile de mai

jos au următoarea semnificație: 

infrastructura IT & C a MAI — infrastructura de tehnologia

informației și comunicații a MAI, constând în sistemele

informatice care gestionează informații clasificate și

neclasificate, aplicațiile aferente, rețelele și serviciile de

comunicații electronice;

securitate cibernetică — starea de normalitate rezultată în

urma aplicării unui ansamblu de măsuri proactive și reactive prin

care se asigură confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea,

autenticitatea și nonrepudierea informațiilor în format electronic,

atât clasificate, cât și neclasificate, vehiculate la nivelul

infrastructurii IT & C a MAI;

internet of things — ansamblul dispozitivelor inteligente de

uz general, interconectate prin internet, capabile să primească

și să transmită date;

inteligența artificială — capacitatea unui sistem tehnic de a

imita funcții umane, cum ar fi raționamentul, învățarea,

planificarea și creativitatea în scopul de a percepe mediul în

care funcționează și de a prelucra această percepție pentru a

rezolva probleme și a acționa pentru atingerea unui anumit

obiectiv;

machine learning — proces axat pe construirea de sisteme

care pot învăța și reproduce în mod automat comportamente,

în funcție de datele pe care le procesează;

blockchain — registru digital descentralizat care păstrează o

listă dinamică de înregistrări;

cyber intelligence — ansamblul activităților informativ-

operative de cunoaștere, documentare și monitorizare a

amenințărilor incidente în spațiul cibernetic;

darknet — rețea neindexată, utilizată, în principal, în scopuri

ilicite;

criza cibernetică — ansamblu de evenimente a căror

manifestare afectează sau este de natură să afecteze în mod

semnificativ securitatea informațiilor în format electronic;

phishing — atac informatic nedirecționat, bazat pe tehnici de

inginerie socială, menit să inducă în eroare utilizatorii sistemelor

informatice în vederea obținerii de date de interes;

spear-phishing — atac informatic direcționat, bazat pe tehnici

de inginerie socială, menit să inducă în eroare utilizatorii

sistemelor informatice în vederea obținerii de date de interes;
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malware — aplicații sau programe informatice cu caracter

malițios;

ransomware — atac informatic ce vizează criptarea datelor

din sistemul informatic compromis și obținerea unei recompense

în schimbul decriptării;

cryptojacking — atac informatic ce presupune

compromiterea resurselor informatice în vederea exploatării

acestora pentru producerea de criptomonede;

infostealer — program malițios dezvoltat în scopul de a

sustrage în mod neautorizat date din sistemele informatice

compromise;

spyware — program malițios dezvoltat pentru monitorizarea

activităților derulate pe sisteme informatice; 

remote access trojan (RAT) — program malițios conceput

pentru obținerea accesului la distanță, neautorizat, pe sistemul

informatic țintă;

distributed denial of service (DDoS) — atac informatic

distribuit ce presupune transmiterea unui număr semnificativ de

solicitări în vederea perturbării disponibilității serviciilor

informatice;

defacement — atac informatic ce presupune compromiterea

unor resurse web și modificarea conținutului acestora;

ransomware-as-a-service — externalizarea capabilităților de

realizare a unor atacuri cu aplicații de tip ransomware; 

malware-as-a-service — externalizarea capabilităților de

realizare a unor atacuri cu aplicații malware;

igienă cibernetică — complex de măsuri asumate și realizate

de utilizatorii sistemelor informatice ce contribuie la asigurarea

climatului de securitate informatică.

IV. Principii

Transpunerea viziunii 2021—2026 prin atingerea obiectivelor

de consolidare a securității cibernetice la nivelul MAI se va

realiza în acord cu următoarele principii:

1. Principiul responsabilității — securitatea cibernetică,

ca parte componentă a securității naționale, este

responsabilitatea tuturor entităților MAI, de la nivel de

unități la personal individual.

Întrucât nivelul de amenințare generat de agresiunile

cibernetice este unul ridicat, cu impact semnificativ, tratarea

securității cibernetice ca parte componentă a securității

naționale este fundamentală, în special pentru stabilirea

resurselor și a acțiunilor ce trebuie alocate/întreprinse pentru

asigurarea unui climat optim de securitate. 

Aceste activități sunt în sarcina tuturor entităților care

utilizează sau administrează sisteme informatice incluse în

infrastructura IT & C a MAI și vizează dezvoltarea unei culturi

de securitate bazate pe prevenirea oricăror forme de

vulnerabilizare a infrastructurii. 

Coordonarea acestui proces este responsabilitatea

structurilor specializate ce trebuie să se asigure de

implementarea permanentă a politicilor de securitate, precum și

de cunoașterea proactivă a riscurilor cibernetice ce vizează

echipamentele aflate în administrare. Totodată, expertiza

personalului structurii specializate trebuie transpusă în

programe de instruire a utilizatorilor proprii.

Intensificarea utilizării internetului extinde arealul de

manifestare a vulnerabilităților, inclusiv prin compromiterea unor

resurse informatice personale ale utilizatorilor pentru obținerea

de informații relevante în lansarea de agresiuni cibernetice

asupra resurselor oficiale. 

Securitatea cibernetică presupune un proces de pregătire

continuă asumat și realizat la nivelul tuturor entităților implicate

prin adoptarea unor măsuri standard de igienă cibernetică și

dezvoltarea unui comportament proactiv în utilizarea

tehnologiilor, rețelelor și sistemelor informatice.

2. Principiul integralității — soluțiile de securizare vor fi

parte integrantă a procesului de dezvoltare unitară și

sustenabilă a infrastructurii IT & C a ministerului.

Asumarea conceptului „security-by-design” vizează

proiectarea și implementarea soluțiilor tehnologice la nivelul

structurilor ministerului, unitar și coordonat, astfel încât

modernizarea, extinderea, interconectarea resurselor

informatice și securizarea acestora să se realizeze în mod

operativ, asigurând eficientizarea utilizării resurselor proprii,

anticiparea riscurilor și eliminarea vulnerabilităților.

Astfel, dezvoltarea infrastructurii IT & C va încorpora și

soluțiile de protecție cibernetică, elaborate pe baza diagnozelor

și prognozelor pe termen mediu privind oportunitățile și riscurile

generate de utilizarea tehnologiilor emergente în vederea

asigurării unui nivel crescut de reziliență.

3. Principiul predictibilității — securitatea cibernetică se

bazează pe un sistem de standarde și proceduri stabilit

printr-un cadru normativ clar.

Cadrul intern de reglementare a politicilor și măsurilor de

securitate cibernetică va fi adaptat nevoilor operaționale și

evoluției digitale și în concordanță cu reglementările naționale și

internaționale în vigoare. 

Stabilirea unor instrucțiuni și/sau proceduri de lucru

determină un proces de standardizare a securității cibernetice

prin impunerea unor condiții minime.

Dinamica dezvoltării tehnologice determină diferențierea

instrucțiunilor și/sau procedurilor din domeniul cibernetic, aspect

susținut de nevoia de actualizare și adnotare a acestora, la

intervale de timp scurte, astfel încât să fie asigurată

oportunitatea la contextul actual. 

4. Principiul cooperării active — securitatea cibernetică

este consolidată printr-o cooperare activă la nivel național

și internațional.

Securitatea cibernetică presupune conjugarea eforturilor

pentru asigurarea unui climat de securitate la nivelul

infrastructurilor cibernetice între toți actorii relevanți în acest

domeniu. În acest sens este necesară promovarea cooperării

între entitățile din mediul public, privat și academic, atât la nivel

național, cât și internațional. 

Cooperarea vizează cunoașterea și documentarea în comun

a amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor incidente

infrastructurilor cibernetice, prin facilitatea schimbului de date,

expertiză, bune practici și lecții învățate.

Caracterul de extraneitate este specific spațiului cibernetic,

asigurarea securității informatice fiind potențată de cooperarea

cu entități similare care activează la nivelul altor state, precum

și cu organizații internaționale. 

Schimbul de know-how și investigarea în comun a

agresiunilor informatice complexe reprezintă instrumente

esențiale în procesul de implementare a valorilor promovate de

statele liked-minded la nivelul Organizației Națiunilor Unite cu

privire la adoptarea și impunerea unui comportament

responsabil în spațiul cibernetic. 

MAI este reprezentat în mod activ în grupurile de

reprezentare națională din cadrul structurilor și inițiativelor

majore pe plan internațional legate de acțiunile din domeniul

digital și al securității cibernetice susținând politica de

consolidare a poziției României în calitate de centru de

excelență și actor relevant pentru securitatea cibernetică

europeană și internațională.

5. Principiul profesionalizării — prevenirea și

combaterea amenințărilor la adresa securității cibernetice

presupun asigurarea permanentă a unui corp de specialiști

cu un nivel ridicat de expertiză în domeniul de referință.

Pregătirea profesională a personalului propriu reprezintă un

element fundamental al procesului de asigurare a securității
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cibernetice, fiind necesară actualizarea permanentă a

cunoștințelor de specialitate și abilităților tehnice în scopul

consolidării cunoașterii privind complexitatea amenințărilor în

spațiul virtual și anticipării noilor modalități de manifestare a

acestora.

De asemenea, cooperarea interinstituțională la nivel național

și internațional, precum și cu mediul academic, privat și de

cercetare permite schimbul de bune practici și cunoașterea

permanentă a noilor tehnologii, metode și tehnici utilizate pentru

creșterea nivelului de răspuns la incidente de securitate

cibernetică.

6. Principiul protejării valorilor și drepturilor

fundamentale — în asigurarea securității cibernetice sunt

garantate respectarea drepturilor și libertăților

fundamentale ale cetățenilor, precum și protejarea

libertăților individuale și a datelor cu caracter personal.

Protecția drepturilor fundamentale este un aspect orizontal,

care afectează toate domeniile societății. În spiritul protejării și

respectării drepturilor și valorilor fundamentale ale omului, toate

organismele implicate în asigurarea securității cibernetice

trebuie să urmărească proporționalitatea măsurilor adoptate,

astfel încât acestea să nu determine limitări sau îngrădiri ale

unor drepturi și libertăți.

Asigurarea proceselor de securitate cibernetică presupune

respectarea, promovarea și protejarea exercițiului drepturilor

omului și a libertăților fundamentale, în special în ceea ce

privește libertatea de opinie, libertatea de exprimare, dreptul de

a accesa și de a primi informații, precum și protejarea datelor

cu caracter personal și a dreptului la viață privată, atât în mediul

online, cât și offline.

V. Obiective și direcții de acțiune ale strategiei

1. Configurarea unei infrastructuri IT & C sigure și

reziliente

Pentru proiectarea unui climat de securitate cibernetică optim

este necesară adoptarea unor măsuri unitare, standardizate și

coordonate care să permită o dezvoltare durabilă a infrastructurii

IT & C conform nevoilor operaționale ale MAI. 

