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NOTA DE FUNDAMENTARE

Sectiunea I
Titlul proiectului de act narmatizt

Ordonanli pentru modificarea gi completarea Ordonanfei Guvernului nr. 5712002
privind cercetarea qtiinfifici gi dezvoltarea tehnologici

Secliunea a II- a
M otioul emiterii actului normatizt

Descrierea situatiei actuale

+
In prezent, activitatea de cercetare gtiinlifici gi dezvoltare tehnologicd este

reglementatd de OG nr. 5712002 privind cercetarea gtiinlificd gi dezvoltarea tehnologicd
publicati in Monitorul Oficial al RomAniei Partea I nr. 643 din 30 august 2002, aprobat; cu
modificdri prin Legea nr.32412003 pentru aprobarea Ordonanfei Guvernului nr. 5712002
privind cercetarea gtiinlificd gi dezvoltarea tehnologicd, publicatd in Monitorul Oficial al
RomAniei Partea I nr.514 din 16 iulie 2003, cu modificirile gi completirile ulterioare.
Programul de guvernare, adoptat prin HotdrArea Parlamentului nr. 3912009 pentru
acordarea increderii Guvernului, prevede ca evaluirile institufiilor, persoanelor qi
proiectelor sd fie fdcute exclusiv inbazaunor criterii internafional recunoscute. in prezeng
unele definifii ale activitdlilor de cercetare-dezvoltare nu sunt compatibile cu definiliile
utilizate pe plan european gi internafionaf care adopt5, de obicei, definiliile publicate de
Organizalia pentru Cooperare Economici gi Dezvoltare (OECD) in manualele Frascati gi

Oslo.
De asemenea, programul de guvernare prevede stimularea investiliilor private in

cercetare-dezvoltare. Datoriti riscului inerent activitdlilor de cercetare-dezvoltare, care
implicd explorarea necunoscufului, investiliile private pot fi stimulate prin diminuarea
riscului investifiei, prin asigurarea unor cofinanldri din fonduri publice. in prezenf pot
beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat doar acele entitili care sunt atestate
pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. Orice entitate, inclusiv societilile comerciale
care nu au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltare sau autoritilile publice
locale, ar trebui insi sd igibazeze imbundtdlirea activitdlilor pe cercetare-dezvoltare, gi deci
si fie incurajate si se implice in proiecte de cercetare-dezvoltare. in prezent existh asfel de
unitili care deruleazi. proiecte de cercetare-dezvoltare finanlate prin Programul Cadru
pentru Cercetare gi Dezvoltare al Uniunii Europene, dar nu pot derula proiecte finanlate
de la bugetul de stat in RomAnia nefiind atestate pentru activitatea de cercetare-
dezvoltare. Existd astfel un acces discriminatoriu la fonduri publice in contradicfie cu
practica european5.

Raportul Organizaftei pentru Cooperare Economici gi Dezvoltare (OECD) intitulat
"Benchmarking industry-science relationships" arati cd in aproape toate ldrile OECD se
manifesti o tendinli de transfer al proprietdfii rezultatelor cercetdrii finanlate din fonduri
publice de la stat citre entitifile care deruleazd cercetirile.

Conform aceluiagi raport al OECD, contribulia la inovare a firmelor de tip spin-off,
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Posibilitatea de fornrare de astfel de filmc, pentru exploatart'a titlurilor de propr:ietate
intelectuald delinute de instituliile publice de cercetare-dezvoltare, nu era previzutl. de
lege.

Sistemul de finanlare a instituliilor de cercetare din Romania este lipsit de
predictibilitate prin faptul ci finanlarea se face exclusiv pe bazd, de competifie, ceea ce nu
permite instiuliilor si igi dezvolte planuri strategice de dezvoltare pe termen mediu gi
lung. De asemenea, in unele cazuri, finanlarea nu line cont de performanlele gtiinlifice gi
tehnologice gi de relevanla sociald gi economicd a activitdlii de cercetare desfdgurate de
entitilile de cercetare.

Actualul art. 87 din ordonanli face o confuzie intre egecul pielei, care reprezintd
sifuafia in care piala, firi nicio intervenlie din exterior, nu are rezultate economice
eficiente, situalie care in domeniul cercetirii-dezvoltdrii se referi la investilia in cercetare-
dezvoltare a agenlilor economici; gi, respectiv, posibilitatea de egec a unei activitdli de
cercetare-dezvoltare, datorati faptului cd aceastd activitate implicd, prin definitie
explorarea necunoscufului.

Schimbiri preconizate
Modificarea definiliilor activitifilor de cercetare-dezvoltare, conform definigiilor

utilizate pe plan european qi internalional care preiau definiliile publicate de Organizafr.a
pentru Cooperare Economicd gi Dezvoltare (OECD) in manualele Frascati gi Oslo.

in prezent textul legii conline terminologia "sistem de cercetare-dezvoltare de interes
national", care poate conduce la suprapuneri sau confuzii cu prevederi din domeniul
apdririi qi siguranlei nafionale. Aceasti terminologie a fost eliminatd, regrupAndu-se, in
acelagi timp, enumerarea unitdlilor gi instituliilor componente ale sistemului nalional de
cercetare-dezvoltare. Instituliile gi unitdlile publice sau de drept public sunt enumerate la

art.7, in timp ce unitiflle qi instituliile de drept privat sunt enumerate la art.8. Aceste

enumeriri au fost de asemenea precizate qi detaliate.
Pentru a permite finanlarea in mod direct, transparent gi eficient a unor unitdli de

cercetare-dezvoltare fdrd personalitate juridici, cum ar fi centre sau laboratoare de

cercetare fird personalitate juridici infiinlate in cadrul unor universitdgi sau institute

nafionale, sunt definite criteriile care trebuie intrunite pentru ca o entitate fdrd

personalitate juridici sd poatd fi consideratd o unitate de cercetare dezvoltare firi

personalitate juridici in sensul prezentei legi.
Pentru debirocratizarea procesului de transfer tehnologic, se elimind necesitatea

aprobdrii autoritdfi de stat pentru cercetare-dezvoltare pentru asocierile in participaliune

pentru desfdgurarea activitililor de microproduclie gi servicii inovative, rimAnAnd ca

acestea si fie aprobate doar de organul administrafiei publice centrale sub autoritatea

cdruia funclioneazd institulia sau unitatea de drept public.
Se extinde sfera instituliilor care pot pistra gi administra documente gi coleclii de

interes nafionaf in afara zonei instituliilor de cercetare-dezvoltare, pentru a include alte

institulii publice cum ar fi unele rrrlrzee, arhivele statului, Biblioteca Nafionali sau alte

biblioteci publice, arhivele unor institulii sau organisme din domeniul securitdfii qi

apdrdrii sau Banca Nafionald.

Se detaliazi unele obligalii ale instituliilor gi unitililor al ceror principal obiectiv de
activitate este cercetarea-dezvoltarea privitoare la crearea unor condilii optime de lucru
pentru personalul de cercetare-dezvoltare.
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c; vor beneficia de acest stafut prestigios doar acele instifutc care au rezultate cer tificate
prin evaluare, se prevede ca stafuful de institut nalional si fie acordat doar acelor instifute
care sunt certificate in urma unui proces de evaluare gi clasificare, cu participarea in
propor$e de minim 50%" aunor experli internafionali.

Pentru un tratament mai echitabil, gi pentru canalizarea resurselor publice exclusiv pe
criterii de performanli, infiinlarea gi funclionarea institutelor nafionale este condilionati
de oblinerea certificdrii, in urma unui proces de evaluare gi clasificare implicAnd in
proporlie de cel pufin 50% experli strdini. Pentru stimularea performanlei manageriale a
directorilor de institute nalionale, se introduce obligalia acestora de a semna un contract
de management cu conducitorul autoritdfii publice in coordonarea cdreia funclioneazd
institutul nafional.

