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Secliunea 1

Titlul proiectului de act normativ

Ordonanfi de urgenfi pentru abrogarea qi modificarea unor acte normative

Secfiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

L.Descrierea situafiei actuale

Activitatea de cercetare qtiin{ifici gi dezvoltare tehnologici este reglementatd de

Ordonanta Guvernului nr.5712002 privirrd cercetarea gtiin{ifici gi dezvoltarea tehnologicl,

aprobatd cu modificdri prin Legea nr.32412003, cu modificirile gi completdrile,ulterioare,
.  , , .  , . : . i  . t

Modificdrile aduse acesteia prin Ordonanla Guvernului nr. 6 din 26 ianuarie 201.1;'publicati

in Monitorul Oficial nr. B0 din 3L ianuarie' 20i1,, stipuleazi un nou sistern de evaluare,
_  l  

' . ' :  : ' : :  ' t '

clasificare 9i certificare, in coordonarea unui singur organism, gi anume Colegiul

Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare gi Inovare. Data de intrare in vigoare a acestor
|  , t  . .  ' . , 1 '  ' .

prevederi este de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al RomAniei a Ordonan{ei

Guvernulu i nr . 6 I 2A71,.
)

JinAnd seama de acest termen qi de faptul cd, pAnd la aceastd datd evaluarea in vederea

atestdrii qi acreditdrii institu{iilor gi unitdlilor de cercetare-dezvoltare era fdcuti de cinci

organisme, respectiv Academia RomAnd, Academia de $tiinle Medicale, Academia de

$tiinle Agricole gi Silvice, Consiliul Nalional al Cercetirii $tiin{ifice din invi{imAntul

Superior gi Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare gi Inovare, pentru

armonizarea legislaliei, se impune modificarea in consecin(5 a actelor normative care

reglementeazi organizarea gi funclionarea acestor institulii, precum gi a actelor normative

care cuprind dispozilIi legale referitoare la unitXli gi institulii de cercetare-dezvoltare



atestate sau acreditate in sensul prevederilor din HGss1,l2007.

1^L Prezentul act normativ nu transpune legislalie comunitari qi nu creeazi cadrul pentru

aplicarea directi a acesteia.

2.Schimbiri preconizate

in vederea asanirii legislaliei active, ca urmare a intrdrii in vigoare a Ordonantei

Guvernului nr. 5 din 26 ianuarie 2011 pentru modificarea qi completarea Ordonan{ei

Guvernului nr. 5712002 privind cercetarea gtiinlifici qi dezvoltarea tehnologicS, este

necesard modificarea dispozi{iilor legale care sunt incompatibile cu reglementdrile in

vigoare, conform Legii nr.2412000 privind normele de tehnici legislativd pentru elaborarea

actelor normative, republicatd

Pentru respectarea termenului prevdzut de OG 612071,, se impune modificarea in regim

de urgen{d a urmdtoarelor acte normative, astfel:

-Legea nr. 26412004 privind organizarea qi funclionarea'Academiei de $tiin{e Medicale,

publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I, nr. 505 din 6 iulie 2004, cu modificdrile

gi completirile ulterioare - la articolul 6 alineatul (1), litera i) se abrogi intrucAt,aceste

prevederi sunt contrare noilor reglementiri ale art.33 din OG 5712002 privind'cbrcetarea

qtiinlifici gi dezvoltarea tehnologica aprobati cu modificdri prin Legea nr'. 32412003, cu

modificirile qi completirile ulterioare. :

- Legea nr.4512009 privind organizarea gi funclionarea Academiei de $tiinle Agricole gi

Silvice "Gheorghe lonescu-$igegti" gi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile

agriculturii, silviculturii gi industriei alimentare, publicati in Monitorul Oficial al RomAniei,

Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificdrile ulterioare - se abrogd articolul 10

alineatul (1) litera c); se modific5 articolul 18 alineatul (4), articolul 25 gi articolul 28

alineatele (2) qi (4); se abrogi articolul 33; se modificd articolul 53 alineatele (1) 9i (5) qi se

abrogd de la articolul 53 alineatele (2), (3) gi (4), pentru a se elimina prevederile referitoare la



atestarea gi acreditarea unitililor qi instituliilor de cercetare-dezvoltare din domeniui

agricol;