Ținând cont de principiul necesității de a cunoaște,

suveranitatea asupra bazelor de date și sistemelor informatice

proprii și rolul distinct al fiecărei structuri în gestionarea

domeniului de competență, dar și de nevoia de interconectare

tot mai ridicată a elementelor de infrastructură IT & C în scopul

creșterii capacității de reacție a ministerului, asigurarea eficientă

a protecției rețelelor și sistemelor informatice se poate realiza

doar printr-o abordare integrată a tehnologiilor utilizate, inclusiv

în privința soluțiilor de securitate cibernetică.

Direcții de acțiune:

1.1. Consolidarea capabilităților de prevenire,
monitorizare, detectare și răspuns la incidentele de
securitate cibernetică

Pentru întărirea capacității administrative în domeniul

protecției resurselor informaționale proprii, la nivelul MAI a fost

creat un cadru unitar de colectare și corelare a evenimentelor de

sistem și de detectare, raportare, monitorizare și investigare în

timp real a alertelor și incidentelor de securitate IT.

În contextul diversificării și creșterii substanțiale a atacurilor

desfășurate de actori ostili prin exploatarea spațiului cibernetic,

pentru reducerea unor riscuri la adresa confidențialității,

integrității, disponibilității, autenticității și nonrepudierii

informațiilor gestionate prin intermediul sistemelor informatice și

de comunicații ale MAI sunt necesare dezvoltarea și adaptarea

permanentă a capabilităților de prevenire, monitorizare,

detectare și raportare a alertelor de securitate cibernetică, care

să permită un răspuns optim la orice formă de manifestare a

amenințărilor cibernetice.

1.2. Consolidarea mecanismului de raportare a
incidentelor de securitate IT

Un sistem centralizat al managementului de raportare a

incidentelor de securitate IT creează imaginea de ansamblu

asupra amenințării cibernetice la adresa unei infrastructuri, a

unui domeniu de activitate și chiar a securității naționale. 

Viziunea integrată a incidentelor de securitate IT conferă

posibilitatea evaluării și punctării unor situații de criză cibernetică

în vederea angrenării resurselor necesare pentru asigurarea unui

răspuns proporțional și remedierii vulnerabilităților identificate.

1.3. Alocarea eficientă a resurselor financiare,
tehnologice și umane

Dezvoltarea unitară și coordonată a capabilităților cibernetice

conferă posibilitatea gestionării eficiente a tuturor resurselor

utilizate în acest sens prin limitarea diversificării nevoilor

operaționale, în funcție de tehnologiile utilizate.

Acest aspect este reliefat și în oportunitatea dezvoltării unor

programe tematice de pregătire profesională a personalului

implicat în activități de mentenanță și securizare a rețelelor și

sistemelor informatice. 

Cunoașterea elementelor ce stau la baza rețelelor și

sistemelor informatice utilizate în cadrul unei infrastructuri

unitare favorizează transferul rapid de expertiză în situații critice. 

Totodată, asigurarea resurselor financiare reprezintă o

prioritate pentru sustenabilitatea proiectelor finanțate din fonduri

interne/externe și a tehnologiilor deja implementate în raport cu

evoluțiile amenințărilor cibernetice. 

2. Standardizarea activităților de securitate cibernetică

Standardizarea activităților prin instituirea unor standarde,

instrucțiuni și proceduri de lucru este esențială pentru

consolidarea nivelului de securitate cibernetică a ministerului.

Astfel, fiecare entitate implicată în acest proces va avea

delimitate atribuțiile specifice în scopul creșterii capacității de

răspuns în situații de criză de securitate cibernetică.

Direcții de acțiune:

2.1. Actualizarea cadrului normativ intern 
Unul dintre principalele elemente care condiționează

îndeplinirea obiectivelor de securitate cibernetică este

reprezentat de asigurarea unui cadru normativ adaptat în

permanență evoluțiilor tehnologice și armonizat cu

reglementările în materie, la nivel național și internațional.

Stabilirea unui cadru normativ intern care să reglementeze

limitele spațiului cibernetic al MAI, rolul și atribuțiile structurilor,

modul de evaluare și gestionare a vulnerabilităților și incidentelor

de securitate elimină eventuale lacune identificate în procesul

de securitate cibernetică la nivel operațional, tactic și strategic. 

2.2. Elaborarea de proceduri și instrucțiuni de lucru
specifice 

Elaborarea și implementarea unor instrucțiuni/proceduri de

lucru adaptate realității operaționale determină reducerea

timpului de reacție în situația unor incidente de securitate și

uniformizarea metodelor și tehnicilor de lucru utilizate pentru

remedierea acestora. 

De asemenea, standardizarea măsurilor dispuse în vederea

prevenirii amenințărilor, remedierii incidentelor și asigurării

răspunsului atacurilor cibernetice favorizează posibilitatea

efectuării unui audit obiectiv în baza căruia vor fi stabilite

impactul incidentului/atacului asupra infrastructurii IT & C și

eficiența măsurilor dispuse. 

Instrucțiunile/procedurile de lucru trebuie reanalizate anual

sau ori de câte ori este nevoie, în vederea adaptării acestora

evoluției tehnologice și mediului securitar. 

3. Prevenirea și contracararea amenințărilor, precum și

diminuarea riscurilor incidente în spațiul cibernetic al MAI

Dezvoltarea continuă a noilor tehnologii informatice —

condiție sine qua non a construcției mediului informațional —

are un impact major asupra sistemului social, generând

modificări concrete asupra mediilor fundamentale. 
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Practic, în stadiul actual, accesul facil la noile tehnologii IT & C,

în special cele conectate la internet, reprezintă una dintre

principalele premise pentru dezvoltarea fiabilă a societății

moderne.

Totodată, trebuie avute în vedere noile riscuri și amenințări la

adresa securității, derivate din inovarea sectorului IT & C, mare

parte dintre acestea fiind amenințări și riscuri clasice transpuse

în mediul virtual, dar și noi forme de manifestare hibride, cauzate

chiar de apariția unor noi soluții informatice menite să dezvolte

calitatea serviciilor publice.

Importanța modului de contracarare a amenințărilor incidente

spațiului cibernetic al ministerului este corelată direct cu

menținerea nivelului de reziliență necesar pentru furnizarea

serviciilor esențiale oferite de minister societății.

Agresivitatea amenințărilor, potențată de complexitatea

metodelor și tehnicilor utilizate raportat la gradul de digitalizare

existent, obligă structurile ministerului cu responsabilități în

asigurarea securității cibernetice la adoptarea unui set complex

de măsuri tehnice și nontehnice pentru combaterea acestora în

vederea diminuării factorilor de risc.

Direcții de acțiune:

3.1. Dezvoltarea capabilităților de cyber intelligence
Intensificarea activităților ilicite derulate de factorii generatori

de riscuri în cadrul rețelei Darknet și al forumurilor frecventate

de persoane cu preocupări în sfera criminalității informatice

determină necesitatea unei abordări proactive pentru prevenirea

și contracararea amenințărilor, precum și pentru reducerea

riscurilor cibernetice incidente în spațiul MAI. 

Prevenirea și contracararea elementelor perturbatoare în

infrastructura IT & C presupun o abordare integrată, realizată

atât prin mijloace de detecție tehnice, cât și prin activități de

informații în scopul consolidării cunoașterii și identificării timpurii

a amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc care

caracterizează mediul de securitate cibernetică al MAI.

Dezvoltarea capabilităților în domeniul cyber intelligence
presupune o abordare unitară și integrată susținută de

cooperarea cu entități din mediul privat și academic implicate în

activități similare. 

3.2. Dezvoltarea unor capabilități proactive de apărare în
scopul prevenirii și combaterii amenințărilor cibernetice la
adresa infrastructurii IT & C 

Creșterea continuă a gradului de complexitate a agresiunilor

cibernetice, în contextul digitalizării societății, determină

necesitatea consolidării capabilităților investigative în vederea

identificării și atribuirii tehnice a atacurilor la adresa infrastructurii

IT & C a MAI, pentru a putea fundamenta o eventuală decizie de

expunere și condamnare în spațiul public, respectiv pentru a

asigura probele necesare tragerii la răspundere a persoanelor

implicate în realizarea atacurilor.

Abordarea proactivă a apărării cibernetice are avantajul

conturării unei posturi de descurajare prin creșterea costului

realizării agresiunii cibernetice pentru atacator, respectiv prin

implementarea unui sistem de avertizare timpurie și răspuns

adecvat.

4. Profesionalizarea personalului de specialitate și

dezvoltarea unei culturi de securitate cibernetică în rândul

personalului MAI

Securitatea informatică este dependentă de existența unei

culturi de securitate ce vizează cunoașterea și asumarea unor

norme minime de securitate și igienă cibernetică. Dezvoltarea

unei culturi de securitate este un proces pe termen mediu și lung

și constă în promovarea unei concepții și formarea unor atitudini

proactive, bazate pe reguli, ce au ca scop prevenirea,

identificarea și raportarea incidentelor/atacurilor informatice. 

Direcții de acțiune:

4.1. Derularea unor programe de conștientizare și
consolidare a culturii de securitate cibernetică în rândul
utilizatorilor finali

Factorul uman continuă să reprezinte cea mai vulnerabilă

componentă a sistemului de securitate cibernetică, aspect

cauzat de lipsa unei culturi de securitate în rândul utilizatorilor

finali privind utilizarea resurselor informatice instituționale și

personale.

Inițierea și derularea unor programe privind conștientizarea

efectelor nefaste ale agresiunilor cibernetice la nivelul

utilizatorilor de sisteme informatice vor permite creșterea culturii

de securitate și adoptarea unor comportamente preventive,

concomitent cu reducerea incidentelor de securitate cibernetică.

4.2. Dezvoltarea unor programe de formare/specializare
a specialiștilor în domeniul securității cibernetice

Este necesară dezvoltarea unor programe de pregătire

pentru personalul care desfășoară activități în domeniul

securității cibernetice, în sensul consolidării nivelului de

expertiză tehnică, în raport cu evoluția amenințărilor și

dezvoltarea tehnologică.

Cooperarea cu instituțiile de învățământ publice și private, în

vederea dezvoltării unor programe educaționale de pregătire a

personalului responsabil de securitatea infrastructurii IT & C a

MAI, reprezintă un element important pentru asigurarea resursei

umane specializate, în contextul fluxului mare de personal

existent pe piața de muncă din domeniul IT & C. 

Rolul acestor programe de învățământ vizează specializarea

personalului propriu în funcție de specificul și nevoile

operaționale ale ministerului, pe baza unor materiale teoretice și

exerciții practice personalizate.

Totodată, în cooperare cu instituțiile de învățământ și formare

din cadrul ministerului, autoritatea în domeniul securității

cibernetice va asigura instruirea practică a personalului de

specialitate pentru formarea expertizei necesare gestionării

eficiente a unei crize de securitate cibernetică. 

