NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul prezentului proiect de act normativ
HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1318/1996 privind înfiinţarea
Institutului Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucureşti și
actualizarea datelor de patrimoniu

Secţiunea a 2 – a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situației actuale
În conformitate cu HG nr.13/2017 - privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării și
Inovării, Ministerul Cercetării și Inovării este organul de specialitate al administraţiei publice
centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Guvernului.
Ministerul Cercetării și Inovării organizează și conduce sistemul național de cercetare științifică,
dezvoltare tehnologică și inovare, exercitându-și atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte
normative din sfera sa de activitate, fiind autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
Institutele naționale de cercetare-dezvoltare îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale regulamentului lor de organizare şi funcţionare aprobat prin
Hotărâre a Guvernului.
Conform

dispoziţiilor

art.2 din

Hotărârea Guvernului

nr.637/2003

pentru aprobarea

Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetaredezvoltare, regulamentele de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetaredezvoltare înfiinţate se elaborează pe baza regulamentului-cadru şi se aprobă prin Hotărâre a
Guvernului.
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti este
persoană juridică care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării.
Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) și (2) coroborate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin
Hotărârea Guvernului de înființare și/sau organizare și funcționare a institutului național se

stabilesc denumirea, obiectul de activitate, sediul, patrimoniul, organul administrației publice
centrale în coordonarea căruia funcționează, regulamentul de organizare și funcționare, bunurile
din domeniul public și privat al statului date în administrarea acestuia, precum și bunurile proprii
dobândite în condițiile legii sau realizate din venituri proprii.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1318/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti, nu au fost stabilite bunurile din domeniul
public și/sau privat al statului date în administrarea institutului național, precum și bunurile proprii
dobândite în condițiile legii sau realizate din venituri proprii, toate acestea fiind stabilite prin
Anexa nr. 8 a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului.
În anul 2013 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 140 privind trecerea din domeniul public
al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi de imobil aflate în administrarea Ministerului
Educaţiei Naţionale pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT Bucureşti, care urma a fi demolată, pentru a permite construirea pe aceeași amprentă a unei
clădiri noi, care după finalizare, avea să revină în domeniul public al statului. Finalizarea
construcției a fost constată prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr.441/30.04.2014.
Având în vedere modificarea actelor normative din domeniul cercetării-dezvoltării şi a
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140 din 3 aprilie 2013 privind trecerea din domeniul public
al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi de imobil aflate în administrarea Ministerului
Educaţiei Naţionale pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT Bucureşti, se impune modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1318/1996 privind
înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT
Bucureşti, cu modificările ulterioare, precum și a Anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr.
1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
De asemenea, se impune actualizarea datelor de patrimoniu al Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti, denumit în continuare institut național,
stabilit pe baza situației financiare anuale la data de 30 iunie 2017, care este în sumă totală de
49.574.362 lei, din care imobilizări corporale şi necorporale: 21.356.826 lei şi active circulante :
28.217.536 lei.
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr.998/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti se abrogă.
2. Schimbări preconizate
Prin prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului:

a) Se modifică denumirea organului administraţiei publice centrale în coordonarea căruia
funcţionează, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 13/2017. Astfel, Institutul
Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti, înființat în
coordonarea Ministerului Cercetării și Tehnologiei, funcționează în prezent în coordonarea
Ministerului Cercetării şi Inovării.
b) Se actualizează regulamentul de organizare şi funcţionare al institutului național, urmând ca
noul regulament să fie Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre a Guvernului. La actualizarea
regulamentului de organizare și funcționare s-au avut în vedere prevederile legale în vigoare ce îi
sunt aplicabile,

inclusiv cele din Hotărârea Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.
Obiectul de activitate prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare a fost revizuit și au
fost actualizate codurile CAEN corespunzătoare activităților desfășurate, în baza clasificării
CAEN Rev.2, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de
Statistică nr.337/2007 privind actualizarea clasificării activităților din economia națională.
c) Se modifică şi se actualizează adresa sediului institutului naţional, potrivit ultimelor
modificări privind organizarea administrativ – teritoriala a României.
d) Se actualizează datele de patrimoniu. Valoarea patrimoniului institutului naţional a fost
stabilită la data de 30 iunie 2017, pentru imobilele aflate in patrimoniul institutului național, ca
urmare a reevaluării activelor fixe potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea
şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr.
493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, modificându-se lista bunurilor din domeniul
public al statului administrate de institutul național.
e) Se inventariază bunurile proprietate publică și privată a statului aflate în administrarea
institutului național și bunurile proprii aflate în patrimoniul institutului național. Institutul național
are bunuri proprietate privată a statului în administrare și bunuri proprii în patrimoniu, fiind
prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul proiect de hotărâre a Guvernului.
f) Se modifică denumirea institutului naţional din Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare
pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti, în Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru
Micro-nanotehnologii - IMT Bucureşti. Modificarea se impune, având în vedere evoluţia
domeniului de cercetare pe care IMT Bucureşti l-a abordat pentru prima dată în estul Europei încă
din anul 1993, urmând evoluțiile din cadrul Uniunii Europene. Termenul de „microtehnologii”
desemnează „tehnologii de microsistem”, care reprezintă un sistem integrat într-o singură
componentă, cu detalii caracteristice de ordinul micronului, o miime de milimetru. Tendința de
miniaturizare a micro-sistemelor a continuat, acestea devenind micro-nanosisteme, conform
Programului Cadru 7, continuat de programul H2020 al Uniunii Europene. Microtehnologiile au
devenit micro şi nanotehnologii, acoperind o gamă largă de aplicații, inclusiv în industriile
tradiționale. Institutul a urmat cele mai noi tendințe, după cum dovedește participarea sa de

