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Guvernul României

Hotărârea  nr.  1265/2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice

privind contractarea,  finanțarea,  monitorizarea și  evaluarea programelor,

proiectelor  de  cercetare-dezvoltare  și  inovare  și  a  acțiunilor  cuprinse  în

Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare

În vigoare de la 25 august 2004

Consolidarea din data de 15
ianuarie
2019  are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 776
din 25 august 2004

Alege altă consolidare⇒.

Include modificările aduse prin următoarele acte: HG 133/2011; HG 1244/2012.

Ultimul amendament în 04 ianuarie 2013.

În temeiul art. 108 din Constituție,  republicată, și  al  art.  60 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,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Se  aprobă  Normele  metodologice  privind  contractarea,  finanțarea,  monitorizarea  și  evaluarea
programelor,  proiectelor  de  cercetare-dezvoltare  și  inovare  și  a  acțiunilor  cuprinse  în  Planul  național  de
cercetare-dezvoltare și inovare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 48/1998 pentru
aprobarea Normelor metodologice  privind  finanțarea,  elaborarea,  atribuirea  și  implementarea,  în  sistem
descentralizat,  a  programelor/proiectelor  de  cercetare-dezvoltare  și  de  stimulare  a  inovării,  publicată  în
Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  91  din  26  februarie  1998,  cu  modificările  și  completările
ulterioare.
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București, 13 august 2004.
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NORME METODOLOGICE
privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea

programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a
acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare

și inovare
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