4.3. Constituirea unui centru de excelență ministerial în
domeniul securității cibernetice

Actualizarea nivelului de expertiză a personalului ministerului

implicat în activități subsumate securității cibernetice vizează

inclusiv acumularea de deprinderi practice, prin intermediul unor

exerciții de prevenire și contracarare a unor atacuri malițioase

simulate în spațiul virtual.

Exercițiile practice au un rol proactiv în asigurarea rezilienței,

reprezentând cadrul în care pot fi testate și îmbunătățite

capabilitățile de răspuns, mecanismele de intervenție rapidă,

procedurile de cooperare în cazul unor atacuri sau incidente de

securitate cibernetică.

Centrul de excelență în domeniul securității cibernetice va

asigura expertiza și suportul logistic pentru organizarea unor

aplicații practice, complexe, adaptate nevoilor operaționale,

precum și cadrul necesar pentru derularea de activități pe linia

cercetării și inovării în domeniul securității informației în format

electronic.

5. Dezvoltarea unui mecanism de răspuns în situații de

criză de securitate cibernetică

Gestionarea corespunzătoare a unei situații de criză de

securitate cibernetică la adresa infrastructurii IT & C a MAI

presupune elaborarea și implementarea unui mecanism de

răspuns bazat pe o abordare unitară și coordonată a tuturor

structurilor afectate.

Direcții de acțiune:

5.1. Dezvoltarea de instrucțiuni și politici de gestionare
a crizelor cibernetice

Având în vedere nivelul de risc și gradul de complexitate ale

evenimentelor subsumate unei crize de securitate cibernetică,
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precum și amplitudinea impactului asupra resurselor informatice

gestionate la nivelul ministerului, este necesară conceperea

unui set de politici și instrucțiuni care să faciliteze un răspuns

proporțional din partea structurilor MAI. 

5.2. Constituirea Celulei ministeriale de răspuns în
situații de criză de securitate cibernetică

În general, crizele, de orice natură, reclamă necesitatea unui

răspuns rapid și ferm în scopul blocării imediate/eliminării

factorilor generatori, evaluării resurselor compromise și repunerii

în funcțiune a serviciilor afectate.

Constituirea unei celule de răspuns la crize de securitate

cibernetică are rolul de a facilita adoptarea eficientă a deciziilor

la nivel înalt și coordonarea integrată a reacției instituționale și

acțiunilor de restabilire a stării de normalitate.

Componența celulei de criză trebuie să fie flexibilă și să

includă cel puțin reprezentanții structurilor ministerului afectate

de criza de securitate cibernetică, coordonarea urmând a fi

asigurată de Centrul de Răspuns al MAI la Incidente de

Securitate IT (CERT-INT). În funcție de complexitatea crizei,

nivelul de decizie va fi ridicat până la nivelul ministrului afacerilor

interne.

6. Consolidarea cooperării naționale și internaționale în

domeniul securității cibernetice

Direcții de acțiune:

6.1. Dezvoltarea cooperării intra/interinstituționale și
asigurarea unui mediu eficient de schimb de informații

Includerea în procesul de elaborare a unei strategii în

domeniul securității a conceptului „security by sharing”

reprezintă o recunoaștere a valorii adăugate pe care o oferă

cooperarea, partajarea cunoașterii, respectiv a responsabilității

instituționale. Un prim beneficiu este dat de posibilitatea

adresării în comun a provocărilor de securitate în condiții de

eficiență sporită în ceea ce privește viteza/forța de reacție și

alocarea resurselor. 

Consolidarea cooperării în domeniul securității cibernetice

trebuie să conducă la activități de pregătire și documentare

comună a unor riscuri și amenințări cu impact inclusiv în planul

securității naționale (de exemplu, acțiuni de spionaj cibernetic),

la utilizarea unor sisteme comune de avertizare timpurie a

riscurilor de securitate cibernetică, precum și la îmbunătățirea

procedurilor comune de lucru la nivel intra- și interinstituțional.

6.2. Asigurarea unei prezențe constante în formule de
cooperare internațională, dedicate prevenirii și combaterii
amenințărilor cibernetice

Creșterea capacității de reacție instituțională este

condiționată de nivelul de îmbunătățire a schimbului de

informații și a cooperării cu autoritățile și structurile similare din

alte state, organismele și agențiile internaționale ale UE, NATO,

ONU etc., având în vedere nevoia permanentă de actualizare a

cunoașterii privind noile moduri de operare ale agresorilor

cibernetici, precum și metodele și instrumentele de lucru utilizate

pentru prevenirea și contracararea amenințărilor la adresa

infrastructurilor IT & C. 

VI. Schimbări preconizate

La finalul perioadei de implementare a strategiei, instituțiile

responsabile vor consolida mecanismul de prevenire și

contracarare a agresiunilor cibernetice, în regim integrat, capabil

să asigure un răspuns adecvat în raport cu evoluția acestui

fenomen. 

De asemenea, prin implementarea obiectivelor strategiei,

aceste instituții vor avea personal cu un nivel de pregătire mult

mai ridicat, precum și dotările tehnice necesare combaterii

agresiunilor cibernetice complexe și colectării dovezilor

necesare atribuirii tehnice a acestora.

VII. Instituții responsabile

Implementarea prezentei strategii presupune un efort

conjugat al tuturor unităților, instituțiilor și structurilor din cadrul

Ministerului Afacerilor Interne, în limitele stabilite prin actele

normative în vigoare și în concordanță cu responsabilitățile

concret stabilite prin Planul de acțiune pentru punerea în

aplicare a strategiei. 

VIII. Implicații bugetare

În vederea îndeplinirii obiectivelor prezentei strategii vor fi

avute în vedere surse de finanțare din fonduri externe, precum

și surse de finanțare de la bugetul de stat, în limita sumelor

aprobate anual pentru această destinație.

IX. Implicații asupra cadrului juridic

Consolidarea intervenției împotriva agresiunilor cibernetice

ar putea implica, după caz, elaborarea și adoptarea unor acte

normative sau intervenția unor evenimente legislative de

modificare/completare/abrogare a unor acte normative în

vigoare, incidente domeniului securității cibernetice, după cum

se menționează în cadrul obiectivului 2 — Standardizarea

activităților de securitate cibernetică, respectiv după cum ar

putea rezulta în mod implicit din implementarea tuturor celorlalte

obiective ca fiind necesar.

De asemenea, punerea în aplicare a măsurilor preconizate în

prezenta strategie va putea implica și adoptarea de acte

administrative cu caracter normativ la nivelul instituțiilor MAI

responsabile.

X. Monitorizarea și evaluarea strategiei

În contextul implementării strategiei va fi desfășurat procesul

de monitorizare a realizării acțiunilor și de evaluare a rezultatelor

obținute. 

Implementarea strategiei se realizează sub coordonarea

Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor

Interne.

Procesul de monitorizare și evaluare vine să asigure că sunt

urmărite direcțiile de acțiune ale strategiei și că îndeplinirea

măsurilor indicate duce la atingerea obiectivelor și viziunii

formulate în cadrul acestui document programatic.

În context, obiectivele procesului de monitorizare sunt:

— cunoașterea progreselor înregistrate în implementarea

Strategiei Ministerului Afacerilor Interne de securitate a

informațiilor în format electronic;

— identificarea și corectarea eventualelor probleme practice

apărute în procesul de implementare a obiectivelor strategice;

— elaborarea unor rapoarte de evaluare cu un grad ridicat de

precizie.

Stadiul implementării strategiei va fi evaluat de către Direcția

Generală de Protecție Internă, pe baza rapoartelor de

monitorizare întocmite de către instituțiile responsabile, la

termenele stabilite prin Planul de acțiune pentru implementarea

strategiei.

Evaluarea ex-post a impactului strategiei va urmări să

analizeze modul de utilizare a resurselor, nivelul impactului

așteptat și eficiența intervențiilor în domeniu. În acest scop vor

fi evaluați atât factorii de succes sau de eșec, cât și

sustenabilitatea rezultatelor și impactului Strategiei Ministerului

Afacerilor Interne de securitate a informațiilor în format

electronic.

Pentru o apreciere adecvată a rezultatelor strategiei,

evaluarea ex-post trebuie realizată după trecerea unui interval

de timp de la implementare. 
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MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

O R D I N

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli 

pe anul 2021 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare

care funcționează în coordonarea Ministerului Cercetării,

Inovării și Digitalizării

Având în vedere:

— art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea

științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;

— Referatul nr. 15.051 din 24.09.2021 pentru aprobarea bugetelor de

venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare

care funcționează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,

în temeiul art. 12 alin. (3) și (5) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,

cu modificările ulterioare,

ministrul cercetării, inovării și digitalizării, interimar, emite prezentul

ordin.

Art. 1. — Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale

institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea

Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, prevăzute în anexele nr. 1—41*),

care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de

venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi

depășite.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor

aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în

funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. — Institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în

coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării, interimar,

Iulian-Vasile Popescu,

secretar de stat

București, 29 septembrie 2021.

Nr. 548.

*) Anexele nr. 1—41 sunt reproduse în facsimil.
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ANEXA Nr. 1

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ — INOE 2000 BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

15

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 51.357

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 50.992

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 41.687

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 1.328

  c) Alte venituri din exploatare 5 7.977

  2. VENITURI FINANCIARE 6 365

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 51.051

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 50.730

  a) Bunuri i servicii 9 15.472

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 25.883

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 23.854

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 272

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 272

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14 106

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 536

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale de 
munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 1.387

       - tichete de mas 19 700

       - deplas ri, deta ri 20 687

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 7.417

  d) Cheltuieli de protocol 22 6

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 56

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 500

  h) Alte cheltuieli 26 1.396

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 321

        - cheltuieli privind dobânzile 28

        - alte cheltuieli financiare 29 321



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 306

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 49

V. REZULTATUL NET 32 257

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 257

  a) pentru cointeresarea personalului 35 51

  b)pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 154
  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 52

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 3.629

  1. Surse proprii 39 154

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 3.475

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 3.629

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 3.629

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49
X. DATE DE FUNDAMENTARE
  1. Venituri totale (rd. 01) 50 51.357

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 51.051

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 306

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 192

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 165

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                            
- lei/persoan /lun 55 10.170

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                      
- lei/persoan /lun 56 10.353

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,60

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 267

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 3,38

rd.32*100

                                              capital propriu 

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61 650

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021
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ANEXA Nr. 2

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE — COMOTI BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

17

INDICATORI Nr.    
rd. Program 2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 106.825

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 106.200

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 87.600

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 5.100

  c) Alte venituri din exploatare 5 13.500

  2. VENITURI FINANCIARE 6 625

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 105.779

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 105.071

  a) Bunuri i servicii 9 52.585

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 40.271

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 37.000

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 338

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 338

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 833

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale de 
munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 2.438