Ca misuri de stimulare a cregterii economice prin utilizarea rezulatelor cercetlrii, se
impune stabilirea posibilitdgii ca institutele nalionale de cercetare-dezvoltare si transfere
cdtre mediul economic invenfiile brevetate, ca aport de capital pentru societdfi comerciale,
precum gi luarea altor misuri de simplificare a transferului cdtre mediul economic al
rezultatelor cercetirii-dezvoltdrii. Aceste mdsuri corespund bunelor practici de nivel
internalional, conform studiilor publicate de OECD.

A fost eliminati necesitatea oblinerii aprobdrii Ministerului Finanlelor publice pentru
contractarea de credite peste plafonul de 20% din veniturile brute realizate in anul
precedent de cdtre institutul nafionaf intrucAt datele necesare pentru suslinerea necesitdlii
contractlrii creditului, cAt gi cele pentru demonstrarea capaciti$i de rambursare a
creditului sunt delinute de organul administrafiei publice centrale coordonator.

Au fost acfualizate prevederile referitoare la conducerea de doctorate de citre
cercetitori, conform prevederilor legii 1,1201L a educaliei nafionale.

a -
In prezent, evaluarea instifuliilor de cercetare-dezvoltare se face de citre cinci

institufii (Academia RomAnd, Academia de $tiinfe Medicale, Academia de $tiinge Agricole
gi Silvice, Consiliul Nalional al Cercetdrii $tiinfifice din inv5l5mAntul Superior gi Colegiul
Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare gi Inovare). Aceastd fragmentare introduce o

dificultate, pentru autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, de a obline o imagine
unitard a activitdlii gi performanlei in sistemul nafional de cercetare-dezvoltare. Pentru o
evaluare prin proceduri unitare a tuturor tipurilor de unit5li gi institulii de cercetare-
dezvoltare gi pentru crearea de mecanisme transparente de pilotare a finanlirii instituliilor
din sistemul nalional de cercetare-dezvoltare, este necesar ca aceasti evaluare si fie

coordonati de un singur organism, gi anume Colegiul Consultativ pentru Cercetare-
Dezvoltare gi Inovare. Metodologia de evaluare se va elabora in consultare cu partenerii

din sistemul nalional de cercetare-dezvoltare, publici gi privafi. Este important de subliniat
ci aceasti evaluare nu exclude alte evaludri, efectuate pe baza unor alte criterii gi

metodologii, de citre alte organisme sau institulii publice sau private, conform legilor

specifice sau stafutelor gi regulamentelor proprii. Acest aspect este fdcut explicit, in

particular, in cazul Academiei RomAne gi academiilor de ramuri, care se sprijind pe o
legislalie specificd. Prin propria proceduri de evaluare gi clasificare, insd, Autoritatea de

stat pentru cercetare-dezvoltare vizeazd obginerea de informalii pe baza cdrora sd ?gi

exercite atribufiile in domeniul coordonirii gi planificdrii strategice la nivel nafional, in

domeniul de competenfi.
tn urma evaludrii, nofiunea nou introdusi de certificare are rolul de a confirma calitatea

ridicati a activitdfli institufiilor care o obgin gi de a permite accesul acestora la un canal de
j finangare numit finanlare institufionald de baz\,, furnizati prin bugetul e{q4qgl4g {e!_



pentru cercetare-clezvoltare. Finanlarea instifulionali de bazi are rolul de a srrs{ine
infrastructura de cercetare-dezvoltare din institu{iile certificate gi se calcule az6. pe bazd. de
standarde de cost-

in plus fald de unitatea aborddrii, noua certificare are gi caracteristica de a permite
accesul mai multor categorii de institulii decAt aveau acces la acreditare in cadrul prezent.
+ ,In cadrul propus ceea ce primeazd nu este forma de orgarizare sau autoritatea
coordonatoare a unitdlii sau instituliei, ci calitatea activitifii. Singura limitare asupra
categoriilor de entitili care au vocafia de a fi certificate este dati de limitirile impuse de
reglementdrile din domeniul concurenlei gi ajutorului de stat. Certificarea este, agadar,
limitati la unitilile gi instituliile fdrd scop partimonial.

Se introduce un mecanism de finanlare pe trei niveluri: (a) finanlare institulionald de
baz6,; (b) finanlarea institulionald complementari de suslinere a performantei instiufionale;
gi (c) finanlarea competifionali pe bazi de proiecte in cadrul programelor Planului
Nalional de Cercetare - Dezvoltare gi Inovare, prin planuri sectoriale, prin Programului
Cadru de Cercetare gi Dezvoltare al Uniunii Europene, precum gi prin alte mecanisme in
sistem competifional. Finanlarea institulionald de bazi este disponibil5 doar instituliilor
certificate, finanlarea complementari este disponibiH doar instituliilor de drept public Ai
de drept privat fird scop patrimonial, evaluate gi clasificate la nivelele A+, A sau A-, iar cel
de-al treilea mecanism este disponibil intregului sistem nalional de cercetare-dezvoltare.
Acest sistem asigurd, pe de o parte, siguranla intrelinerii gi funcliondrii infrastructurii de
cercetare din instituliile publice certificate, iar pe de altd parte, investifia corespunzltoare
in entitdlile performante in cercetare pe baza principiului "resursele urrneazd
performanfa". Obligativitatea participirii a cel pu$n 50% experli striini in procesul de
evaluare este garanfia independenfei, imparfialitdlii gi transparenlei procesului de
evaluare gi clasificare instifufionald, in vederea certificirii.

Se detaliazd gi se completeazl. prevederile referitoare la Consiliul Nalional pentru
Politica $tiinlei gi Tehnologiei, pentru a facilita funclia consultativd a acestuia.

Planul nafional confine o gamd largd de programe gi subprograme, acoperind toatd
gama intre cercetarea din gtiinlele umane, cercetarea fundamentald a gtiinlelor naturii,

cercetarea aplicativi, dezvoltarea tehnologicd gi inovarea bazat6. pe acestea. Pentru

elaborarea gi coordonarea acestor programe este nevoie de consilii consultative cu

competenle care sd acopere intreaga gam6. in funcgie de structura, obiectivele gi strategia

fiecdrui Plan nalional multianual, poate deveni necesari infiinlarea de noi consilii

consultative, cu obiective gi/sau competenle specifice asupra unui anumit program sau
subprogram. Dat fiind cX se prevede remunerarea orelor depuse de cdtre membrii

consiliilor, gi dat fiind cd aceste ore depind nu de numdrul de consilii, ci de numdrul de
instrumente de finanlare, programe gi subprograme care trebuie coordonate, aceastd
prevedere nu influenleazl, cheltuielile de la bugetul de stat. Volumul de muncd necesar, gi

deci numirul de ore a fi depuse, depind esenfialmente de gradul de diversitate a
instrumentelor de finanfare propuse de Planul nafional.

Se introduc o serie de prevederi menite a menfine raportul intre finanlarea
institulionald qi finanlarea prin proiecte de cercetare, precum gi raportul intre finanlarea de
baz6,, gi cea competifionald, in limite rezonabile, asigurAnd totodati previzibilitatea firi de

care nu este posibilX nicio planificare sau strategie de dezvoltare pe termen mediu gi lung.