- Ordonan{a de urgen{d a Guvernului nr. 79412A02 privind regimui strdinilor in

RomAnia, repubiicatl in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr. 421din 5 iunie 2008, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare - articolul 48 se modificd pentru a face trimitere la

legislalia europeand aplicabil4 respectiv Directiva 2005171. a Comisiei Europene. De

asemenea, pentru a implementa recomanddrile Comisiei Europene privitoare la mobilitatea

cercetitorilor in interiorul Uniunii Europene gi in afara acesteia, gi pentru a simplifica qi

fluidiza procedurile administraliei publice centrale, in conformitate cu planul de guvernare,

se considerd autorizate de drept pentru a primi cercetitori striini orice unitili de cercetare-

dezvoltare evaluate qi clasificate la nivel A+, A sau A- conform art., 33 din Ordonanla

Guvernului nr'.,57/2002 cu modificdrile.gi completdrile ulterioare, precum gi universitilile

clasificate ca universitdti de cercetare avansati Ei educalie sau universitd(i de educalie gi

cercetare qtiin{ificd, conform art. 193 din Legea U20X1. .a, Fducaliei Nalionale; rpentru

autorizar:ea altor unitili decAt cele de mai sus, se prevdd norme metodologice a fi.aprobate

prin ordin al ministrului educaliei, cercetirii, tineretului qi sportului.

.'- Ordonanta de urgen!5 a Guvernului nr. 9120L0 privind aprobarea Programului de

, sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii .prioritare pentru economia romAneascd,

finanlate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate RomAniei, publicati in

Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I, nr. 736 din 1 martie 2070, aprobatd prin Legea nr.

72012070, cu modificirile gi completdrile ulterioare - se modifici articolul 2 alineatul (1)

litera c), pentru a se face referire la institulii de cercetare-dezvoltare de drept public

certificate.

- Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomAnia nr. 705811967 privind

titlurile gtiinlifice in Republica Socialistd RomAnia, publicat in Buletinul Oficial nr. 100 din

15 noiembrie 1967, se abrogi.

AvAnd in vedere faptul ci o intArziere in reglementarea aspectelor precizate rr.ai sus ar



cIeadis func! ional i t i ! i in in t reguls is temnat ionala" .

sus-menlionate vizeazd un interes public qi constifuie o situa{ie extraordinard a cdrei

reglementare nu poate fi amAnatd, se impune adoptarea in regim de urgentd a prezentului

act normativ.

3.AIte informatii

Nu este cazul.

Sectiunea a 3-a

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

L. Impactul macroeconomic

Prezentul act normativ nu are impact macroeconomic.

L^L Impactul asupra nrediului

Prezentul act normativ' nu

ajutoarelor de stat.

concu ren t i a l  q i  domen iu lu i  a iu toa re lo r  de ' s ta t  I  i , ,  . ,

are impact asupra mediului concurenfial .gi dorheniului

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Prezentul act norrnativ'nu are impact asupra mediului de afaceri:.

' :

3. Impactul social

Prezentul act normativ nu are impact asupra social.

4. Impactul asupra mediului

Prezenful act normativ nu are impact asupra mediului inconjurdtor.

5. Alte informafii

Nu este cazul.



Secliunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atAt pe termen scurt, pentru anul curent, cAt qi pe termen lung (pe 5 ani)

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

- in mii lei (RON) -

Indicatori Anul
curent

Urmdtorii patru aru Med
ia pe
cinci
ani

1 2 n
J 4 5 6 .7

1. Modificdri ale venifurilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. impozit pe profit
i i . 1  impoz i tpeven i t  '  , j ,  ,  I ,

b) bugete locale
i. impoiit pe profit

c) bugetul asigurdrilor sociale de stat:
i. contributii de asisuriri

2. Modificiri ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care: , i'

a) buget de stat, din acesta:
i. 

