
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea 

Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările 

ulterioare, prevede la alin (5) al art. 49: ”(5) Se finanţează de la bugetul de stat, prin fonduri alocate 

în acest scop, cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea, dezafectarea şi paza instalaţiilor şi 

obiectivelor speciale de interes naţional, în limita fondurilor bugetare alocate anual”, iar în baza 

alin. (7) din același articol: ”(7) Lista instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional pentru 

care se alocă fonduri de la bugetul de stat se stabileşte şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, 

la propunerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.” Prin Hotărârea Guvernului nr. 

786/2014, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată Lista instalaţiilor şi 

obiectivelor speciale de interes naţional, finanțate din fondurile Ministerului Educației și Cercetării 

Știintifice, de la bugetul de stat, capitolul ”Cercetare fundamentală și cercetare-dezvoltare”, care 

cuprinde un număr de 30 de poziții selectate în urma evaluării pe baza metodologiei și criteriilor 

stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice. Totodată Hotărârea Guvernului 

nr. 786/2014 stabilește și categoriile de cheltuieli care pot fi suportate de la bugetul de stat așa cum 

acestea sunt precizate în Anexa nr. 2 la actul normativ. 

1.1 Prezentul act normativ nu transpune legislaţie comunitară şi nu creează cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia. 

2. Schimbări preconizate  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, 

dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare, a fost subliniat faptul 

că sunt încurajate performanța și concentrarea organizațională, prin măsuri precum finanţarea 

instituţională după criterii care pot stimula susţinerea unor clustere de inovare şi a unor aglomerări 

geografice multiactor în jurul infrastructurilor majore de tipul Extreme Light Infrastructure - 

Nuclear Physics -ELI-NP, crearea centrelor de competenţă. 

Totodată, Guvernul României s-a angajat, conform adresei nr. 3592/25.07.2012, să asigure 

condițiile financiare pentru o funcționare corespunzătoare a infrastructurii ELI-NP în faza 

operațională, precum și angajamentul de a sprijini cu cel puțin 30% din costurile operaționale. 

Investițiile semnificative realizate în precedentul exercițiu financiar și continuarea susținerii 

acestora în prezentul exercițiu financiar impun susținerea utilizării și valorizării infrastructurii de 

cercetare-dezvoltare pentru crearea de retur economic și social. 

În acest context, ținând seama de atribuțiile care îi revin conform prevederilor alin. (8) al art 49 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările 

ulterioare, Ministerul Cercetării și Inovării a lansat în luna octombrie 2017 un apel de propuneri 

pentru depunerea de solicitări și evaluarea în vederea actualizării Listei de instalații și obiective de 

interes național. În urma evaluării, Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics - ELI-NP a 

obținut punctajul de 82,14, peste minimumul necesar pentru includerea în Lista IOSIN finanțate de 

la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării. 
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Astfel, se propune modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2014 prin introducerea 

în anexa nr. 1- Lista instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, de la bugetul de stat, capitolul "Cercetare 

fundamentală şi cercetare dezvoltare", după punctul 30 a unui nou punct, punctul 31, cu următorul 

cuprins: 

Nr. 

crt. 

Denumirea instalației de interes național Denumirea unității de cercetare-dezvoltare 

care administrează instalația 

“31 Extreme Light Infrastructure - Nuclear 

Physics 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia 

Hulubei" - IFIN - HH București” 

Conform criteriilor de evaluare aplicate, facilitatea selectată are un rol de suport major pentru 

activitatea de cercetare-dezvoltare în domenii strategice ale economiei naționale, poate prezenta 

potențiali factori de risc în cazul neasigurării funcționării lor la parametrii normali, oprirea sau 

funcționarea sub acești parametri putând produce degradarea instalației, sau pericol pentru viața și 

integritatea populației, sau/și pericol de agresiune asupra mediului înconjurător.  

Totodată aceasta asigură suportul științific, tehnic și logistic pentru cooperări internaționale 

inclusiv în diverse programe de infrastructuri pentru cercetare la care România este parte. 