Astfel, se prevede ca finanlarea institulionald de bazd sd nu depigeascd 20"/o din bugetul

autoritifii de stat pentru cercetare-dezvoltare, dar insumarea finanldrii de bazd gi a I
finanlXrii competitive complementare sX fie intre 25"/"Ei_5079 din buge_tulgqlgt4q|j !g rlq!]



pentru cercetare-dezvoltare. In acest fel se garanteazd, ftr acelagi timp, cd cel pulin 65% din
finanlare se acordS. pe baz6. de competilie, gi ci cel pulin 20% din finanlare este
institulionald, adicd mai pulin birocraticd, gi mai previzibili.

Aplicarea in industrie gi servicii arezultatelor cercetdrii-dezvoltdrii va fi facilitati dacd
proprietarii rezultatelor sunt entitifile care au derulat activitatea de cercetare-dezvoltare.
Sunt deci necesare modificdri legislative care sd implementeze gi in RomAnia aceste bune
practici internafionale, conform art. 75. De asemenea, prevederile art. 76 referitoare la
inregistrarea ir contabilitate a rezultatelor cercetdrii nu corespund prevederilor europene
in vigoare, implementate la nivel nafional prin Ordinul ministrului finanlelor publice nr.
305512009 pentru aprobarea Reglementdrilor contabile conforme cu directivele europene (a
se vedea prevederile art. 73 gi 78 din Anexa nr. L la acest ordin), fiind deci necesari
corectarea lor.

Se face corectarea confuziei existente intre egecul piefei, care reprezintd sifuafia in care
piala, fdrd nicio intervenfie din exterior, nu are rezultate economice eficiente, situalie care
in domeniul cercetdrii-dezvoltdrii se referS, la investilia in cercetare-dezvoltare a agenlilor
economici; gi, respectiv, posibilitatea de egec a unei activitdli de cercetare-dezvoltare,
datorati fapfului ci aceasti activitate implici, prin definilie, explorarea necunoscutului.

Se elimind obstacolul procedural al atestdrii, pentru a introduce posibilitea
participirii la proiecte de cercetare-dezvoltare finanlate din fonduri publice a oricdror
tipuri de entitifi, in conformitate cu practicile qi recomanddrile europene. Se creeazd astfel
premizele cregterii investiliilor private in cercetare-dezvoltare gi, prin diferite instrumente
de cofinanfare, premizele cregterii ratei de absorbfie a fondurilor europene destinate
cercetirii-dezvoltirii prin Programele Cadru, sau a altor programe internalionale de
cercetare. Capacitatea unei entitdfi de a desfiqura activit5li de cercetare-dezvoltare
finanlate din fonduri publice va fi determinatd, in cadrul procesului de evaluare
competifionali, nu printr-o proceduri genericd, ci in funclie de proiectul specific vizat de
respectiva entitate, gi in funclie de mijloacele materiale gi umane necesare realizirii
acestuia.

Art. 223 alin. 8 al legii educaliei nalionale 1.120't1. face trimitere la ordonanla
Guvernului nr 5712002, creAnd obligativitatea de a introduce o prevedere referitoare la
finanlarea cercetirii-dezvoltirii din universitdfi. Aceasta este introdusd la art.67^'1..

in cadrul ordonanlei, ca urmare a unor modificdri anterioare (Legea 32412003),
Consiliul Nalional de Atestare gi Acreditare pentru Cercetare a fost inlocuit cu Colegiul
Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare gi Inovare, insd au rdmas tofugi unele referiri la

Consiliul Nalional de Atestare gi Acreditare pentru Cercetare a cdror corectare este
necesari.

Toate aceste misuri trebuie implementate urgenf avAnd in vedere perspectiva j
organizdrii unor noi competilii de proiecte, necesitatea ca RomAnia si isi respecte i
angajamentele privind unele misuri din domeniul financiar luate fald de organismele
externe (FMI, Comisia Europeani gi Banca Mondiali), precum gi cregterea ratei de
gpgo,tFgg a fo"dutilo. e"tope

Secliunea a III-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normatizt

Impact macro-economic
Prezentul proiect de act normativ nu are impact macro economic.
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Proiectul de act normativ slimuleazd transferul citre mediul de afaceri
rezultatelor cercetdrii-dezvoltdrii.

Impact social
Proiecful de act normativ nu are impact social.

Impact asupra mediului
Proiecful de act normativ nu geg4p_4ctgsqp Ia _!q gd iu lq!.

Secliunea aIV-a
Impactul financiar asuprebugetului general consolidat, pentru anul curent,

pe termen scurt gipe termen lung

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

Proiecte de acte normative suplimentare:
Acte norrrative care se modifici: OG nr. 571 2002 privind cercetarea gtiinlifici gi

dezvoltarea tehnologicd publicati in Monitorul Oficial al RomAniei Partea I nr. 643

din 30 august 2002, aprobatd cu modificdri prin Legea nr. 32412403 pentru

aprobarea Ordonanlei Guvernului nr. 5712002 privind cercetarea qtiinfificd 9i
dezvoltarea tehnologicd, publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei Partea I nr. 514

din 16 iulie 2003, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

Acte normative necesar a fi elaborate:
a) hotdrAre a Guvernului privind aprobarea normelor metodologice de evaluare 9i

clasificare a unitdlilor gi instifuliilor de cercetare-dezvoltare, sau care au in obiecful

de activitate gi cercet area-dezvoltarea.
b) hotirAre a Guvernului privind aprobarea normelor metodologice pentru finanlarea

institulionali de baz6., a unitdfilor sau instituliilor certificate'

c) ordin al conducdtorului autoritllii de stat pentru cercetare-dezvoltare privind

aprobarea standardelor de cost pentru finanlarea institufionali de bazd..

d) ordin al conducdtorului autoritdlii de stat pentru cercetare-dezvoltare privind

aprobarea normelor metodologice pentru finanlarea institulionald complementard

de suslinere a performanlei institulionale a unitdfilor sau instituliilor de drept

public de cercetare-dezvoltare, sau care au ca obiect al activitdlii gi cercetarea-

dezvoltarea, qi a centrelor sau institutelor de cercetare dezvoltare de drept privat,

organizate ca fundalii gi recunoscute de utilitate publicd.

Acte normative care se abrogi:
Proiectul de act normativ nu se referd la acest subiect.

Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislalia comunitari in materie:

Prezentul proiect de act normativ nu transpune gi nici nu implementeazd. un act

comunitar, dar armonizeazl. legislalia cu cea europeand prin adoptarea unor

l
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reglementirile contabile europene in vigoare, implernentate la nivel nalioiral prin
Ordinul ministrului finanlelor publice nr. 305512009 pentru aprobarea
Reglementlrilor contabile conforme cu directivele europene (a se vedea prevederile
art.73 gi 78 din Anexa nr. 1 la acest ordin). Proiectul urmeazi recomanddrile la
nivelul Uniunii Europene in ceea ce priveste derularea procesului legislativ.

Decizii ale Curlii Europene de |ustifie gi alte documente comunitare relevante:
Prezentul proiect de act normativ respectd standardele europene in ceea ce privegte
elaborarea actelor normative la nivelul Uniunii Europene.

Alte acte sau documente internafionale din care decurg angaiamente:
Prezenful proiect de act normativ este conform cu legislatia comunitard.

Alte informalii privind proiectul de act norrrativ:
Prg geltulp lqiect de a ct no rq1tiy_ 

"g&!g 
.9tu4{g la acest subiect.

Sec[iunea a W-a
Consultd.rile efectunte tn oeilerea elabordrii actului normatio

Informalii privind procesul de consultare cu organizatiile neguvernamentale, institute

de cercetare qi alte organisme implicate
S-au efectuat consultdri cu conducerea Academiei RomAne, cu academiile de

ramuri care au in coordonare sau subordine unitdli sau instifulii de cercetare-dezvoltare,

cu Consiliul Nafional al Cercetirii $tiinfifice din invildmAntul Superior, cu conducerea

patronatului din sistemul nalional de cercetare-dezvoltare gi a partenerilor sociali, cu

directori de institute nalionale de cercetare-dezvoltare gi de institute ale Academiei

RomAne gi cu cercetdtori din unitili de cercetare din domeniul medical.