" 
cheltuieli de personal 

' ;: '

ii. bunuri qi servicii
b) bugete locale:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri qi servicii

c) bugetul asiguririlor sociale de stat:
i. cheltuieli de personal

ii. bunuri si servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a)buget de stat
b) bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea cregterii
cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare



6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificirilor veniturilor gi/sau cheltuielilor

busetare
7. Alte informatii

Secliunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

L. Misuri normative necesare pentru

aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ
a) Acte normative in vigoare ce vor fi

modificate sau abrogate, ca urtnare a
intrdrii in vigoare a proiectului de act
normativ

a)Prezentul proiect de act normativ

modifici urmitoarele acte normative:
-Legea nr. 26412004 privind

organizarea gi funclionarea Academiei de

$tiin(e Medicale, publicatd in Monitorul

Oficial al RomAniei, Partea I, nr. 605 din 6

iulie 2004, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

- Legea m.4512009 privind organizarea
qi funclionarea Academiei de $tiinle
Agricole gi Silvice. "Gheorghe Ionescu-

$iqegti" gi a sistemului de cercetare-

dezvoltare din domeniile agriculturii,

silviculturii qi industriei alimentare,

publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei,

Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu

modificirile ulterioare;
- Ordonanla de urgenli a Guvernului

nr. 19412002 privind regimul strdinilor in

RomAnia, republicatd in Monitorul Oficial al

RomAniei, Partea I, nr. 427 din 5 iunie 2008,
cu modificirile qi completdrile ulterioare;

- Ordonan{a de urgenlX a Guvernului
nr.9120'1,0 privind aprobarea Programului de

sprijin pentru beneficiarii proiectelor in

domenii prioritare pentru economia

romAneascd, finanlate din instrumentele

structurale ale Uniunii Europene alocate
RomAniei, publicatd in Monitorul Oficial al
RomAniei, Partea I, nr. 136 din 1 martie 2010,

aprobatd prin Legea nr. 12012070, cu

modificirile si completdrile ulterioare;



b) Acte normative ce urrneazd a fi elaborate
in vederea implementirii noilor dispozilii

Prezentul proiect de act normativ abrogi:
-Decretul Consiliului de Stat al Republicii

Socialiste RomAnia nr. 1.05811.967 privind
titlurile gtiin{ifice in Republica Socialistd
RomAnia
b)Pentru implementarea dispoziliilor
prezentul proiect de act normativ nu este
necesara elaborarea altor acte normative.

2. Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislalia comunitari in cazul
proiectelor ce transpun prevederi
comunitare

Prezentul proiect de act normativ nu
transpune gi nici nu implementeazd un act
comunitar, ci doar urmeazi recomandXrile la
nivelul Uniunii Europene in ceea ce priveste
derularea procesului legislativ.

3. Misuri normative necesare aplicdrii
directe a actelor normative comunitare

Prezentul proiect de act norrfiativ nu se
referd la acest subiect.

4. HotitAri ale Curlii de ]usti$e a Uniunii
Europene de Justifie

Denumirea actului sau documentului
n n m r r n i l r t  n r r n i r r l  r l r l r  a z { a n + X # i  c i  z l o +

Gradul de
conformitate (se

conformeazd,lnu se
conformeazi)

r
publicirii

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul

5. Alte acte normative qi/ sau documente
internationale din care decurg anqaiamente

Nu este cazul

6. Alte informalii

Nu este cazul.