       - tichete de mas 19 1.343

       - deplas ri, deta ri 20 605

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 9.522

  d) Cheltuieli de protocol 22 180

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 218

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 1.850

  h) Alte cheltuieli 26 445

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 708

        - cheltuieli privind dobânzile 28 450

        - alte cheltuieli financiare 29 258



INDICATORI Nr.    
rd. Program 2021

A 0 1
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 1.046

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 192

V. REZULTATUL NET 32 854

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 854

  a) pentru cointeresarea personalului 35 170

  b) pentru finan area dezvolt rii institutului na ional 36 427

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 257

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 8.500

  1. Surse proprii 39 1.000

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 7.500

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 8.500

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 8.500

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 106.825

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 105.779

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 1.046

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 342

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 211

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                            
- lei/persoan /lun 55 8.877

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                      
- lei/persoan /lun 56 10.450

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,99

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 312,35

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 1,07

rd.32*100

                                            capital propriu

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61 10.250

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021
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ANEXA Nr. 3

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ȘI PIELĂRIE — INCDTP BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

19

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 12.729

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 12.679

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 7.891

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 2.335

  c) Alte venituri din exploatare 5 2.453

  2. VENITURI FINANCIARE 6 50

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 12.725

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 12.600

  a) Bunuri i servicii 9 1.100

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 8.934

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 8.703

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 151

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 215

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 196

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 35

       - tichete de mas 19

       - deplas ri, deta ri 20 35

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 1.440

  d) Cheltuieli de protocol 22 2

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 15

  h) Alte cheltuieli 26 1.109

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 125

        - cheltuieli privind dobânzile 28 106

        - alte cheltuieli financiare 29 19

III. REZULTATUL BRUT  (profit/ pierdere) 30 4

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 1

V. REZULTATUL NET 32 3



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33 1

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 2

  a) pentru cointeresarea personalului 35 0,4

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 1,2
  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 0,4

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 93

  1. Surse proprii 39 2

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 91

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 93

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 93

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49
X. DATE DE FUNDAMENTARE
  1. Venituri totale (rd. 01) 50 12.729

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 12.725

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 4

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 123

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 76

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/persoan /lun 55 5.695

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                      
- lei/persoan /lun 56 6.374

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,03

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 103

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 0,27

rd.32*100

                                            capital propriu 

 10. Pl i restante 60 720

 11. Crean e de încasat 61

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021
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ANEXA Nr. 4

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI AGRICOLE ȘI INSTALAȚII DESTINATE AGRICULTURII ȘI

INDUSTRIEI ALIMENTARE — INMA BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

21

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 18.176

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 18.166

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 15.708

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 1.102

  c) Alte venituri din exploatare 5 1.356

  2. VENITURI FINANCIARE 6 10

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 18.146

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 17.996

  a) Bunuri i servicii 9 5.055

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 9.738

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 9.118

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 251

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 272

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 205

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 415

       - tichete de mas 19 265

       - deplas ri, deta ri 20 150

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 895

  d) Cheltuieli de protocol 22 2

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 106

  h) Alte cheltuieli 26 2.200

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 150

        - cheltuieli privind dobânzile 28 143

        - alte cheltuieli financiare 29 7

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 30

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 5

V. REZULTATUL NET 32 25



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 25

  a) pentru cointeresarea personalului 35 5

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 5

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 15

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38

  1. Surse proprii 39

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 18.176

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 18.146

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 30

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 139

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 122

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/persoan /lun 55 5.190

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                     
- lei/persoan /lun 56 5.747

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,17

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 131

  9. Rata rentabilit ii financiare 59

rd.32*100

                                              capital propriu 0,01

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61
 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021
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ANEXA Nr. 5

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ȘI INGINERIE NUCLEARĂ „HORIA HULUBEI” — IFIN HH BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

23

INDICATORI Nr.    
rd.

Program
  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 343.797

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 343.197

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 205.597

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4

  c) Alte venituri din exploatare 5 137.600

  2. VENITURI FINANCIARE 6 600

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 343.040

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 342.690

  a) Bunuri i servicii 9 81.684

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 106.391

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 101.049

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 395

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 437

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 2.274
    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc  16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale de 
munc 17 2.218

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 850

       - tichete de mas 19

       - deplas ri, deta ri 20 850
  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 136.764

  d) Cheltuieli de protocol 22 100

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 10

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24
  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin (3) litera b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 100

  h) Alte cheltuieli 26 17.641

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 350

        - cheltuieli privind dobânzile 28

        - alte cheltuieli financiare 29 350

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 757

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 134

V. REZULTATUL NET 32 623

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 623

  a) pentru cointeresarea personalului 35 125

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 374



INDICATORI Nr.    
rd.

Program
  2021

A 0 1
  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 124

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 75.154

  1. Surse proprii 39 7.576

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 67.578

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 75.154

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 75.154

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 343.797

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 51 343.040

  3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 52 757

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 870

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 620
  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/ persoan / lun 55 9.610

6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
- lei/ persoan / lun 56 10.578

  7. Rentabilitatea (rd. 58/rd.57*100) 57 0,22

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.59) 58 395

  9. Rata rentabilit ii financiare  59 0,09

rd.32*100

capital propriu

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61 150.000

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021
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ANEXA Nr. 6

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ȘI RADIAȚIEI — INFLPR BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

25

INDICATORI Nr.    
rd. Anul 2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 78.907

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 78.802

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 62.572

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 698

  c) Alte venituri din exploatare 5 15.532

  2. VENITURI FINANCIARE 6 105

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 78.846

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 78.676

  a) Bunuri i servicii 9 12.696

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 49.335

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 45.781

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 317

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 335

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 1.030

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 2.524

       - tichete de mas 19 1.514

       - deplas ri, deta ri 20 1.010

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 15.907

  d) Cheltuieli de protocol 22 5

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 17

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 518

  h) Alte cheltuieli 26 198

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 170

        - cheltuieli privind dobânzile 28 96

        - alte cheltuieli financiare 29 74

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 61

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 11



INDICATORI Nr.    
rd. Anul 2021

A 0 1
V. REZULTATUL NET 32 50

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 50

  a) pentru cointeresarea personalului 35 10

  b)pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 30

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 10

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 23.015

  1. Surse proprii 39

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40 2.500

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 20.515

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 23.015

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 23.015

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 78.907

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 78.846

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 61

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 469

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 373

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                         
- lei/persoan /lun 55 8.036

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                     
- lei/persoan /lun 56 8.222

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,08

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 168

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 0,3

rd.32*100

                                                      capital propriu 

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

26



ANEXA Nr. 7

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ — IFT IAȘI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

27

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 10.500

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 10.480

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 7.662

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 700

  c) Alte venituri din exploatare 5 2.118

  2. VENITURI FINANCIARE 6 20

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 10.495

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 10.245

  a) Bunuri i servicii 9 1.743

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 5.832

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 5.577

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 237

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 255

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 125

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 130

       - tichete de mas 19

       - deplas ri, deta ri 20 130

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 2.550

  d) Cheltuieli de protocol 22 5

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 5

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 50

  h) Alte cheltuieli 26 60

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 250

        - cheltuieli privind dobânzile 28 200

        - alte cheltuieli financiare 29 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 5

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 3

V. REZULTATUL NET 32 2

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 2

  a) pentru cointeresarea personalului 35 0,4

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 1,2

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 0,4

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 100

  1. Surse proprii 39 100

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 100

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 100

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 10.500

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 10.495

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 5

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 80

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 60

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/persoan /lun 55 5.364

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                     
- lei/persoan /lun 56 5.633

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,04

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 131

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 0,03

rd.32*100

                                              capital propriu 

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

28



ANEXA Nr. 8

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR — INCDFM BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

29

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 57.538

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 57.438

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 48.752

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 756

  c) Alte venituri din exploatare 5 7.930

  2. VENITURI FINANCIARE 6 100

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 57.495

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 57.305

  a) Bunuri i servicii 9 11.400

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 35.500

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 33.024

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 276

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 255

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 743

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 1.733

       - tichete de mas 19 883

       - deplas ri, deta ri 20 850

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 7.930

  d) Cheltuieli de protocol 22 50

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 25

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 300

  h) Alte cheltuieli 26 2.100

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 190

        - cheltuieli privind dobânzile 28 100

        - alte cheltuieli financiare 29 90

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 43

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 15

V. REZULTATUL NET 32 28

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 28

  a) pentru cointeresarea personalului 35 6

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 17

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor (Rd 37 = Rd 34 - Rd 35 - Rd 36) 37 5

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 3.000

  1. Surse proprii 39

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 3.000

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 3.000

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 3.000

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 57.538

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 57.495

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 43

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 298

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 219

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/persoan /lun  (Rd 55 = ((Rd 11 - Rd 12 - Rd 13) / 12) / (Rd 53 - 1) 55 9.117

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                     
- lei/persoan /lun 56 12.421

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,07

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 193

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 0,64

rd.32*100

                                              capital propriu

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

30



ANEXA Nr. 9

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI — INCDFP BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

31

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 22.648

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 22.588

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 20.188

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4

  c) Alte venituri din exploatare 5 2.400

  2. VENITURI FINANCIARE 6 60

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 22.421

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 22.371

  a) Bunuri i servicii 9 4.000

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 13.573

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 13.157

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 294

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 277

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 296

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 120

       - tichete de mas 19

       - deplas ri, deta ri 20 120

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 2.800

  d) Cheltuieli de protocol 22 8

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 10

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 80

  h) Alte cheltuieli 26 1.900

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 50

        - cheltuieli privind dobânzile 28

        - alte cheltuieli financiare 29 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 227

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 37

V. REZULTATUL NET 32 190



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33 0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 190

  a) pentru cointeresarea personalului 35 38

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 114

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 38

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 3.517

  1. Surse proprii 39 117

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40 2.500

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 900

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 3.517

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 3.517

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 22.648

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 22.421

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 227

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 115

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 84

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                         
- lei/persoan /lun 55 9.200

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                     
- lei/persoan /lun 56 11.219

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 1,02

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 197

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 4

rd.32*100

                                              capital propriu 

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

32



ANEXA Nr. 10

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ȘI MATERIE CONDENSATĂ — INCEMC TIMIȘOARA

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

33

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 13.700

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 13.700

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 12.706

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 18

  c) Alte venituri din exploatare 5 976

  2. VENITURI FINANCIARE 6

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 13.614

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 13.511

  a) Bunuri i servicii 9 3.606

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 8.043

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 7.402

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 170

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 255

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 166

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 475

       - tichete de mas 19 275

       - deplas ri, deta ri 20 200

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 1.862

  d) Cheltuieli de protocol 22

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25

  h) Alte cheltuieli 26

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 103

        - cheltuieli privind dobânzile 28 102

        - alte cheltuieli financiare 29 1

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 86

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 14



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
V. REZULTATUL NET 32 72

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 72

  a) pentru cointeresarea personalului 35 14

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 43

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 15

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38

  1. Surse proprii 39

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 13.700

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 13.614

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 86

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 82

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 74

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/ persoan / lun 55 7.178

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                      
- lei/ persoan / lun 56 7.340