Fundamentarea alegerii organizaliilor cu care a avut loc consultarea, precum 9i a

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

act normativ.
Proiecful de act normativ nu se referd la acest subiect.

Consultiri organizate cu autoritilile administraliei publice locale, in situalia in care

proiectul de act normativ are ca obiect activiteti ale acestor autoriti.fi, in condiliile

HotirArii Guvernului nr. 52L12005 privind procedura de consultare a structurilor

asociative ale autoritililor administraliei publice locale la elaborarea proiectelor de

acte normative
Proiectul de act normativ nu se referd la acest subiect.

Consultiri desfigurate in cadrul consiliilor interministeriale, in conformitate cu

prevederile HotirArii Guvernului nr. 75012005 privind constituirea consiliilor

interministeriale permanente

Prevederile proiectului de act normativ nu se referi la domeniile de activitate aflate

in coordonarea consiliilor interministeriale permanente.

Informalii privind avizareade citre:



a) Consiliul Legislativ
Guvernul va solicita avizul Consiliului Le gis lativ.

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

c) Consiliul Economic Ai Social
Iniliatorul prezentului proiect de ordonanli va solicita avizulConsiliului Economic Ai
Social.

d) Consiliul Concurenlei
Avizul nu este necesar.

e) Curtea de Conturi a RomAniei
Avizul ng ssle ae!e!qr.

Sec{iunea aWI-a
i Actioitd{i de informare publicd priztind elaborarea

gi implemeataren proiectului de act normatia

1. Informarea societi{ii civile cu privire la necesitatea elaboririi proiectului de act
nonnativ

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul web al Autoritdlii Nalionale pentru
Cercetare $tiinfificd gi a fost discutat cu partenerii din societatea civild - reprezentanli ai
sindicatelor gi ai patronatelor din domeniul cercetlrii-dezvoltirii - inclusiv in cadrul Zilei
Nalionale a Cercetitorului qi Proiectantului din 19 noiembrie 2010.

2. Informarea societilii civile cu privire la eventualul
implementirii proiectului de act normativ, precum
securitilii cetilenilor sau diversitilii biologice.

Proiectul de act normativ nu se referi la acest subiect.

3. Alte informalii
Proiectul de act normativ nu se referi la acest subiect.

impact asupra mediului in urma

Ei efectele asupra sanitifii gi

Sec{iunea a WII-a
Mdsurt de implementarc

1. Misurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de citre autoritilile

administrafiei publice centrale gi/sau locale - infiintarea unor noi organisme sau
extinderea competenfelor instituliilor existente

Proiectul de act normativ nu se referi la acest subiect.

2. Alte informalii

Proiectul de act normativ nu se referd la acest subiect.



Pentru motivr:]c, ;,.',ai sus expuse, a fcst elaborat prezentui proiect de
Ordonanti a Guvernului pentru n:rodificarea Ei compietarea Ordonanfei
Guvernului nr. 5712002, privind cercetarea gtiinfifici qi dezvoltarea
tehnologici, cu modificirile gi completirile ulterioare, pe care vi rugim si
il aprobafi.
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Fentru motivcll r, ' ; i  sus expuse, ;,, j ,,.s{ elaborat prr:zlirtul proiect de
Ordonanti a Giivernului pentru nrociificarea gi complctarea Ordonanfei
Guvernului nr. 57120A2, privind cercetarea gtiinfifici gi dezvoltarea
tehnologici, cu modificirile Ei completS.rile ulterioare, pe care vi rugim si
il aprobafi.
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OrdonanJd "- 
(itrvernului pentru moclificarea gi completarea Ordonan(ei Guvernului nr.

5712002 privind cercetarea gtiintifica qi dezvoltarea tehnologicd

in temeiul art. 108 alin. (3) din Constitufia Romdniei, republicatd,

Avdnd in vedere prevederile art. I pct. III al Legii nr.274 din24 decembrie
2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanJe,

Guvernul Romdniei adoptd prezenta ordonanti.

Articolul I
Ordonan{a Guvernului nr. 5712002 privind cercetarea gtiintificd gi dervoltarca
tehnologicS, publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I, nr. 643 din 30
august 2002, aprobat[ cu modificdri qi completdri prin Legea nr. 32412003, cu
modificdrile gi complet6rile ulterioare, se modificd qi se completeazd dupd cum
urmeaz6:

1. Articolul I se modificd gi va avea urmdtorul cuprins:
,,Art. I
Cercetarea gtiintificd, dezvoltarea experimentald qi inovarea sunt principalele activitdfi
creatoare de cunoagtere gi generatoare de progres economic ai social, incurajate gi
sprijinite de cdtre stat conform Constitutiei Romdniei qi prevederilor prezentului act
normativ."

2. Alineatul (l) al articolului 2, se modificd qi va avea urmdtorul cuprins:

,,(1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde cercetarea gtiinJificd, dezvoltarea
experimentald gi inovarea bazatil pe cercetare gtiinfificd qi dezvoltare experimentald.
Cercetarea gtiin{ificd cuprinde cercetarea fundamentald qi cercetarea aplicativ6."

3- Dupd alineatul (2) al articolului 2 se introduce alineatul (3), cu urmdtorul cuprins:

,,(3) Definiliile previzute la alineatul (2) se pot detalia prin ordin al conducitorului
autoritdlii de stat pentru cercetare-dezvoltare, in acord cu legislatia Uniunii Europene
qi bunele practici intemalionale."

4. Articolul 7 se modificd gi va avea urmdtorul cuprins:
,,Art.7
in sistemul national de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse urmdtoarele categorii de
unitdli qi institutii de drept public:
a) institute nationale de cercetare -dezv oltare;
b) institufii de invdJdmint superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-
dezvoltare ale acestora frrd personalitate juridicd, constituite conform Cartei
universitare;
c) institute, centre sau sta{iuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei
Romdne sau a academiilor de ramurS;
d) alte institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institufii
publice sau de drept public;
e) centre internalionale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri
internalionale;
f) institute sau centre de cercetare-dezvoltare orgarizate in cadrul societdtilor
nationale, companiilor na{ionale gi regiilor autonome;
g) alte institu{ii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate qi
cercetarea- dezv oltarea sau structuri ale acestora legal constituite."



5. Articolirl I se modificd qi va ar e a urmitorul cuprins:
..Art.8
in sistemul nafional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse, de asemenea, urmdtoarele
categorii de unitili 9i institulii de drept privat:
a) institu{ii de invS{5mdnt superior particulare acreditate sau structuri de cercetare-
dezvoltare ale acestora fuA personalitate juridicd, constituite conform Cartei
universitare;
b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare ftrd scop patrimonial, recunoscute de
utilitate public6;
c) alte institute, centre sau staliuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane
juridice de drept privat, fdrd scop patrimonial;
d) alte organizafii neguvemamentale, fbrd scop patrimonial, care au ca obiect de
activitate gi cercetarea-dezvoltarea, sau structuri ale acestora legal constituite;
e) societdti comerciale care au ca principal obiect de activitate cercetarea-denroltarea;
f) societdli comerciale care au in obiectul de activitate gi cercetarea-dezvoltarea, sau
structuri ale acestora legal constituite."