Secliunea a 6-a

Consultirile efectuate in vederea elaboririi proiectului de act normativ

L. Informalii privind procesul de consultare cu organizaliile neguvelnamentale,

institute de cercetare gi alte organisme implicate:

in conformitate cu prevederile Legii nr.5212003 privind transparenla decizional5 in

administra{ia publicd, proiectul de act normativ a fost afiqat pe pagina de internet a



Autoritdlii Nalionale pentru Cercetare $tiinqifici,

reprezentanlilor societilii civile gi ai entitdlilor de

propuneri gi observa{ii.

in vederea acorddrii posibilitdlii

cercetare-dezvoltare de a formula

2.Fundamentarea alegerii organizaliilor cu care a avut loc consultarea precum qi a

modului in care activitatea acestor organizalii este legati de obiectul proiectului de act

normativ

intrucAt prevederile prezentului proiect de act normativ sunt de interes pentru comunitatea

gtiinlificd din RomAnia s-a optat pentru mediatizarea acestuia pe pagina de internet a

Autoritdlii Nalionale pentru Cercetare $tiinlifici.

3. Consultirile organizate cu autoritilile administrafiei publice locale, in situalia in;care

proiectul de, act normativ are ca obiect activitili ale acestor autorititi;'in coridifiile,

HotirArii Guvernului nr. 52112A05 privind procedura de consultare a structurilor

asociatiye ale, autoritililor administraliei publice locale. la. elaborarea proiectelor de,acte'

normative

Nu este cazul.

4. Consultirile desfi.gurate in cadrul consiliilor interministeriale in conformitate,eu'

prevederile HotirArii Guvernului nr.750l2OO5 privind constituirea consiliilor :

interministeriale permanente

Nu este cazrtl

5.Informalii privind avizarea de cdtre:

a) Consiliul Legislativ Guvernul va solicita avizul Consiiiului

Legislativ.

b) Consiliul Suprem de Apirare a Jdrii Avizul nu este necesar.

c) Consiliul Economic qi Social Iniliatorul prezentului proiect de act



normativ va solicita avizul Consiliului

Economic qi Social.

d) Consiliul Concurentei Avizul nu este necesar.

e) Curtea de Conturi a RomAniei Avizul nu este necesar.

6. Alte informalii

Nu este cazul.

Secfiunea a 7-a

Activitili de informare publici privind elaborarea

qi implementarea proiectului de act normativ

l.Informarea societilii civile cu privire la necesitatea elaboririi proiectului de act

notrnat iv ,  '  r r  ' . ' '

A fost respectriti procedura.transparen{ei decizionale potrivit Legii nr.5212003 privind

transparenfa decizionald in administrafia publicd

2. Informarea societilii civile cu privire la eventualul

implementirii proiectului de act normativ, precum qi

securitdlii cetilenilor sau diversitifii biologice

Proiectul de act normativ nu se referd la acest subiect.

impact asupra mediului in urm;t

efectele asupra sinitifii,gi ',. : I ,

3. Alte informalii - Nu este cazul.

Secfiunea a 8-a

Misuri de implementare

1. Mdsurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de citre autoritdfile

administraliei publice centrale gi/sau locale - infiinlarea unor noi organisme sau

extinderea competenlelor institu{iilor existente. - Nu este cazul.

2. Alte informatii Nu este caz:ul.



Fald de cele prezentate mai sus, supunem a:rizdrli prezentul proiect de Ordonanld

de urgen(i a Guvernului pentru abrogarea gi modificarea unor acte normative.

VICEPRIM-MINISTRU

MARKO BELA

MINISTRUL EDUCATIEI, CERCETARIL TINERETULUI il SPORTULUI

DANIEL PETRU FUNERIU

AVTZEAZA

MINISTRUL SANATATII

CSEKE ATTILA

, . t , . . :

MINISTRUL ECONOMIEI,

COMERTULUI $I MEDIULUI DE AFACERI

TON ARITON

MINISTRUL AGRICULTURII SI

DEZVOLTARII RURALE

VALERIU TABARA

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

TEODOR BACONSCHI

MINISTRUL JUSTITIEI

CATATTN MARIAN PREDoIU



Pregedintele Autoritilii Nalionale

pentru Cercetare $tiinfifici

Dragog Mihael CIUPARU

AVIZE ANCg

Secretar General

Decebal LOHAN

Compartiment juridic qi contencios

Consilier iuridic
Gabriela VLANTOIU

Direclia economici

Director
Lucia CSAVAR

Direclia generali programe

Director general
Ionel ANDREI

Initiator

Direclia Transfer Tehnologic qi Infrastructuri

Director
Cheorghe BALA

AVTZE MECTS

Secretar General

Corvin NEDELCU

Direclia Generall Juridici
Direclia Avizare Acte qi Contencios

Director
Eugenia Cristina POMAGA

Direclia Generali Economic,
' 