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,63

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 167

  9. Rata rentabilit ii financiare 59

rd.32*100 1,16

                                              capital propriu 

 10. Pl i restante 60 697

 11. Crean e de încasat 61

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

34



ANEXA Nr. 11

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ȘI GEOECOLOGIE MARINĂ — GEOECOMAR BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

35

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 34.100

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 34.050

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 25.050

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 7.000

  c) Alte venituri din exploatare 5 2.000

  2. VENITURI FINANCIARE 6 50

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 32.100

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 32.000

  a) Bunuri i servicii 9 4.200

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 19.766

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 18.150

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 350

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 400

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14 8

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 408

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 1.200

       - tichete de mas 19 400

       - deplas ri, deta ri 20 800

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 3.200

  d) Cheltuieli de protocol 22 40

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 60

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 10

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 600

  h) Alte cheltuieli 26 4.124

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 100

        - cheltuieli privind dobânzile 28 50

        - alte cheltuieli financiare 29 50

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 2.000

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 320

V. REZULTATUL NET 32 1.680

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 1.680

  a) pentru cointeresarea personalului 35 336

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 1.008

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 336

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 1.521

  1. Surse proprii 39 1.500

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 21

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 1.521

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 1.521

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 34.100

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 32.100

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 2.000

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 149

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 70

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/persoan /lun 55 9.797

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                      
- lei/persoan /lun 56 9.950

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 6,3

  8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 228,86

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 9,97

rd.32*100

                                              capital propriu 

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

36



ANEXA Nr. 12

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE — BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

37

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 21.814

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 21.775

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 18.520

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 313

  c) Alte venituri din exploatare 5 2.942

  2. VENITURI FINANCIARE 6 39

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 21.754

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 21.665

  a) Bunuri i servicii 9 2.889

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 14.582

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 14.060

          -indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 211

          -drepturile salariale ale directorului (general) 13 211

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 316

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 206

       - tichete de mas 19

       - deplas ri, deta ri 20 142

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 3.457

  d) Cheltuieli de protocol 22 5

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 10

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 703

  h) Alte cheltuieli 26 19

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 89

        - cheltuieli privind dobânzile 28 64

        - alte cheltuieli financiare 29 25

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) 30 60

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 10

V. REZULTATUL NET 32 50

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 50

  a) pentru cointeresarea personalului 35 10

  b)pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 30

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 10

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38

  1. Surse proprii 39

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 21.814

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 21.754

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 60

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 138

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 130

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
-lei/persoan /lun 55 8.296

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                     
- lei/persoan /lun 56 8.505

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,276

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 158

  9. Rata rentabilit ii financiare 59

rd.32*100 0,214

                                              capital propriu 

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

38



ANEXA Nr. 13

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE — IMT BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

39

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 30.380

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 30.307

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 29.821

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 486

  c) Alte venituri din exploatare 5

  2. VENITURI FINANCIARE 6 73

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 30.267

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 30.146

  a) Bunuri i servicii 9 4.960

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 21.263

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 20.050

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 207

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 173

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 451

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 762

       - tichete de mas 19 669

       - deplas ri, deta ri 20 70

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 2.449

  d) Cheltuieli de protocol 22 25

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 13

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 154

  h) Alte cheltuieli 26 1.282

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 121

        - cheltuieli privind dobânzile 28 81

        - alte cheltuieli financiare 29 40

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 113

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 22

V. REZULTATUL NET 32 91

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 91

  a) pentru cointeresarea personalului 35 18

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 55

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 18

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 2.257

  1. Surse proprii 39

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 2.257

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 2.257

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 2.257

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 30.380

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 30.267

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 113

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 193

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 153

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/persoan /lun 55 8.537

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                     
- lei/persoan /lun 56 9.100

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,37

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 157,41

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 0,52

rd.32*100

                                              capital propriu 

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

40



ANEXA Nr. 14

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ȘI IZOTOPICE — I.C.S.I. RÂMNICU VÂLCEA

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

41

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 68.167

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 68.167

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 53.167

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 4.000

  c) Alte venituri din exploatare 5 11.000

  2. VENITURI FINANCIARE 6

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 67.967

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 67.667

  a) Bunuri i servicii 9 26.245

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 29.342

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 27.495

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 243

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 252

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 619

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 1.228

       - tichete de mas 19 578

       - deplas ri, deta ri 20 400

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 11.500

  d) Cheltuieli de protocol 22 15

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 15

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 350

  h) Alte cheltuieli 26 200

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 300

        - cheltuieli privind dobânzile 28 300

        - alte cheltuieli financiare 29



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 200

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 70

V. REZULTATUL NET 32 130

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 130

  a) pentru cointeresarea personalului 35 26

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 78

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 26

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 2.020

  1. Surse proprii 39 317

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 1.703

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 2.020

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 68.167

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 67.967

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 200

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 251

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 224

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/persoan /lun 55 9.000

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                     
- lei/persoan /lun 56 9.650

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,29

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 272

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 0,16

rd.32*100

                                              capital propriu 

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

42



ANEXA Nr. 15

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ȘI MOLECULARE — I.N.C.D.T.I.M. CLUJ-NAPOCA

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

43

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 42.349

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 42.239

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 39.439

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 400

  c) Alte venituri din exploatare 5 2.400

  2. VENITURI FINANCIARE 6 110

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 42.226

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 42.216

  a) Bunuri i servicii 9 12.515

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 22.399

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 21.500

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 265

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 327

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 484

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 415

       - tichete de mas 19

       - deplas ri, deta ri 20 415

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile, provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 3.338

  d) Cheltuieli de protocol 22 6

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 26

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 1.075

  h) Alte cheltuieli 26 2.857

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 10

        - cheltuieli privind dobânzile 28

        - alte cheltuieli financiare 29 10

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 123

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 21

V. REZULTATUL NET 32 102

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 102

  a) pentru cointeresarea personalului 35 20

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 62

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 20

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 9.510

  1. Surse proprii 39

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 9.510

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 9.510

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 9.510

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 42.349

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 42.226

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 123

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 245

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 184

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/persoan /lun 55 7.141

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                     
- lei/persoan /lun 56 9.469

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,29

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 173

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 0,38

rd.32*100

                                              capital propriu 

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

44



ANEXA Nr. 16

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ — ICPE-CA BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

45

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 28.549

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 28.522

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 24.692

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 850

  c) Alte venituri din exploatare 5 2.980

  2. VENITURI FINANCIARE 6 27

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 28.471

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 28.346

  a) Bunuri i servicii 9 8.180

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 16.673

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 15.519

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 277

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 300

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 349

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale de 
munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 805

       - tichete de mas 19 513

       - deplas ri, deta ri 20 292

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 3.317

  d) Cheltuieli de protocol 22 20

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 40

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 116

  h) Alte cheltuieli 26

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 125

        - cheltuieli privind dobânzile 28 100

        - alte cheltuieli financiare 29 25

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 78



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 15

V. REZULTATUL NET 32 63

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 63

  a) pentru cointeresarea personalului 35 13

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 13

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 37

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38

  1. Surse proprii 39 102

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 102

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 102

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 102

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 28.549

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 28.471

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 78

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 194

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 144

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                            
- lei/persoan /lun 55 6.452

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                      
- lei/persoan /lun 56 7.849

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,27

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 147

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 0,22

rd.32*100

                                               capital propriu 

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61 1.000

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

46



ANEXA Nr. 17

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAȚIALĂ „ELIE CARAFOLI” — I.N.C.A.S. BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

47

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 105.350

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 105.000

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 87.500

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 500

  c) Alte venituri din exploatare 5 17.000

  2. VENITURI FINANCIARE 6 350

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 102.457

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 101.917

  a) Bunuri i servicii 9 61.500

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 26.817

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 24.760

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 328

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 344

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 557

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 1.500

       - tichete de mas 19 800

       - deplas ri, deta ri 20 600

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 13.300

  d) Cheltuieli de protocol 22 300

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25

  h) Alte cheltuieli 26

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 540

        - cheltuieli privind dobânzile 28 90

        - alte cheltuieli financiare 29 450

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 2.893

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 501

V. REZULTATUL NET 32 2.392

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 2.392

  a) pentru cointeresarea personalului 35 478

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 1.435

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 479

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38

  1. Surse proprii 39

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 105.350

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 102.457

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 2.893

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 251

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 198

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/persoan /lun 55 8.029

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                     
- lei/persoan /lun 56 8.815

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 2,82

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 420

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 1,45

rd.32*100

capital propriu

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

48



ANEXA Nr. 18

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ȘI TEHNICA MĂSURĂRII — I.N.C.D.M.T.M. BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

49

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 11.392

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 11.390

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 9.207

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4

  c) Alte venituri din exploatare 5 2.183

  2. VENITURI FINANCIARE 6 2

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 11.386

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 11.248

  a) Bunuri i servicii 9 1.393

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 7.265

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 7.095

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 233

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 270

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 160

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 10

       - tichete de mas 19

       - deplas ri, deta ri 20 10

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 2.450

  d) Cheltuieli de protocol 22 2

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 45

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 35

  h) Alte cheltuieli 26 58

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 138

        - cheltuieli privind dobânzile 28 136

        - alte cheltuieli financiare 29 2

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 6

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 1

V. REZULTATUL NET 32 5



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33 5

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34

  a) pentru cointeresarea personalului 35

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 124

  1. Surse proprii 39 4

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 120

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 124

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 124

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 11.392

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 11.386

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 6

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 110

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 77

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                         
- lei/persoan /lun 55 5.040

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                     
- lei/persoan /lun 56 5.230

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,05

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 104

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 0,09

rd.32*100

                                              capital propriu 

 10. Pl i restante 60 2.047

 11. Crean e de încasat 61 823

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

50



ANEXA Nr. 19

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ — ICMET CRAIOVA

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

51

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 18.235

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 18.200

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 11.950

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 2.450

  c) Alte venituri din exploatare 5 3.800

  2. VENITURI FINANCIARE 6 35

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 18.022

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 17.967

  a) Bunuri i servicii 9 3.880

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 10.713

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 9.890

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 162

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 182

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 223

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 600

       - tichete de mas 19 570

       - deplas ri, deta ri 20 30

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 3.000

  d) Cheltuieli de protocol 22 12

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 5

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 250

  h) Alte cheltuieli 26 107

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 55

        - cheltuieli privind dobânzile 28

        - alte cheltuieli financiare 29 55

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 213

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 35

V. REZULTATUL NET 32 178



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33 178

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34

  a) pentru cointeresarea personalului 35

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 1.963

  1. Surse proprii 39 1.050

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 913

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 1.963

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 1.963

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 18.235

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 18.022

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 213

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 133

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 91

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/persoan /lun 55 6.027

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                     
- lei/persoan /lun 56 6.250