6. Dupd articolul 8 se introduce un nou articol, art. 8^1, cu urmdtorul cuprins:
,,Art.8^1
in sensul prezentului act normativ, unitatea de cercetare-dezvoltare, prevdzutd la
articolele 7 gi 8, este fie o unitate cu personalitate juridici, fie o structurd de cercetare-
dezvoltare ftrd personalitate juridicd care este constituiti ?n cadrul unei persoane
juridice. Unitatea de cercetare-dezvoltare fbrd personalitate juridicd indeplinegte
simultan urmitoarele condilii:
a) este infiintati printr-o decizie a conducerii persoanei juridice, conform legii;
b) are o misiune gi un regulament propriu de func{ionare in cadrul persoanei juridice
gi o titulaturd proprie;
c) are personal gi conducere proprii;
d) activitatea unitafi este inregistratl distinct in cadrul contabilitSlii persoanei
juridice, conform legii."

7. Alineatul (1) al articolului 12 se modific6 gi va avea urmdtorul cuprins:

,,(1) in cadrul fiecdrei institulii gi unitdfi de cercetare-dezvoltare de drept public
functioneazd un Consiliu qtiintific, care are ca scop elaborarea strategiei de cercetare-
dezvoltare qi inovare a instituliei sau unitdlii gi a programelor proprii de cercetare-
dezvoltare qi inovare, precum qi luarea mdsurilor necesare pentru realizarea acestora."

8. Articolul 13 se modificd gi vaaveaurmdtorul cuprins:
,,Art. 13
(1) Institufiile qi unitdfile de cercetare-dezvoltare de drept public pot desftqura
activitdti de microproductie qi pot oferi servicii specifice, potrivit regulamentelor de
organizare gi funcfionare proprii gi a prevederilor legale corespunzdtoare. Activitdfle
qi serviciile pot fi desfrqurate inclusiv prin asociere in participa{iune, numai in scopul
stimuldrii transferului rezultatelor activitAfi de cercetare-dezvoltare, potrivit
regulamentelor de organizarc qi funcJionare proprii qi prevederilor legale
corespunzdtoare, cu aprobarea organului administraliei publice centrale in subordinea
sau coordonarea cdruia funcfioneazd instituJia sau unitatea de drept public.
(2) Instituliile gi unitdtile de drept privat dispun de autonomie in exploatarea
rezultatelor activitAf i proprii de cercetare-dezvoltare, conform legii."

9. Alineatul (3) al articolului 14 se modificd qi va avea urmltorul cuprins:

,,(3) Unitdtile de cercetare-dezvoltarc privatizate nu pot pdstra in patrimoniu
documentatiile, colec{iile sau bazele de date de interes na{ional acumulate p6nd la data
privatizdrii. Aceste documenta{ii, colecfii sau baze de date de interes na}ional, stabilite
conform prevederilor art. 75 alin. (3), se depun la institutele nationale sau la



instituliile i:,trblice desemnate in i:rrcsl scop de autoritatea de stat pentru cercerare-
dezvoltare."

10. Dupd litera d) a articolului 16, se introduc literele e) li 0, cu urmitorul cuprins:
,,e) condilii optime de activitate gi de dezvoltare profesionald pentru personalul de
cercetare, cu respectarea prevederilor legale;
f) sprijin administrativ pentru personalul de cercetare-dezvoltarc, astfel inc6t sd se
permitd acestuia focalizarea pe activitilile gtiintifice, iar timpul alocat pentru activitdfi
administrative de cdtre personalul de cercetare-dezvoltare care nu ocupd func{ii de
conducere sau administrative sd nu depdgeascS, in medie, l}Yo din timpul de lucru al
acestuia."

11. Articolul 18 se modificd gi va avea urmitorul cuprins:
,,Art. l8
(1) infiinfarea institutului nalional se face prin hotdrdre a Guvemului, pe baza
rezultatelor evaludrii privind indeplinirea condiliilor pentru certificare, conform
prevederilor art. 33, cu avizul autoritdtii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la
propunerea organului administraJiei publice centrale coordonator in domeniul de
activitate al unitdfii.
(2) Infiintarea gi certificarea unui institut na{ional trebuie sd asigure concentrarea
resurselor financiare qi umane din domenii de cercetare de interes major.
(3) Evaluarea capacitdtii de cercetare-dezvoltare pentru certificarea unui institut
national se realizeazd in conformitate cu prevederile art.33.
(4) Institutul nalional careo in urma evalu6rii, nu obline certificarea sau re-certificarea,
se reorganizeazd" prin hotdrdre a Guvemului, iniliatd de autoritatea de stat pentru
cercetare-dezvoltare. "

l2.Dupd alineatul (1) al articolului 22 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu
urmdtorul cuprins:

,,(2) Directorul general, numit in condiliile alin. (l), incheie un contract de
management cu conducdtorul autoritdlii publice in coordonarea cdreia func{ioneazd
institutul nafional, conform metodologiei prevdzute la alin. (l)."

13. Dupd alineatul (2) al articolului 23, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
urmdtorul cuprins:

,,(3) Pentru valorificarearezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, institutul national
poate infiinJa societdJi comerciale sau dobdndi acfiuni sau p6(i sociale in cadrul unor
societdti comerciale, conform legii, cu acordul consiliului de administra{ie gi al
consiliului qtiinlific al institutului. Pentru aceasta institutul iqi poate angaja exclusiv
experien{a qtiin}ificd qi tehnologicd acumulatd, metode, tehnici, scheme, planuri,
procedee, retete sau alte forme de cunoaqtere gi experien{6, inclusiv cele protejate prin
titluri de proprietate intelectuald."

14. Alineatul (2) al articolului 26 se modificd qi va avea urmdtorul cuprins:
,,(2) Contractarca de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea organului
administraliei publice centrale coordonator."

15. Dupd alineatul (1) al articolului 29 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu
urmStorul cuprins:

,,(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare urmdregte qi indentificd bunele
practici pentru activitdlile de cercetare-dezvoltare din tdrile Uniunii Europene qi ale
Organizaliei pentru Cooperare qi Dezvoltare Economicd qi organizeazd popularizarea
lor in vederea adoptdrii acestora de cdtre institutiile gi unitdlile de cercetare-
dezvoltare."



16. Articolr:l 32 se modificd qi va avea urmdtorul cuprins:
,,4rt,32
Cercetdtorii qtiinfifici pot fi conducitori de doctorat, conform prevederilor Legii
l1201l a educatiei nafionale."