Finante, Resurse Umane

Director general

MJhai PAUNICA

Aviz de legalitate

Aviz de conformitate

Valentin POPESCU



001{$lLluL EcoHrhric lil soclAr

Inregistrat;ir, r.:: - 1 ! r

ORDONANTA DE URGENTA nau - '4f - 
al 

- A t' 1'/

pentru abrogarea qi modificarea unor acte normative

AvAnd in vedere prevederile din Ordonan{a Guvernului nr. 5712002 privind cercetarea

gtiinlifici gi dezvoltarea tehnologici, aprobat5 cu modificdri prin Legea nr.32412003 pentru

aprobarea Ordonanlei Guvernului nr. 5712002 privind cercetarea gtiinlificd gi dezvoltarea

tehnologicd, cu modificirile gi completdrile ulterioare, conform c5rora evaluarea qi

clasificarea unitd{ilor gi instifuliilor din sistemul nalional de cercetare-dezvoltare se fac dupi

noi norme metodologice,

avAnd in vedere ci la termenul de intrare in vigoare a dispoziliilor legale mai sus

menlionate, respectiv la 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial nr. 80 din 31 ianuarie

201,1 a Ordonanlei Guvernului nr. 61207L pentru modificarea gi completarea Ordonan{ei

Guvernului nr. 5712A02 privind cercetarea gtiin{ificd gi dezvoltarea tehnologic5, dispozifiile

legale privind atestarea capacitilii de a desfigura activitdli de cercetare-dezvoltare de cdtre

unitdli gi institulii care au in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea'gi.,abreditareh

unitdlilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes nalional, cuprinse in

actele normative in vigoare, trebuie abrogate in mod expres,

avAnd in vedere prevederile Legii nr. 
'1,12011 

a educaliei na{ionale, care' introduc
i -

reglementdri noi in domeniul studiilor universitare de doctorat gi care due la cdderea:in

desuetudine a reglementdrilor anterioare in domeniu,

avAnd in vedere prevederile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativi

pentru elaborarea actelor normative, republicat5, care recomandi asanarea legislaliei prin

abrogarea expresd a dispoziliilor legale cdzute in desuetudine sau care inregistreazi aspecte

de contradictorialitate cu reglementdrile in vigoare,

avAnd in vedere faptul cd o intArziere in reglementarea aspectelor precizate mai sus ar

conduce la disfunclionalitdli in intregul sistem nalional de cercetare-dezvoltare,

consider6nd cd elementele sus-menlionate vizeaz6, un interes public Ai constituie o

situa(ie extraordinari. a cdrei reglementare nu poate fi amAnatd, se impune adoptarea de

misuri imediate pe calea ordonanlei de urgenld,

in temeiul art.7'J.S, alin.(4) din Constitu(ia RomAniei, repubiicati



Guvernul RomAniei adoptd prezenta ordonanli de urgen{d.

ART. I

Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomAnia nr. 705817967 privind

titlurile gtiinlifice in Republica Socialisti RomAnia, publicat in Buletinul Oficial nr. 100 din 15

noiembrie 1967, se abrogd.

ART. I I

La articolul 6 alineatul (1) din Legea nr. 26412004 privind organizarea gi funclionarea

Academiei de $tiin(e Medicale, publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I, nr. 605

din 6 iulie 2004, cu modificirile gi completdrile ulterioare, litera i) se abrogd.