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 1,18

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 137

  9. Rata rentabilit ii financiare 59

rd.32*100 0,45

                                              capital propriu 

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61 3.000

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

52



ANEXA Nr. 20

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ — ECOIND BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

53

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 23.274

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 23.193

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 18.127

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 4.736

  c) Alte venituri din exploatare 5 330

  2. VENITURI FINANCIARE 6 81

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 22.957

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 22.910

  a) Bunuri i servicii 9 4.175

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 15.396

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 13.695

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 286

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 286

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 308

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 1.393

       - tichete de mas 19 773

       - deplas ri, deta ri 20 186

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile, provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 2.994

  d) Cheltuieli de protocol 22 20

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 28

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 5

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 144

  h) Alte cheltuieli 26 148

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 47

        - cheltuieli privind dobânzile 28

        - alte cheltuieli financiare 29 47

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) 30 317

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 53

V. REZULTATUL NET 32 264

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 264



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
  a) pentru cointeresarea personalului 35 53

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 158

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 53

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 10.248

  1. Surse proprii 39 5.493

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 4.755

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 10.248

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 10.248

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 23.274

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 22.957

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 317

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 166

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 119

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/persoan /lun 55 6.628

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                     
- lei/persoan /lun 56 6.851

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 1,38

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 140,20

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 1,33

rd.32*100

                                              capital propriu 

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61 1.867

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

54



ANEXA Nr. 21

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ȘI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE — ISIM TIMIȘOARA

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

55

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 5.999

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 5.967

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 2.970

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 2.850

  c) Alte venituri din exploatare 5 147

  2. VENITURI FINANCIARE 6 32

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 5.966

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 5.954

  a) Bunuri i servicii 9 1.564

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 3.807

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 3.530

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 269

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 279

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 79
    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale de 
munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 198

       - tichete de mas 19 45

       - deplas ri, deta ri 20 153
  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 341

  d) Cheltuieli de protocol 22 15

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 17

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24
  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 65

  h) Alte cheltuieli 26 145

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 12

        - cheltuieli privind dobânzile 28 7

        - alte cheltuieli financiare 29 5

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 33



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31

V. REZULTATUL NET 32 33

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33 33
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34

  a) pentru cointeresarea personalului 35

  b)pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36
  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 217

  1. Surse proprii 39 111

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 106

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 217

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 217

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 5.999

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 5.966

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 33

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 42

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 27
  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/persoan /lun 55 6.061

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                      
- lei/persoan /lun 56 7.554

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,55

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 143

  9. Rata rentabilit ii financiare 59

rd.32*100 0,34

                                               capital propriu 

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61 1.100

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

56



ANEXA Nr. 22

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE ȘI RESURSE RADIOACTIVE (INCDMRR) — ICPMRR BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

57

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 1.850

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 1.850

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 645

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 1.205

  c) Alte venituri din exploatare 5

  2. VENITURI FINANCIARE 6

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 1.850

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 1.850

  a) Bunuri i servicii 9 60

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 1.629

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 1.486

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 50

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 140

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 33
    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor 
deosebite de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17 103

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 7

       - tichete de mas 19

       - deplas ri, deta ri 20 7
  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i 
ajust rile pentru depreciere 21 1

  d) Cheltuieli de protocol 22

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24
  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25

  h) Alte cheltuieli 26 160

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27

        - cheltuieli privind dobânzile 28

        - alte cheltuieli financiare 29

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31

V. REZULTATUL NET 32
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII 
PRECEDEN I 33

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34

  a) pentru cointeresarea personalului 35

2



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36
  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38

  1. Surse proprii 39

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 1.850

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 1.850

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 21

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 11
  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                       
- lei/persoan /lun 55 5.400

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                  
- lei/persoan /lun 56 6.479

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 88

  9. Rata rentabilit ii financiare 

rd.32*100 59

                                            capital propriu 

 10. Pl i restante 60 5.500

 11. Crean e de încasat 61 250

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

58



ANEXA Nr. 23

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI PETROCHIMIE — ICECHIM BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

59

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 28.065

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 27.975

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 25.000

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 950

  c) Alte venituri din exploatare 5 2.025

  2. VENITURI FINANCIARE 6 90

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 28.030

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 27.975

  a) Bunuri i servicii 9 5.774

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 14.645

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 14.274

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 221

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 221

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 321
    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale de 
munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 50

       - tichete de mas 19

       - deplas ri, deta ri 20 50
  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 1.782

  d) Cheltuieli de protocol 22 1

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24
  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 87

  h) Alte cheltuieli 26 5.686

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 55

        - cheltuieli privind dobânzile 28 23

        - alte cheltuieli financiare 29 32

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) 30 35

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 6



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
V. REZULTATUL NET 32 29

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 29

  a) pentru cointeresarea personalului 35 6

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 17
  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 6

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 1.537

  1. Surse proprii 39

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 1.537

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 1.537

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 1.537

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 28.065

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 28.030

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 35

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 172

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 135
  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/persoan /lun 55 6.741

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                      
- lei/persoan /lun 56 6.984

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,12

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 163

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 0,03

rd.32*100

capital propriu 

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

60



ANEXA Nr. 24

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ȘI RARE — IMNR BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

61

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 10.237

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 10.230

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 7.439

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 1.531

  c) Alte venituri din exploatare 5 1.260

  2. VENITURI FINANCIARE 6 7

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 10.213

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 10.135

  a) Bunuri i servicii 9 2.382

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 5.403

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 5.211

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 232

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 222

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 117

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite de 
munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale de 
munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 75

       - tichete de mas 19

       - deplas ri, deta ri 20 65

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 1.900

  d) Cheltuieli de protocol 22

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 140

  h) Alte cheltuieli 26 310

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 78

        - cheltuieli privind dobânzile 28 68

        - alte cheltuieli financiare 29 10

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 24

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 4

V. REZULTATUL NET 32 20



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 20

  a) pentru cointeresarea personalului 35 4

  b)pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 12

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 4

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 444

  1. Surse proprii 39

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 444

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 444

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 444

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 10.237

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 10.213

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 24

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 72

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 52

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                                  
-lei/persoan /lun 55 5.583

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                             
- lei/persoan /lun 56 5.425

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,23

  8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 142,18

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 0,31

rd.32*100

                                                  capital propriu 

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

62



ANEXA Nr. 25

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ȘI PROTECȚIE ANTIEXPLOZIVĂ — INSEMEX

PETROȘANI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

63

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 24.390

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 24.265

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 23.590

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 200

  c) Alte venituri din exploatare 5 475

  2. VENITURI FINANCIARE 6 125

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 23.097

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 23.092

  a) Bunuri i servicii 9 3.305

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 13.159

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 11.478

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 286

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 286

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 258

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 1.423

       - tichete de mas 19 559

       - deplas ri, deta ri 20 551

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 5.096

  d) Cheltuieli de protocol 22 40

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 50

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 10

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 560

  h) Alte cheltuieli 26 872

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 5

        - cheltuieli privind dobânzile 28

        - alte cheltuieli financiare 29 5

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 1.293

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 209

V. REZULTATUL NET 32 1.084

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 1.084

  a) pentru cointeresarea personalului 35 217

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 650

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 217

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 5.222

  1. Surse proprii 39 1.739

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 3.483

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 5.222

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 5.222

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 24.390

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 23.097

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 1.293

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 120

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 83

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/persoan /lun 55 7.637

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                     
- lei/persoan /lun 56 8.785

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 5,60

  8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 203,25

  9. Rata rentabilit ii financiare 59

rd.32*100 2,72

capital propriu

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61 3.000

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

64



ANEXA Nr. 26

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE — ICEMENERG BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

65

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 4.702

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 4.700

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 1.300

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 2.500

  c) Alte venituri din exploatare 5 900

  2. VENITURI FINANCIARE 6 2

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 4.702

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 4.701

  a) Bunuri i servicii 9 750

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 2.999

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 2.784

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 91

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 182

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 63

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale de 
munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 152

       - tichete de mas 19 152

       - deplas ri, deta ri 20

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 685

  d) Cheltuieli de protocol 22

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 14

  h) Alte cheltuieli 26 253

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 1

        - cheltuieli privind dobânzile 28

        - alte cheltuieli financiare 29 1

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31

V. REZULTATUL NET 32



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34

  a) pentru cointeresarea personalului 35

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38

  1. Surse proprii 39

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 4.702

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 4.702

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 59

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 36

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                           
- lei/persoan /lun 55 3.608

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                      
- lei/persoan /lun 56 3.915

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 80

  9. Rata rentabilit ii financiare 59

rd.32*100

                                           capital propriu 

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61 1.550

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021
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ANEXA Nr. 27

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ —

URBAN — INCERC BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

67

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 14.802

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 14.784

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 13.035

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 1.526

  c) Alte venituri din exploatare 5 223

  2. VENITURI FINANCIARE 6 18

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 14.782

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 14.762

  a) Bunuri i servicii 9 1.866

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 9.091

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 8.791

          -indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 239

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 244

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 198

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 102

       - tichete de mas 19 57

       - deplas ri, deta ri 20 45

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 2.888

  d) Cheltuieli de protocol 22 7

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 2

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 24

  h) Alte cheltuieli 26 884

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 20

        - cheltuieli privind dobânzile 28

        - alte cheltuieli financiare 29 20

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 20

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 4

V. REZULTATUL NET 32 16



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 16

  a) pentru cointeresarea personalului 35 3

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 10

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 3

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 468

  1. Surse proprii 39 468

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 468

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 468

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 14.802

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 14.782

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 20

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 134

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 90

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/persoan /lun 55 5.206

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                     
- lei/persoan /lun 56 5.910

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,14

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 110

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 0,03

rd.32*100

                                              capital propriu 

 10. Pl i restante 60 9.960

 11. Crean e de încasat 61 1.286

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021
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ANEXA Nr. 28

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE — IBA BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021
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INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 23.734

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 23.669

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 11.150

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 2.000

  c) Alte venituri din exploatare 5 10.519

  2. VENITURI FINANCIARE 6 65

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 23.714

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 23.454

  a) Bunuri i servicii 9 4.200

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 12.553

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 11.721

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 247

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 176

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 264

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 568

       - tichete de mas 19 200

       - deplas ri, deta ri 20 368

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile, provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 2.000

  d) Cheltuieli de protocol 22 11

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 55

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 15

  h) Alte cheltuieli 26 4.620

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 260

        - cheltuieli privind dobânzile 28 250

        - alte cheltuieli financiare 29 10

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 20

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 5

V. REZULTATUL NET 32 15

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 15

  a) pentru cointeresarea personalului 35 3

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 9

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 3

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 335

  1. Surse proprii 39 267

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 68

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 335

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 335

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 23.734

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 23.714

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 20

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 120

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 59

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/persoan /lun 55 7.912

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                      
- lei/persoan /lun 56 8.111