17. Articolul 33 se modificd gi va avea urmdtorul cuprins:
,,Art.33
(l) Unit{ile gi instituliile din sistemul nafional de cercetare-dezvoltare pot fi evaluate
qi clasificate, din punct de vedere al activitdlii de cercetare-dezvoltare, de cdtre
Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare gi Inovare, denumit in continuare
Colegiul consultativ, organizat in condifiile art.44.
(2) Normele metodologice pentru evaluarea qi clasificarea prevdzutd la alin. (1) se
elaboreazd de cdtre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea
Colegiului consultativ, a Academiei Romdne gi a academiilor de ramur6, a Consiliului
Nafional al Cercetdrii $tiinlifice din InvdJimdntul Superior, a altor consilii
consultative de nivel national din domeniul cercetdrii-dezvoltdrii, a organizatiilor
profesionale neguvernamentale din domeniul cercetSrii-dezvolt6rii gi a mediului
economic, gi se aprobd prin hotdrdre a Guvernului. Clasificarea se face pe
urmltoarele niveluri: A*, A, A-, B, gi C.
(3) Evaluarea gi clasificarea unitdlilor gi instituliilor prev6zute la alin. (1) se realizeazd
de cdtre echipe de experfi evaluatori compuse in proporfie de cel putin 50% din
evaluatori din strdindtate, selectati din celelalte state membre ale Uniunii Europene
sau din statele membre ale Organizatiei pentru Cooperare gi Dezvoltare Economicd.
(4) Pentru fiecare unitate gi institulie evaluatd gi clasificatd, echipa de experfi
elaboreazb un raport care se face public pe site-ul web al autoritAfi de stat pentru
cercetare-dezvoltare.
(5) Pot fi certificate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare numai unitdlile gi
instituliile din categoriile prevdzute la art.7 lit. a)-e) qi g) qi la art. 8 lit. a)-d), care
sunt clasificate la nivelurile A+, A sau A- ale clasificdriiprevdzute la alin. (l).
(O ln urma evaluSrii, Colegiul consultativ propune autoritdtii de stat pentru cercetare-
dezvoltarc aprobarea hotdr6rilor privind certificarea, re-certificarea, neacordarea
certificdrii sau retragerea certifi cdrii.
(7) Certifrcarea sau re-certificarea se acordi pe o perioadd de cel mult 5 ani.
(S) Unitafle qi institufiile din categoriile prevdzute la art. 7, lit. a) qi c)-e) sunt
evaluate gi clasificate in vederea certificdrii la intervale de cel mult 5 ani, conform
normelor metodologice prevdzute la alin. (2).
(9) Unitatile qi instituliile din sistemul nalional de cercetare-dezvoltare, din alte
categorii decdt cele prevdzute la alin. (8), pot fi evaluate qi clasificate conform
normelor metodologice prevdzute la alin. (2),la cerere. Intervalul intre doud evaludri
gi clasificdri succesive conform alin. (1), ale aceleiagi unitaf sau institutii, nu poate fi
mai mic de 2 ani. Pentru rcalizarea evaludrii acestor entitAf, autoritatea de stat pentru
cercetare-dezvoltare percepe taxe de pdnd la 8 salarii maxime ale unui cercetdtor
gtiinfific gradul I din unitdli bugetare, care se fac venituri la bugetul de stat."

18. Articolul34 se abrog6.

19. Alineatul (l) al articolului 35 se abrogd.

20. Articolele 36 qi 37 se abrogS.

21. Alineatul (2) al articolului 40 se modificd gi va avea urmdtorul cuprins:

,,(2) CNPST este constituit din maximum 9 membri, persoane recunoscute pentru

experienta in domeniu, din care cel putin 4 sunt membri ai Colegiului consultativ la

momentul numirii lor in CNPST. ComponenJa se aprobd prin decizie a primului



ministru, ;;,,: f373 propunerilor cot-rdticdtorului autoritdtii dc stat pentru cercetare-
dezvoltare, pentru un mandat de 5 ani."

22.Dupd alineatul (3) al articolului 40 se introduce un nou alineat, alineatul (4), care
va avea urmdtorul cuprins:

,,(4) Anual, CNPST prezintd Guvernului, in cadrul unei gedin{e de Guvem, un raport
care cuprinde concluziile gi recomanddrile privind cercetarea qtiinfificd, transferul
tehnologic, inovarea gi dezvoltarea societ5lii gi economiei bazate pe cunoagtere in
Rom6nia, gi care se face public."

23. Alineatul (1) al articolului 44 se modificd gi va avea urmdtorul cuprins:
,,(l) Colegiul consultativ este principalul organ consultativ de specialitate, frrd
personalitate juridicd, al autoritdtii de stat pentru cercetare-dezvoltare gi este format
din cercetdtori gi cadre didactice universitare recunoscuJi/recunoscute pe plan
intema{ional gi specialigti care provin din mediul economic. Structura qi componenta
Colegiului consultativ sunt aprobate prin ordin al conducdtorului autoritdlii de stat
pentru c ercetare -d ezv oltar e."

24.Dupdarticolul44 se introduce un nou articol, 44^I, cu urmdtorul cuprins:
,,{fi.44nI
(1) Pentru coordonarea gtiin{ifici a unor programe din Planul na{ional, autoritatea de
stat pentru cercetare-dezvoltare poate infiinfa consilii consultative de nivel nafional,
ftrd personalitate juridicd. Structura, componenta qi regulamentul de funcfionare a
acestor consilii se stabilesc prin ordin al conducdtorului autoritdlii de stat pentru
cercetare-dezvoltarc.
(2) Pentru activitatea desftguratd, membrii consiliilor consultative de nivel national
prevdzute la alin. (1) li ai organelor de lucru ale acestora sunt remunerati, in afara
activitdtii de baz6., in functie de numdrul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al
gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltarc, stabilit
pentru unitdlile bugetare.
(3) Cheltuielile necesare funcfiondrii consiliilor consultative de nivel national
prevdzute la alin. (1) sunt asigurate din bugetul autorit5lii de stat pentru cercetare-
dezvoltare."

25. Alineatul (1) al articolului 47 se modific[ qi va avea urmdtorul conlinut:

,,(1) Conducerea programelor prevdntte in Planul naJional sau a altor planuri,
programe sau proiecte de cercetare-dezvoltare gi inovare ale autoritdlilor contractante
se poate face direct de cdtre acestea, sau se qoate atribui, in baza caracterului de
recurenfd, Unitdtii Executive pentru Finantarea Invdfdmdntului Superior, a Cercetdrii,
Dezvoltdrii gi Inovdrii, instituliilor qi unitdtilor cu profil de cercetare-dezvoltare qi
inovare sau de management al activitdlii de cercetare-dezvoltare gi inovare,
academiilor de ramur6, instituliilor de invdtdm6nt superior acreditate, organizaJiilor
neguvemamentale, precum gi operatorilor economici, pe bazd de criterii de
capabilitate, in sistem competitional sau in mod direct, potrivit legii."

26.Dupdlitera c) a articolului 48 se introduce litera c^1) cu urmitorul cuprins:

,,c^1) fonduri acordate de fundalii sau provenind din alte surse private."

27. Alineatul (1) al articolului 49 se modificd qi va avea urmdtorul cuprins:

,,(1) Fondurile alocate anual in bugetul de stat pentru activitatea de cercetare-
dezvoltare reprezintil o prioritate a cheltuielilor de la bugetul de stat."

28. Art. 50 se modificd qi vaaveaurmdtorul cuprins:
..Art.50



(1) FondLrriie prevdzute la an. 49 alin. (1) se utiiiz-r:azd qi pentru finanqarea
obiectivelor planurilor sectoriale. a finanfdrii instituJionale de bazd, inclusiv pentru
contracte in regim de cofinanfare, in completarea resurselor financiare ale
contractorilor, in scopul rcalizdt'.i unor activitAfl de cercetare-dezvoltarc qi inovare
prin proiecte din cadrul planurilor qi programelor prevdzute la afi. 4l precum gi din
cadrul planurilor gi programelor internalionale la care pot participa persoane fizice sau
juridice romdne.
(2) Unitdtile qi instituliile certificate conform art. 33, din categoriile prevdzute la art. 7
lit. a)-e) qi g) pot fi sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea de
investifii pentru dotdri cu aparaturd, echipamente, instalafii gi alte active corporale, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare."

29.Literab) a alineatului (3) al art.58 se modificd gi va avea urmdtorul cuprins:
,,b) cheltuieli pentru funcfionarea organismelor consultative de nivel naJional pentru
cercetare-dezvoltare qi inovare gi a comisiilor organizate de acestea;"

30. Alineatul (1) al articolului 60 se modificd gi va avea urmdtorul con{inut
,,(1) Programele qi proiectele de cercetare-dezvoltare gi inovare, acJiunile cuprinse in
Planul national, planurile sectoriale qi alte programe de cercetare-dezvoltare, precum
qi finantarea instituJionald de bazd, gi finanJarea institulionald complementard de
susfinere a performantei se realizeazdpebazd de contracte de finantare."

