
 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației și cercetării, muncii și 

protecției sociale 

     

Pentru eficientizarea instituțională, buna guvernanță a sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare și 

aplicarea unitară a politicilor de dezvoltare a acestuia, institutele naționale de cercetare-dezvoltare 

trebuie să fie coordonate unitar, 

Pentru a răspunde acestor provocări este imperios necesară consolidarea cadrului instituţional aflat în 

coordonarea Ministerului Educației și Cercetării prin trecerea Institutului Naţional de Cercetare-

Dezvoltare în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. din coordonarea Ministerului 

Muncii și Protecției Sociale în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, 

Având în vedere faptul că I.N.C.S.M.P.S. este specializat în elaborarea de studii şi analize prin care să 

se fundamenteze noile politici de redresare a aspectelor care prezintă disfuncţionalităţi,  

Deoarece toate aspectele de mai sus vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei 

reglementare nu poate fi amânată, 

În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

 Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 
Art. I. Art.V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, se modifică și se 

completează și va avea următorul cuprins: 

 

“ Art. V  (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - 

I.N.C.S.M.P.S trece din coordonarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale în coordonarea 

Ministerului Educației și Cercetării. 

 

(1) Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale 

se preia de către Ministerul Educației și Cercetării, potrivit prevederilor legale cu menținerea 

drepturior salariale dobândite anterior preluarii. 

 

(2) Ministerul Educației și Cercetării se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale. 

 

(3) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,  Ministerul Muncii 

și Protecției Sociale și Ministerul Educației și Cercetării, încheie protocol de predare-preluare care 

va cuprinde prevederile bugetare şi execuţia bugetară pe anul 2020. 

 

(4) Până la data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (3) finanţarea cheltuielilor 

Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale  se asigură 

din bugetul ordonatorului principal de credite existent înainte de intrarea în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă. 

 

 



 

 

(5) Pentru litigiile în care Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii şi Protecţiei 

Sociale are calitate procesuală, aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de stadiul 

procesual, Ministerul Educaţiei şi Cercetării se subrogă în toate drepturile și obligațiile Institutului 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii şi Protecţiei și dobândește calitatea 

procesuală a acestora începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, după 

caz.” 

 

Art II. Punctul IV din Anexa nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 81 din 28 ianuarie 2020 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecței Sociale, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 76 din 3 februarie 2020, se abrogă. 

  

Art. III. Anexa nr. 4 a Hotărârii Guvernului nr. 24 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 34 din 20 ianuarie 2020, se completează cu numărul curent 44,  care va avea următorul cuprins: 

 
“Anexa 4  

Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării 

 

44 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în 

Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale 

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 324/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare 

                                                                                                                                                                 ” 
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