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,08

  8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 198

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 0,05

rd.32*100

                                              capital propriu 

 10. Pl i restante 60 9

 11. Crean e de încasat 61 1.500

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021
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ANEXA Nr. 29

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI — ICPA

BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

71

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 8.515

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 8.455

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 8.451

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 3

  c) Alte venituri din exploatare 5 1

  2. VENITURI FINANCIARE 6 60

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 8.511

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 8.451

  a) Bunuri i servicii 9 2.198

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 5.509

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 5.374

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 223

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 165

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 121

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 14

       - tichete de mas 19

       - deplas ri, deta ri 20 14

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 234

  d) Cheltuieli de protocol 22 10

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 12

  h) Alte cheltuieli 26 488

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 60

        - cheltuieli privind dobânzile 28

        - alte cheltuieli financiare 29 60

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 4

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 2
V. REZULTATUL NET 32 2



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33 2

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34

  a) pentru cointeresarea personalului 35

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 80.206

  1. Surse proprii 39 80.206

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 80.206

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 80.206

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 8.515

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 8.511

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 4

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 88

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 73

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                        
- lei/persoan /lun 55 4.775

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                    
- lei/persoan /lun 56 4.914

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57

  8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 97

  9. Rata rentabilit ii financiare 59

rd.32*100

                                              capital propriu 

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61 1.000

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021
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ANEXA Nr. 30

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ — FUNDULEA

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

73

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1                 24.055 

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2                 23.255 

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3                   7.855 

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4                 15.300 

  c) Alte venituri din exploatare 5                      100 

  2. VENITURI FINANCIARE 6                      800 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7                 24.051 

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8                 23.461 

  a) Bunuri i servicii 9                   7.630 

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10                 13.156 

    - cheltuieli cu salariile din care: 11                 12.500 

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12                      219 

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13                      200 

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15                      281 

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale de 
munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18                      375 

       - tichete de mas 19                      373 

       - deplas ri, deta ri 20                          2 

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21                   2.100 

  d) Cheltuieli de protocol 22                          5 

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23                        20 

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25                        50 

  h) Alte cheltuieli 26                      500 

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27                      590 

        - cheltuieli privind dobânzile 28

        - alte cheltuieli financiare 29                      590 

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30                          4 

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31                          1 

V. REZULTATUL NET 32                          3 



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33                          3 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34

  a) pentru cointeresarea personalului 35

  b)pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38                 14.528 

  1. Surse proprii 39                 14.528 

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45                 14.528 

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46                 14.528 

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50                 24.055 

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51                 24.051 

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52                          4 

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53                      250 

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54                      140 

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                           
-lei/persoan /lun 55                   4.043 

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                      
- lei/persoan /lun 56                   3.905 

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57

  8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58                        96 

  9. Rata rentabilit ii financiare 59

rd.32*100

                                              capital propriu 

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61                   1.000 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021
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ANEXA Nr. 31

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ȘI NUTRIȚIE ANIMALĂ — IBNA BALOTEȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

75

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 33.084

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 33.084

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 6.800

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 26.284

  c) Alte venituri din exploatare 5

  2. VENITURI FINANCIARE 6

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 33.002

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 32.933

  a) Bunuri i servicii 9 19.688

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 9.594

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 9.083

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 378

          -drepturile salariale ale directorului (general) 13 294

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 204

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 307

       - tichete de mas 19 206

       - deplas ri, deta ri 20 101

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 1.366

  d) Cheltuieli de protocol 22 1

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 14

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 36

  h) Alte cheltuieli 26 2.234

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 69

        - cheltuieli privind dobânzile 28 69

        - alte cheltuieli financiare 29

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 82

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 13

V. REZULTATUL NET 32 69

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 69

  a) pentru cointeresarea personalului 35 14

  b)pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 41

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 14

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 1.070

  1. Surse proprii 39 322

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41 520

       - interne 42 520

       - externe 43

  4. Alte surse 44 228

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 1.070

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 550

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47 520

      - interne 48 520

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 33.084

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 33.002

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 82

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 145

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 60

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/persoan /lun 55 4.867

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                     
- lei/persoan /lun 56 4.818

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,25

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 228

  9. Rata rentabilit ii financiare 

rd.32*100 59 3

                                               capital propriu 

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61 1.100

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021
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ANEXA Nr. 32

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM — INCDT

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

77

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 2.550

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 2.540

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 2.260

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 250

  c) Alte venituri din exploatare 5 30

  2. VENITURI FINANCIARE 6 10

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 2.532

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 2.519

  a) Bunuri i servicii 9 325

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 2.110

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 1.953

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 162

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 156

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 44

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 113

       - tichete de mas 19 83

       - deplas ri, deta ri 20 30

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 39

  d) Cheltuieli de protocol 22 5

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 15

  h) Alte cheltuieli 26 25

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 13

        - cheltuieli privind dobânzile 28 8

        - alte cheltuieli financiare 29 5

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 18

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 4

V. REZULTATUL NET 32 14

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 14

  a) pentru cointeresarea personalului 35 3

  b)pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 8

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 3

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 20

  1. Surse proprii 39

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 20

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 20

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 20

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 2.550

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 2.532

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 18

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 22

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 18

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/persoan /lun 55 6.488

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                     
- lei/persoan /lun 56 7.111

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,71

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 116

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 5,06

rd.32*100

                                              capital propriu 

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61 400

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021
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ANEXA Nr. 33

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE „DELTA DUNĂRII” — INCDDD TULCEA

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

79

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 17.502

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 17.452

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 16.722

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 580

  c) Alte venituri din exploatare 5 150

  2. VENITURI FINANCIARE 6 50

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 16.587

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 16.482

  a) Bunuri i servicii 9 1.700

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 13.867

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 13.302

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 302

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 221

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 299

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 266

       - tichete de mas 19

       - deplas ri, deta ri 20 266

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 650

  d) Cheltuieli de protocol 22

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 15

  h) Alte cheltuieli 26 250

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 105

        - cheltuieli privind dobânzile 28 80

        - alte cheltuieli financiare 29 25

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 915

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 146

V. REZULTATUL NET 32 769

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33 769



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34

  a) pentru cointeresarea personalului 35

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 250

  1. Surse proprii 39 250

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 250

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 250

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 17.502

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 16.587

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 915

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 109

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 87

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/persoan /lun 55 9.860

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                     
- lei/persoan /lun 56 11.832

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 6

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 161

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 82

rd.32*100

                                              capital propriu 

 10. Pl i restante 60

 11. Crean e de încasat 61 34

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021
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ANEXA Nr. 34

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CERCETĂRI MARINE „GRIGORE ANTIPA” — INCDM CONSTANȚA

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

81

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 22.431

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 22.421

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 22.241

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4

  c) Alte venituri din exploatare 5 180

  2. VENITURI FINANCIARE 6 10

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 22.411

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 22.331

  a) Bunuri i servicii 9 7.477

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 13.119

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 12.610

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 190

          - drepturile salariale ale directorului (general) 13 204

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 284
    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale de 
munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 225

       - tichete de mas 19

       - deplas ri, deta ri 20 225
  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 1.585

  d) Cheltuieli de protocol 22

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24
  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 150

  h) Alte cheltuieli 26

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 80

        - cheltuieli privind dobânzile 28 50

        - alte cheltuieli financiare 29 30

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 20

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
V. REZULTATUL NET 32 20

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN�I 33
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R�MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN�I: 34 20

  a) pentru cointeresarea personalului 35 4

  b)pentru finan�area dezvolt�rii  institutului na�ional 36 12
  c) pentru desf��urarea activit��ii curente, inclusiv pentru cofinan�area 
proiectelor 37 4

VIII. SURSE DE FINAN�ARE A INVESTI�IILOR,din care: 38 999

  1. Surse proprii 39

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi�ii 40

  3. Credite bancare pentru investi�ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 999

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI�II, din care: 45 999

  1. Investi�ii, inclusiv investi�ii în curs la finele anului  46 999

  2. Ramburs�ri de rate aferente creditelor pentru investi�ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 22.431

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 22.411

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 20

  4. Num�r mediu de personal, total institut, din care: 53 96

     - num�r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 73
  5. Câ�tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/persoan�/lun� 55 10.716

  6. Câ�tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                      
- lei/persoan�/lun� 56 12.396

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,09

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 233,66

  9. Rata rentabilit��ii financiare 59 0,45

rd.32*100

                                               capital propriu

 10. Pl��i restante 60 450

 11. Crean�e de încasat 61 1.530

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021
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ANEXA Nr. 35

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ „MARIN DRĂCEA”

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

83

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care: 1 109.681

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 109.601

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 78.079

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 26.722

  c) Alte venituri din exploatare 5 4.800

  2. VENITURI FINANCIARE 6 80

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 109.501

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 109.001

  a) Bunuri i servicii 9 20.006

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 79.438

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 73.702

          - indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 280

          - drepturile salariale ale directorului general 13 509

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 1.658

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 4.078

       - tichete de mas 19 788

       - deplas ri, deta ri 20 3.290

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 3.800

  d) Cheltuieli de protocol 22 100

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 47

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 850

  h) Alte cheltuieli 26 4.760

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 500

        - cheltuieli privind dobânzile 28 300

        - alte cheltuieli financiare 29 200

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 180

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 44

V. REZULTATUL NET 32 136

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33 136



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34

  a) pentru cointeresarea personalului 35

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 8.694

  1. Surse proprii 39 2.318

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 6.376

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 8.694

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 8.694

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 109.681

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 109.501

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 180

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 825

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 530

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                          
- lei/persoan /lun 55 7.374

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                     
- lei/persoan /lun 56 8.650

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,16

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 133

  9. Rata rentabilit ii financiare 59

rd.32*100 0,19

                                              capital propriu 

 10. Pl i restante 60 900

 11. Crean e de încasat 61 1.400

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021
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ANEXA Nr. 36

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ȘI SFECLĂ DE ZAHĂR BRAȘOV

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

85

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 6.975
  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 6.973
din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 2.400
  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 4.039
  c) Alte venituri din exploatare 5 534
  2. VENITURI FINANCIARE 6 2
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 6.935
 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 6.933
  a) Bunuri i servicii 9 3.323
  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 2.874
    - cheltuieli cu salariile din care: 11 2.722
          -indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 149
          -drepturile salariale ale directorului (general) 13 156
    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14 0
    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 61
    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

0

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

0
    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 91
       - tichete de mas 19 87
       - deplas ri, deta ri 20 0

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21

707
  d) Cheltuieli de protocol 22 2
  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 1
  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25

0
  h) Alte cheltuieli 26 26

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 2
        - cheltuieli privind dobânzile 28 0
        - alte cheltuieli financiare 29 0

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) 30 40
IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 7
V. REZULTATUL NET 32 33