31. Articolul 63 se abrog6.

32. Alineatele (l) 9i (2) ale articolului 64 se abrog6.

33. Articolul 67 se modificd gi va avea urmitorul cuprins:

,,l'rt.67
(1) Instituliile gi unitdlile de cercetare-dezvoltare certificate conform art. 33, din
categoriile prevdzute laart. T lit. a), c)-e) gi g), cu exceptia celor finanJate parfial sau
integral de la bugetul de stat, beneficiazd de finantare institu{ionald de bazd pentru
sustinerea funcfiondrii infrastructurii de cercetare-dezvoltare, incep6nd cu data de 1
ianuarie 2012.
(2) Finanfarea institufionald de bazd se calculeazd pe standarde de cost gi se acordd
prin bugetul autoritdlii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Finanlarea se acordd pe

baza unui contract-cadru de finanlare institulionald, incheiat pe o perioadd egalS cu
durata certificdrii, gi nu poate depdqi, in fiecare an, pentru o instituJie sau unitate
anume, 20Yo din veniturile din activitatea de cercetare-dezvoltarc din anul anterior a
respectivei institulii sau unit61i. Finantarea instituJionald, debazd, nu se consideri venit
din activitatea de cercetare-dezvoltare.
(3) Normele metodologice pentru acordarea finan{drii institu{ionale de bazd se
elaboreazd" de cdtre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare gi se aprobd prin

hotdrAre a Guvernului.
(4) Pentru fiecare an, standardele de cost se aprobl prin ordin al conducdtorului
autoritdtii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(5) in fiecare an, fondurile alocate pentru finan{area institulionald debaz6, nu pot avea
o pondere mai mare de 20o/o din bugetul de la capitolul ,,Cercetare fundamental5 gi

cercetare-d ezvoltare" al autoritdlii de stat pentru cercetare-d ezvoltare.
(6) in fiecare an, suma fondurilor alocate pentru finan{area institufionald de bazd' Si
pentru finantarea institu{ionald complementard de susJinere a performantei, prevdzutd
Ia art.68, nu poate avea o pondere mai micd de 25o/o sau mai mare de 50% din bugetul
de la capitolul ,,Cercetare fundamentalS gi cercetare-dezvoltare" al autoritdfii de stat
pentru cercetare dezvoltare."

34. Dupd articolul 67 se introduce un nou articol 67^1, cu urm[torul cuprins:



, ,Att.67nj
Criteriile gi standardele de calitate pe baza cdrora se alocf, universitdtilor finar4area
suplimentarS, conform art. 197 lit. a) al Legii nr. ll20ll a educafiei nafionale, includ
criterii qi standarde care reflectd rezultatele cu relevanJi internafionald ale activitSlilor
de cercetare-dezvoltare, propuse de cdtre Colegiul consultativ."

35. Articolul 68 se modificd gi va avea urmitorul cuprins:
,,Art.68.
(1) Instituliile gi unitafle de drept public gi de drept privat fbrd scop patrimonial,
evaluate qi clasificate la nivelurile A*, A sau A- conform art. 33 alin. (1), pot
beneficia de finanJare institutionalS complementard de susJinere a performanJei, in
regim competitiv.
(2) Finanlarea institufionald complementard se acordd anual, printr-un program
specific al Planului national, in baza unor nonne metodologice de evaluare a
performanlei in activitatea de cercetare-dezvoltare elaborate de cdtre Colegiul
consultativ cu consultarea Consiliului Nafional al Cercetdrii $tiintifice din
invS{dmdntul Superior, a altor consilii consultative de nivel nafional din domeniul
cercetdrii-dezvoltdrii, a Academiei Rom6ne gi academiilor de ramur5, a organizatiilor
profesionale neguvernamentale din domeniul cercet6rii-dezvoltdrii gi a mediului
economic, gi aprobate prin ordin al conducdtorului autoritddi de stat pentru cercetare-
dezvoltate."

36. Alineatul (3) al articolului 70 se abrogS.

37. Dupd articolul 70 se introduce articolul 70^1 cu urmitorul cuprins:

,,Art. 70^l Autoritatea de stat pentru cercetare-denoltarc, cu consultarea Colegiului
consultativ , rcalizeazd qi actualizeazd periodi c baze de date publice cu cercet6torii din
Romdnia, pe domenii de activitate gi pe specializdri, cu indicarea rezultatelor lor
publice, incluzdnd publicalii gi brevete acordate."

38. Alineatul (2) al articolului 73 se abrogS.

39. Dupd litera d), alineatul (1) al articolului 74, se introduce litera e), cu urmdtorul
cuprins:

,,e) coleclii qi baze de date conlindnd inregistrdri analogice sau digitale, izvoare
istorice, eqantioane, specimene, fotografii, observatii, roci, fosile gi altele asemenea,
impreund cu informatiile necesare arhivSrii, regdsirii qi precizdrii contextului in care
au fost oblinute."

40. Dupd alineatul (3) al articolului 74 se introduce un nou alineat, cu urmdtorul
cuprins:

,,(4) Instrumentele de evaluare gi monitorizare a activitAflor de cercetare-dezvoltare
finantate din fonduri publice, elaborate de autoritdlile sau organismele competente
conform legii, iau in considerare numai acele rezultate ale cercetdrii care sunt
relevante pentru evaluarea gi monitorizarca avutd, in vedere, dupd caz."

41. Articolul 75 se modificd qi va avea urmdtorul cuprins:

,,Art.75
(1) Rezultatele cercetdrilor obfinute pe baza deruldrii unui contract de cercetare-
dezvoltare sau inovare finantat partial sau total din fonduri publice apar{in
contractorilor care executd in mod direct activitdfle prevlzute in contractul de
finan{are gi/sau angaja{ilor acestora, conform contractelor de finantare gi legislafiei in
vigoare referitoare la titlurile de proprietate industriald gi drepturile de autor. In cazul
execufiei de cdtre mai mulli contractori, repartizarea intre contractori a drepturilor



asupra rr'z.uliatelor se face conlirr"rl acordului prealabii i;i contractorilor, stabjJir in
scris.
(2) Rezultatele cercetirilor prevdzute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii
acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.
(3) Documenta{iile, colectiile gi bazele de date de interes na}ional, precum qi unitdfile
sau institu{iile in a cdror custodie acestea sunt pdstrate, sunt stabilite prin ordin al
conducdtorului autoritdlii de stat pentru cercetare-dezvoltare. La nivelul autorit5tii de
stat pentru cercetare-dezvoltare se infiin{eazd gi se pdstreazd registrul documenta{iilor,
colec{iilor gi bazelor de date de interes na{ional.
(a) In cazul desfiin{drii persoanei juridice care pdstreazd,in custodie o documentatie,
colectie saubazd, de date de interes nafional, acestea sunt preluate in custodie de cdtre
o altd institulie publicd desemnatd de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltareo
rdmdndnd in continuare sub controlul autoritA$i de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(5) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltarc poate stabili, prin ordin, o
metodologie de identificare, evaluare qi luare in evidenfd a documentafiilor, colecJiilor
gi bazelor de date de interes nafional, care include qi procedurile de asigurare a unor
seturi de copii ale acestora in cazurile in care acest lucru este posibil."

42. Articolul 76 se modificd qi va avea urmdtorul cuprins:
,,{rt.76
(1) Rezultatele cercetdrii-dezvoltdrii se inregistreazd in contabilitate conform
reglementdrilor contabile aplicabile. Activele fixe corporale qi necorporale, rezultate
ale cercetirii-dezvoltdrii, pot fi transferate cdtre alte entit6li in condiliile prevdzute de
legislatia in vigoare qi de contractele de finanJare.
(2) Achizitiile efectuate in vederea executdrii contractului se inregistreazi in
contabilitate potrivit le gisla{iei in vigoare."