ART. III

Legea m.45120A9 privind organizarea gi funclionarea Academiei de $tiinfe Agricole gi

Silvice "Gheorghe Ionescu-$igegti" gi a. sistemului,'de,cercetare-dezvoltare'din.domeniile

agriculturii, silviculturii gi industriei alimentare, publicati in Monitorul Oficial al RomAniei,

Partea I, ntr.:200 din 30 rnartie 2009, cu modificdrile ulterioare, se modifici dupi cum

urmeazd:

1. La articolul 10 alineatul (1), litera c) se abrog5, .

2. La articolul 18, alineatul (4) se modificd gi va avea urmitorul cuprins:

,: ,;(4). Pregedintele ASAS emite decizii pentru constituirea comisiilor de atestare gi

promovare in grade profesionale de cercetdtor gtiinlific I qi cercetitor gtiin{ific II, decizii

privind componenla consiliilor de administralie ale unitSlilor de cercetare-dezvoltare

privind numirea directorului general sau a directorului unitd{ilor de cercetare-dezvoltare,

conform legii qi avizeazd, propuneri cu privire la asocierea unitSlilor de cercetare-dezvoltare

cu alte unitdti, institulii gi operatori economici in vederea realizdni de proiecte gi lucriri in

domeniul agricol, la reorganizarea sau desfiinlarea unitdlilor gi institufiilor de cercetare-

dezvoltare agricold gi altele asemenea."

3. Articolul25 se modificd qi va avea urmitorul cuprins:

,,ART. 25



Sistemul na{ional de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol cuprinde

ansamblul institufiilor gi unitililor de cercetare-dezvoltare previzute la art. 26, potrivit

prezentei legi."

4. La articolul 2& alineatele (2) qi (a) se modifici gi vor avea urmitorul cuprins:

,,(2) Institutele de cercetare-dezvoltare de ramuri prevdzute in anexa nr. 2 se

reorganizeaz6. ca institulii de drept public cu personalitate juridicS, in subordinea ASAS, iar

dupd oblinerea certificirii se pot organizaca institute na(ionale de cercetare-dezvoltare.

(4) Staliunile gi centrele de cercetare-dezvoltare pot Ii reorganizate ca baze

experimentale, fdrd personalitate juridicd, ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare

sau ale institutelor de profil."

. .5, Articolul 33 se abrogd: , r'.. . i :', : . .,

6.Laarticolul53, alineatul (1) se modificd qi va avea urmitorul cuprins:

,,(1) Unititi,le gi instituliile de cercetare-dezvoltare din dorneniul agricol pot fi,evaluate

gi clasificate in vederea certificirii conform prevederilor din Ordonan(a Guvernului' nr.

5712002 privind cercetarea gtiinlificd:gi,dezvoltarea tehnologici, aprobatd cu modificdri prin

Legeanr.324l2003,cumodificdrilegicompIetiri1eu1terioare.,,

, 7 .Laa r t i co lu l53 ,a l i nea te1e (2 ) , (3 )q i . . ( a )seabrog i .

8. La articolul 53, alineatul (5) se modificd gi va avea urmdtorul cuprins:

,,(5) Unitd(ile qi institu(iile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol pot fi

reorganizate prin hotdrAre a Guvernului, ini{iatd de Ministerul Agriculturii gi Dezvoltdrii

Rurale,la propunerea ASA$ in condiliile legii."

ART.IV

Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.1.9412002 privind regimul striinilor in RomAni4

republicatd in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu

modificirile qi completdrile ulterioare, se modificd dupi cum urmeazi:

1. Articolul 48 se modificd qi va avea urmdtorul cuprins:

,,4rt.48:Yiza de lungi gedere pentru desfdqurarea de activitili de cercetare qtiinlifici



(1) Yiza de lungd gedere pentru desfigurarea de activitdli de cercetare qtiinlifici se

acordd striinilor in baza acordului de primire incheiat cu o unitate de cercetare-dezvoltare

autorizatd in sensul Directivei 2005 17 U CE.

(2) Sunt autorizate de drept in sensul Directivei 2005|7UCE:

a) instituliile sau unitdlile de cercetare dezvoltare clasificate la nivelurile A+, A sau A-,

potrivit prevederilor art. 33 din Ordonanla Guvernului nr. 5712002 privind cercetarea

gtiinlificd gi dezvoltarea tehnologic5, aprobatd cu modificiri qi completdri prin Legea nr.