La această dată România dispune de cea mai avansată infrastructură de cercetare în domeniul 

laserilor de mare putere din lume. În cadrul acesteia au fost recepționate și sunt date în exploatare: 

clădirile speciale și sistemul geotermal care asigură condițiile de mediu necesare funcționării 

aparaturii științifice,  sistemul de laseri de mare putere cu două brațe de 10 PW, două brațe de 1 

PW, două brațe de 100 TW, laboratorul de ținte pentru interacția laser cu materia, laboratorul optic, 

precum și toate ansamblurile experimentale prevăzute de TDR-urile aprobate de Comitetul 

Științific Internațional al ELI-NP. Pe lângă confirmarea funcționalității și livrarea parametrilor 

proiectați pentru Sistemul Laser de Mare Putere au fost realizate și primele experimente cu acesta 

la brațele de putere mai mică ceea ce reprezintă o premieră mondială, este absolut necesară 

susținerea operării acestui sistem pentru demararea tuturor experimentelor preconizate în această 

perioadă cu acest sistem. O amânare a acestora din lipsa susținerii interne va conduce la pierderea 

priorității României în a realiza și publica rezultate la frontiera cunoașterii și a dezvoltărilor 

tehnologice, având în vedere că în această perioadă alte națiuni ar putea să-și dezvolte propriile 

infrastructuri de cercetare.  

 

 

3.Alte informaţii  

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macro-economic 

Efectele în economia românească, atât la nivel local şi regional cât şi naţional, vor fi importante. 

Accesul în utilizarea acestei infrastructuri este asigurat nu numai cercetătorilor din unitățile de 

cercetare-dezvoltare de drept public ci și cercetătorilor și utilizatorilor din unități de cercetare-

dezvoltare de drept privat și agenților economici. 

 

11 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat        

Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de 

stat. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri. 

21.Impactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impactul social 

Includerea în Lista instalațiilor de interes național și susținerea financiară a acestei infrastructuri 

poate conduce la obținerea de date și informații pentru fundamentarea de decizii și pentru reducerea 

de riscuri în domeniile în care acestea funcționează. 

4. Impactul asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător. 

5. Alte informaţii  

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- în mii lei (RON) -  

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru ani Media 

pe 

cinci 

ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

Nu este 

cazul 

     

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii  

Nu este 

cazul 

     

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Nu este 

cazul 

     

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul 
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7. Alte informaţii   

 

Prezentul act normativ nu are impact financiar asupra 

bugetului general consolidat, având în vedere faptul că 

finanțarea cheltuielilor se realizează în limita sumelor 

prevăzute anual cu această destinaţie în bugetul 

Ministerului Educației și Cercetării, la capitolul 

”Cercetare fundamentală și cercetare-dezvoltare”. 

 

                                                    Secţiunea a 5-a                                                             

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1.Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ: 

a) acte normative care se modifică 

sau se abrogă ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

 

a) Prezentul proiect de act normativ modifică Hotărârea 

de Guvern nr. 786/2014 privind aprobarea Listei 

instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes național, 

finanțate din fondurile Ministerului Educației şi 

Cercetării Ştiinţifice. 

b) Nu este cazul. 

11. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice 

 

Nu este cazul 

2.Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare: 

Nu este cazul 

3.Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Nu este cazul 

4.Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene  

Nu este cazul 

5.Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg 

angajamente 

Nu este cazul 

6.Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate:  

Nu este cazul. 

2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului 

în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

 Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Nu este cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente  

 Nu este cazul 
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5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul va fi supus avizării Consiliului Legislativ. 

6. Alte informaţii - Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 7-a                                                              

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ  

Prezentul act normativ a îndeplinit procedura privind transparența prevăzută de Legea nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, republicată. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii - Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente. -  Nu este cazul 

2. Alte informaţii - Nu este cazul. 
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Faţă de cele prezentate, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei 

instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

Ministrul educației și cercetării 

 

Monica Cristina ANISIE 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

Ministrul finanţelor publice 

 

Vasile-Florin CÎŢU 

Ministrul justiției 

 

Marian Cătălin PREDOIU  
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FUNCŢIE 

PERSOANĂ 

AVIZATOARE 

NUME ŞI 

PRENUME 

DATĂ 

AVIZARE 
OBSERVAŢII SEMNĂTURĂ 

Secretar de Stat  
CIUPARU 

Dragoș Mihael 
   

Secretar General LAZĂR Ioana    

Secretar General 

Adjunct 

DECĂ Sorin 

Ștefan 
   

Director general 

Direcţia generală 

economică 

PĂUNICĂ Mihai    

Director general  

Direcția Generală 

Juridică, Control, 

Relații Publice și 

Comunicare 

 

MĂRĂȘESCU 

Leonid-Nicos 

   

Șef Serviciu 

Serviciul Legislație 

HRISTACHE 

Corina Ionela 
   

Consilier juridic      

Director 

Direcția Infrastructuri 

de Cercetare 

BALA 

Gheorghe  
   

FUNCŢIE 

PERSOANA CARE A 

ÎNTOCMIT 

NUME ȘI 

PRENUME 

DATĂ 

ÎNTOCMIRE 
OBSERVAŢII SEMNĂTURĂ 

Consilier superior 

 
Iacob Daniela 

 
 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