43. Articolul 78 se abrog6.

44. Alineatele (1) qi (2) ale articolului 79 se abrog6.

45. Articolul 81 se modificd gi va avea urmdtorul cuprins:
"Art. 81. Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate finanla din fonduri
publice proiecte de transfer tehnologic, de stimulare a inovdrii gi a antreprenoriatului,
prin programe din cadrul Planului national."

46. Articolul 83 se abrogS.

47. Alineatul (3) al articolului 84 se abrogS.

48. Articolul 87 se modificd gi va avea urmitorul cuprins:

,,Art.87
(1) Statul acceptd existenfa eqecului pielei in rcalizarea activit6lilor de cercetare-
dezvoltare, in special ca urnare a faptului cd bunurile generate de acestea sunt
preponderent publice, qi preia acest risc, prin finanldri din fonduri publice ale acestor
activitdfl, inclusiv prin acordarea ajutorului de stat pentru derularea acestor activitdti,
conform legislatiei in vigoare.
(2) Se recunoaqte faptul cd activitdlile de cercetare-dezvoltarc gi inovare implic6, prin
explorarea necunoscutului, un risc inerent de nerealizare a ipotezelor sau obiectivelor
prevdzute inaintea desfrgurdrii lor. Aceste nerealizdri se constatl in cursul procesului
de evaluare qi monitorizare a proiectelor, detaliat in pachetul de informalii al
programului sau subprogramului de finanJare qi nu presupun obligativitatea
recuperdrii fondurilor cheltuite. Criteriile in funcfie de care se poate accepta riscul de
nerealizare a ipotezelor sau obiectivelor se stabilesc prin decizie a Pregedintelui
AutoritAtii Nationale pentru Cercetare $tiin1ific6 ".



49. Punctele 1-6 din Anexd se modihcd gi vor avea urmdtorul cuprins:
,,1. Cercetarea fundamentald - activitetile experimentale sau teoretice desfbqurate, in
principal, pentru dob6ndirea unor cunoqtinte noi cu privire la fundamentele
fenomenelor gi faptelor observabile, ftri a se urmdri, in mod particular, aplicarea sau
utilizarea practicd imediatd.
2. Cercetarea aplicativd - investigafia originald desfrguratd pentru dobdndirea de
cunogtinfe in vederea unui obiectiv practic, specific.
3. Dezvoltarea experimentald - activitatea sistematicd, plecdnd de la cunoqtin{e
rezultate din cercetare gi/sau de la experienta practicd, care urmdregte producerea de
noi materiale, produse sau dispozitive, instituirea de noi procese, sisteme gi servicii
sau imbundtdtirea substantiald a celor existente.
4. Inovarea - implementarea unui produs, serviciu sau proces, nou sau substanfial
imbundtdJit, sau a unei metode de marketing sau afaceri noi, in activitatea practicd, in
orgarizarea locului de muncd sau a relafiilor externe.
5. Inovarea de produs - introducerea in circuitul economic a unui produs sau serviciu
care este nou sau imbunitdtit substan{ial in privinta caracteristicilor qi utilizdrilor sale.
imbundtdfirile substanfiale pot fi ale specificafiilor tehnice, componentelor sau
materialelor, programelor de calculator incorporate, ugurinlei de utilizare sau a altor
caracteristici func{ionale.
6. Inovarea de proces - punerea in aplicare a unei metode de productie sau de
distribuJie noi sau imbundtitite considerabil, care implici schimbdri semnificative in
ceea ce priveqte tehnicile, echipamentele gi/sau programele de calculator."

50. Punctul 16 din anexd se modificd gi va avea urmdtorul cuprins:
,,16.1 FinanJare institufionald debazd - finanfare acordatd conform art. 67, de citre
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, astfel incdt sd asigure o finantare de
bazd a cheltuielilor unitAili aferente activitdfi de cercetare-dezvoltare.
16.2 Finan[are institu{ionald complementard - finantare institulionald anuald, acordatd
in sistem competitiv conform art. 68, pebaza rezultatelor creatoare de cunoagtere gi a
impactului economic qi social al activitdlilor de cercetare-dezvoltare, inovare gi de
transfer tehnologic."

51. Punctul 17 din anexd se modificd gi va avea urmdtorul cuprins:

,,I7. Lucrare de cercetare-dezvoltare - componentd a proiectelor de cercetare-
dezvoltare care ate un obiectiv concret."

52. Punctul l9 din anexd se abrog6.

53. Punctul20 din anexd se modificd gi va avea urmdtorul cuprins:

,,20. Certificare - proces prin care autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare
recunoaqte qi garanteazd cd o institutie sau o unitate de cercetare-dezvoltare
corespunde unor criterii qi standarde de competenfd in domeniu."

Articolul II
Normele metodologice pentru evaluarea gi clasificarea unitAlilor qi instituliilor de
cercetare-dezvoltare, prevdzute la art. 33 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr.
5712002 cu modificdrile qi completlrile ulterioare, se aprobd prin hotdr6re a
Guvernului in termen de maxim 6 luni de la data intrdrii in vigoare a prezentei
ordonanfe.

Articolul III
Normele metodologice pentru pentru acordarea finantdrii institutionale de baz6,
prevdzute la art. 67 alin. (3) din Ordonanfa Guvernului nr. 57 /2002 cu modificlrile gi



compleiar ile ulterioare, se aprohi prin holdrdre a Gur i:niului in termen de maxinrum
10 luni de la data intrdrii in vigoare a prezentei ordonanfe.

Articolul IV
Autoritatea Nalionald pentru Cercetare $tiinlifica elaboreazd lista documentatiilor,
colecfiilor qi bazelor de date de interes nafional, existente la intrarea in vigoare a
prezentei ordonan{e, care se aprob5 prin ordin al ministrului educatiei, cercetdrii,
tineretului qi sportului in termen de 3 luni de la data intrdrii in vigoare a prezentei
ordonante. Documentafiile, colec{iile ;i bazele de date din listd se includ in registrul
prevdzut la art. 75 alin. (3) din OrdonanJa Guvernului nr. 5712002, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare.

Articolul V
Contractele de finanlare pe programe-nucleu aflate in desfrgurare la data intrdrii in
vigoare a prezentei ordonanJe se deruleazd, pdnd la frnalizarc, conform legislaJiei in
vigoare la data incheierii lor, dar nu mai tdrziu de 31 decembrie 2011.

Articolul VI
Contractele din fondurile structurale qi de coeziune, contractele pe programe
sectoriale gi alte contracte de finanfare a cercetlrii-dezvoltdrii incheiate cu instituJii
sau unitdli atestate sau acreditate, aflate in desfrgurare la data intrdrii in vigoare a
prezentei ordonan{e, se deruleazd,, pdnd"la frnalizara conform legisla}iei in vigoare la
data incheierii lor.

Articolul VII
Unitaflor qi instituJiilor din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national
acreditate inainte de data intrdrii in vigoare a prezentei ordonanle, li se aplici in
continuare prevederile specifice, pdnd la expirarea acreditarii, sau p6nd la data
publicdrii hotirdrii de neacordare a certificdrii conform art. 33 din ordonanfa
Guvemului nr. 57 12002, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Articolul VIII
Prevederile art.22 alin. (2) din ordonanta Guvernulfinr.5T/2002, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, nu se aplicd mandatelor in curs la data intrdrii in vigoare a
prezentei ordonanle.

Articolul IX
Prevederile prezentei ordonanJe intrd in vigoare la 3 zile de la data publicdrii in
Monitorul Oficial, Partea I, cu excepJia prevederilor art. I pct. 1 l, 17,28, 30, 33, 35,
50 qi 53, care intrd in vigoare la 60 de zile de la data publicdrii in Monitorul Oficial,
Partea I.
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