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33 33
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 0
  a) pentru cointeresarea personalului 35 0
  b)pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 0
  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 0
VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 10
  1. Surse proprii 39 10
  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40 0
  3. Credite bancare pentru investi ii 41 0
       - interne 42 0
       - externe 43 0
  4. Alte surse 44 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 10
  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 10
  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47 0
      - interne 48 0
      - externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0
  1. Venituri totale (rd. 01) 50 6.975
  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 6.935
  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 40
  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 59
     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 32
  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                        
-lei/persoan /lun 55

3.473

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                    
- lei/persoan /lun 56

3.400
  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,57
  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 118
  9. Rata rentabilit ii financiare 59 0,62

rd.32*100

                                              capital propriu 

 10. Pl i restante 60 0
 11. Crean e de încasat 61 600

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021
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ANEXA Nr. 37

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ȘI ȘTIINȚELOR BIOMEDICALE „VICTOR BABEȘ”

BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021

87

INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 18.450

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 18.440

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 14.590

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 3.700

  c) Alte venituri din exploatare 5 150

  2. VENITURI FINANCIARE 6 10

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 17.781

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 17.731

  a) Bunuri i servicii 9 7.756

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 8.921

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 8.500

          -indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 242

          -drepturile salariale ale directorului (general) 13 311

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 191

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 230

       - tichete de mas 19 180

       - deplas ri, deta ri 20 50

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 1.000

  d) Cheltuieli de protocol 22 2

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 2

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25

  h) Alte cheltuieli 26 50

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 50

        - cheltuieli privind dobânzile 28 30

        - alte cheltuieli financiare 29 20

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) 30 669

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 107



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1

V. REZULTATUL NET 32 562

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 562

  a) pentru cointeresarea personalului 35 112

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 337

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 113

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 100

  1. Surse proprii 39

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44 100

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 100

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 100

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 18.450

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 17.781

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 669

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 175

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 144

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                         
-lei/persoan /lun 55 3.806

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                    
- lei/persoan /lun 56 4.700

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 3,76

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 105,43

  9. Rata rentabilit ii financiare 59

rd.32*100 6,11

                                                capital propriu 
 10. Pl i restante 60 0
 11. Crean e de încasat 61 0
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ANEXA Nr. 38

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MUNCII „ALEXANDRU DARABONT” — INCDPM

BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —
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INDICATORI Nr. 
rd. Program  2021

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 4.222

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 4.221

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz� 3 1.726

  b) Venituri din activit��i conexe activit��ii de cercetare-dezvoltare 4 2.493

  c) Alte venituri din exploatare 5 2

  2. VENITURI FINANCIARE 6 1

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 4.202

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 4.201

  a) Bunuri �i servicii 9 352

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 3.556

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 3.465

          -indemniza�iile membrilor consiliului de administra�ie 12 148

          -drepturile salariale ale directorului (general) 13 299

    - contribu�ii la fondul de pensii facultative 14 0

    - contribu�ia asiguratorie pentru munc� 15 78
    - contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� în cazul condi�iilor deosebite de 
munc� 16 0

    - contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� în cazul condi�iilor speciale de 
munc� 17 0

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 13

       - tichete de mas� 19 0

       - deplas�ri, deta��ri 20 13

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz�rile,provizioanele �i ajust�rile 
pentru depreciere 21 181

  d) Cheltuieli de protocol 22 2

  e) Cheltuieli de reclam� �i publicitate 23 0

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0

  g) Cheltuieli prev�zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare 25 14

  h) Alte cheltuieli 26 96

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 1

        - cheltuieli privind dobânzile 28 0

        - alte cheltuieli financiare 29 1



INDICATORI Nr. 
rd. Program  2021

A 0 1

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) 30 20

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 3

V. REZULTATUL NET 32 17

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33 17

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 0

  a) pentru cointeresarea personalului 35 0

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 0

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 0

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 50

  1. Surse proprii 39 50

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40 0

  3. Credite bancare pentru investi ii 41 0

       - interne 42 0

       - externe 43 0

  4. Alte surse 44 0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 50

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 50

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47 0

      - interne 48 0

      - externe 49 0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 4.222

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 4.202

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 20

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 44

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 18

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                             
-lei/persoan /lun 55 5.848

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                         
- lei/persoan /lun 56 10.833

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,48

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 96

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 -5,68
rd.32*100

                                                       capital propriu
 10. Pl i restante 60 2.000
 11. Crean e de încasat 61 145
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ANEXA Nr. 39

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ — ICCF BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021
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INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 7.188

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 7.186

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 4.970

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 85

  c) Alte venituri din exploatare 5 2.131

  2. VENITURI FINANCIARE 6 2

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 7.176

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 7.121

  a) Bunuri i servicii 9 1.100

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 4.611

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 4.500

          -indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 160

          -drepturile salariale ale directorului (general) 13 115

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14 0

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 101

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor 
deosebite de munc 16 0

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor 
speciale de munc 17 0

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 10

       - tichete de mas 19 0

       - deplas ri, deta ri 20 10

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i 
ajust rile pentru depreciere 21 1.290

  d) Cheltuieli de protocol 22 6

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 4

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0
  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile 
ulterioare

25 0

  h) Alte cheltuieli 26 110

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 55

        - cheltuieli privind dobânzile 28 51

        - alte cheltuieli financiare 29 4

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) 30 12

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 3



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1

V. REZULTATUL NET 32 9
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII 
PRECEDEN I 33 0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 9

  a) pentru cointeresarea personalului 35 2

  b) pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 5

  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 2

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 60

  1. Surse proprii 39 60

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40 0

  3. Credite bancare pentru investi ii 41 0

       - interne 42 0

       - externe 43 0

  4. Alte surse 44 0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 60

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 60

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47 0

      - interne 48 0

      - externe 49 0

X. DATE DE FUNDAMENTARE 0

  1. Venituri totale (rd. 01) 50 7.188

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 7.176

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 12

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 84

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 65

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                     
-lei/persoan /lun 55 4.242

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare               
- lei/persoan /lun 56 4.371

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 0,17

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 85,57

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 0,0013

rd.32*100

                                           capital propriu 
 10. Pl i restante 60 900
 11. Crean e de încasat 61 0
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ANEXA Nr. 40

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —
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INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 13.857

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 13.853

din care: 0

  a) Venituri din activitatea de baz 3 11.453

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 900

  c) Alte venituri din exploatare 5 1.500

  2. VENITURI FINANCIARE 6 4

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 13.668

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 13.506

  a) Bunuri i servicii 9 2.993

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 8.430

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 7.565

          -indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 270

          -drepturile salariale ale directorului (general) 13 205

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14 0

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 170

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16 0

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17 0

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 695

       - tichete de mas 19 0

       - deplas ri, deta ri 20 695

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 2.065

  d) Cheltuieli de protocol 22 13

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 2

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 3

  h) Alte cheltuieli 26 0

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 162

        - cheltuieli privind dobânzile 28 157

        - alte cheltuieli financiare 29 5

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) 30 189

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 32

V. REZULTATUL NET 32 157



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33 0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 157

  a) pentru cointeresarea personalului 35 31

  b)pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 94
  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 32

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 0

  1. Surse proprii 39 0

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40 0

  3. Credite bancare pentru investi ii 41 0

       - interne 42 0

       - externe 43 0

  4. Alte surse 44 0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 0

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 0

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47 0

      - interne 48 0

      - externe 49 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0
  1. Venituri totale (rd. 01) 50 13.857

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 13.668

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 189

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 112

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 101

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                         
-lei/persoan /lun 55 5.323

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                     
- lei/persoan /lun 56 6.242

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 1

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 124

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 0

rd.32*100 0,30

                                              capital propriu 0

 10. Pl i restante 60 0

 11. Crean e de încasat 61 0
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ANEXA Nr. 41

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ȘI TELEDETECȚIEI — IGR

BUCUREȘTI

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2021

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1151/3.XII.2021
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INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 12.600

  1. VENITURI DIN EXPLOATARE 2 12.573

din care:

  a) Venituri din activitatea de baz 3 11.900

  b) Venituri din activit i conexe activit ii de cercetare-dezvoltare 4 493

  c) Alte venituri din exploatare 5 180

  2. VENITURI FINANCIARE 6 27

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 12.360

 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 12.340

  a) Bunuri i servicii 9 4.902

  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 6.585

    - cheltuieli cu salariile din care: 11 5.700

          -indemniza iile membrilor consiliului de administra ie 12 194

          -drepturile salariale ale directorului (general) 13 238

    - contribu ii la fondul de pensii facultative 14

    - contribu ia asiguratorie pentru munc 15 128

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor deosebite 
de munc 16

    - contribu ia de asigur ri sociale datorat  în cazul condi iilor speciale 
de munc 17

    - alte cheltuieli de personal, din care: 18 757

       - tichete de mas 19

       - deplas ri, deta ri 20 757

  c) Cheltuieli de exploatare privind amortiz rile,provizioanele i ajust rile 
pentru depreciere 21 640

  d) Cheltuieli de protocol 22 0

  e) Cheltuieli de reclam  i publicitate 23 10

  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 24 0

  g) Cheltuieli prev zute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare 25 78

  h) Alte cheltuieli 26 125

  2. Cheltuieli financiare, din care: 27 20

        - cheltuieli privind dobânzile 28

        - alte cheltuieli financiare 29 20

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) 30 240

IV. IMPOZIT PE PROFIT 31 38

V. REZULTATUL NET 32 202



INDICATORI Nr.    
rd. Program  2021

A 0 1

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I 33 102

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT R MAS DUPA ACOPERIREA 
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDEN I: 34 100

  a) pentru cointeresarea personalului 35 20

  b)pentru finan area dezvolt rii  institutului na ional 36 60
  c) pentru desf urarea activit ii curente, inclusiv pentru cofinan area 
proiectelor 37 20

VIII. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR,din care: 38 969,151

  1. Surse proprii 39

  2. Sume de la bugetul de stat pentru investi ii 40 969,151

  3. Credite bancare pentru investi ii 41

       - interne 42

       - externe 43

  4. Alte surse 44

IX. UTILIZAREA RESURSELOR  PENTRU INVESTI II, din care: 45 969,151

  1. Investi ii, inclusiv investi ii în curs la finele anului  46 969,151

  2. Ramburs ri de rate aferente creditelor pentru investi ii 47

      - interne 48

      - externe 49
X. DATE DE FUNDAMENTARE
  1. Venituri totale (rd. 01) 50 12.600

  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) 51 12.360

  3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) 52 240

  4. Num r mediu de personal, total institut, din care: 53 127

     - num r mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 72

  5. Câ tigul mediu lunar pe salariat, total institut                                         
-lei/persoan /lun 55 3.484

  6. Câ tigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare                    
- lei/persoan /lun 56 6.183

  7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) 57 1,94

  8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) 58 99,21

  9. Rata rentabilit ii financiare 59 0,03

rd.32*100

                                              capital propriu 

 10. Pl i restante 60 0

 11. Crean e de încasat 61 0
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