excepție la programele europene şi implicarea în proiectele de micro și nanotehnologie din PC 6,
PC 7 şi H2020. În plus, institutul naţional a fost implicat, în ultimii ani, în mai mult de 8 proiecte
din programul de nanoelectronică ENIAC –JU (parteneriat public-privat). Institutul a avut în
componenţa sa, încă din 1996, “Laboratorul de Nanotehnologii”, sub denumirea de „Centrul de
nanotehnologii”. Din 2008, acest Centru cuprinde trei laboratoare, având ca obiect de activitate
nano-bio-tehnologie, nanotehnologie moleculară, caracterizare şi structurare la scara nanometrică.
În ultimii 7 ani, infrastructura experimentală, având dotări unice în ţară în domeniul
nanotehnologiei, a cunoscut o dezvoltare rapidă, apreciată la superlativ şi în procesul de evaluare
în vederea certificării institutului, care a avut loc în anul 2012 și la care institutul a obținut
calificativul A.
În 2009, institutul a lansat facilitatea experimentală de micro- şi nanofabricaţie IMT-MINAFAB,
iar în prezent, deține un centru de nanotehnologii și nanomateriale bazate pe carbon. Chiar dacă
există şi alte institute din România cu preocupări şi rezultate în domeniul nanotehnologiei, în cazul
IMT Bucureşti este unică îmbinarea între micro- și nanotehnologii.
g) Se modifică numărul de membri ai Consiliului Ştiinţific de la 5 membri la 7 membri, necesară
pentru reprezentarea corespunzătoare a compartimentelor din cadrul IMT Bucureşti, dar şi pentru
atingerea standardelor de calitate propuse, precum şi pentru eficientizarea întregii activități a
institutului naţional.
Necesitatea și oportunitatea promovării proiectului de act normativ precum și realitatea datelor
aparțin inițiatorului, respectiv Ministerului Cercetării şi Inovării – MCI. Realitatea datelor
prezentate aparține institutului național care face obiectul prezentului act normativ.
Bunurile cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul proiect nu fac obiectul unor litigii pendinte sau al
unor proceduri administrative de retrocedare/restituire prevăzute de Legea nr. 10/2001 și de alte
acte normative incidente în materie și nu sunt grevate de sarcini.
Bunurile proprii ale Institutului Naţional Cercetare - Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT
Bucureşti, prevăzute în Anexa nr. 1, au fost achiziţionate din alte surse decât cele aprobate prin
legile bugetare anuale şi care urmează regulile şi principiile fondurilor publice reglementate de
Legea nr. 500/2002 şi Legea nr.69/2010, republicată.
3. Alte informaţii - Nu este cazul.
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
1 1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2 1.Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2 2.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Impact social
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte informaţii
Nu sunt
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)
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat

Indicatori
1

Anul
curent
2
bugetare, Nu este
cazul

1. Modificări ale veniturilor
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
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
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
Nu este
a) buget de stat
cazul
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
Nu este
cheltuielilor bugetare
cazul
5. Propuneri pentru a compensa reducerea Nu este
veniturilor bugetare
cazul
6. Calcule detaliate privind fundamentarea Nu este
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor cazul
bugetare

- în mii lei (RON) Următorii patru
Media pe
ani
cinci ani
3 4 5
6
7

7. Alte informaţii
Nu sunt
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ
(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare
a proiectului de act normativ):
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de
act normativ;
Prezentul proiect de act normativ:
1- modifică și completează Hotărârea Guvernului nr. 1318/1996 privind înfiinţarea Institutului
Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucureşti.
2 – abrogă Hotărârea Guvernului nr. 998/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT
Bucureşti.
3 – modifică și completează Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.
Pentru implementarea dispoziţiilor prezentului proiect de act normativ nu este necesară
elaborarea altor acte normative.
1 1. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte acte normative şi/sau documente internaționale din care decurg angajamente,
făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluție sau recomandare internațională
ori la alt document al unei organizații internaționale:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informații
Nu sunt.
Secțiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informații privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, proiectul de act normativ a fost afişat pe pagina web a Ministerului Cercetării
și Inovării.
Proiectul de hotărâre de Guvern a fost analizat în cadrul Comisiei de Dialog Social din cadrul
Ministerul Cercetării și Inovării.
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

Organizațiile implicate în procesul de consultare au fost selectate în conformitate cu
Legea nr.62/2011 Legea dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
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
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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 sunt.
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
Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul web al Ministerului Cercetării și Inovării în
conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
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 informații
Nu sunt.
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 .
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii
Nu sunt.

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1318/1996 privind înființarea Institutului Național de
Cercetare - Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București și actualizarea datelor de
patrimoniu, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.
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