32412003, cu modificdrile gi competirile ulterioare;

b) instituliile de invd!5mAnt superior acreditate care sunt clasificate ca universitdli de

cercetare avansatd gi educalie sau ca universitili de educalie qi cercetare gtiinlificd, potrivit

prevederilor art. 193 din Legea ed.ucaliei nalionale nr. U2077.

(3) Unitilile de cercetare-dezvoltare pot fi autorizate in sensul Directivei 2gg5;lZtlCE de

cdtre Autoritatea Nalionald pentru Cercetare $tiinlificd, potrivit normelor metodologice

stabilite prin ordin al.ministrului educaliei; cer:cetdrii; tineretului.gi sportului. .

(4) Lista unitdlilor de cercetare-dezvoltare autorizate"in sensul Directivei 2A05|7UCE se

publici pe site-ul web al,Autoritilii Na{ionale pentruCercetare $tiinlific5.

(5) Forma gi condiqiile in care se incheie acordul de primire vor fi stabilite prin normele

metodologice prevdzute la alin. (3).

(6) Solicitarea de vizd trebuie si fie insolitd de urmdtoarele documente:

a) acordul de primire incheiat cu unitatea de cercetare-dezvoltare autorizatd in sensul

Directivei 2005|7UCE;

b) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeagi valoare juridic5, eliberat de

autoritSlile din lara de domiciliu sau de regedinld;

c) asigurarea medicald valabild pe perioada valabilitdllivizei."

2. Articolul67 se modificd gi va avea urmdtorul cuprins:

,,Art.67: Prelungirea dreptului de qedere temporari pentru desfigurarea de activit5li de

cercetare gtiin[ificd

(1) Striinilor intrali in RomAnia ir:r scopul desfdgurdrii de activitdli de cercetare qtiin{ific5

li se prelungegte dreptul de qedere temporard dacd prezinti acordul de primire incheiat cu



unitatea de cercetare-dezvoltare autorizatd in sensul Directivei 20051771CE si una din

urmdtoarele:

a) contractul de muncd cu unitatea de cercetare-dezvoltare;

b) dovada mijloacelor de intrelinere, in cuantum de cel pulin salariul minim net pe

economie, pe perioada valabilitdlii permisului de gedere.

(2) Dreptul la gedere in acest scop se prelungegte pentru o perioadd egalS cu durata

previzuti in acordul de primire, dar nu mai mult de 5 ani consecutiv.

(3) Cercetdtorul, posesor al unui permis de gedere in acest scop eliberat de un alt stat

membru, aflat pe teritoriul RomAniei, poate depune cerere pentru prelungirea dreptului de

qedere temporard in scopul desfdguririi de activitdli de cercetare qtiinlifici fdrd a mai fi

necesari obginerea in prealabil a unei vize de lungd gedere in acest scop. Permisul de gedere

se acordi inbaza acordului de primire incheiat cu unitatea de ceretare dezvoltare autorizatd

in sensul Directivei 200517UCE gi in,baza uneia din urmdtoarele: 'a i

,r a) contractul de'munci cu unitatea de'cercetare.dezvoltare;'' ' ' '

b) dovada mijloacelor de intretinere, in.cuantum de cel pulin salariul minim'net pe

economie,peperioadavalabilit5'!iiper.misuluide9ederel11

. 'ART .V  L i

La articolul2 alineatul (1),rli1s16 c) din Ordonanla de urgenld a Guvernuluiinr.,9/2010,

privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii

prioritare pentru economia romAneascd, finanlate din instrumentele structurale ale Uniunii

Europene alocate RomAniei, publicati in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I, nr. 136 din 1

martie 2010, aprobatd prin Legea nr.72012010, cu modificirile gi completirile ulterioare, se

modifici gi va avea urmdtorul cuprins:

,,c) institutii de cercetare-dezvoltare de drept public certificate/'.

PRIM-MINISTRU

Emil BOC


