NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1461/2006
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă INSEMEX Petroşani, denumit în continuare INCD INSEMEX Petroşani, a fost înfiinţat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1461/2006 ca persoană juridică română, în coordonarea Ministerului
Economiei şi Comerţului, prin reorganizarea Societăţii Comerciale "Institutul Naţional pentru
Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX" - S.A. Petroşani, care s-a desfiinţat.
INCD INSEMEX Petroşani îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1461/2006.
Reorganizarea activității Guvernului și a ministerelor în cursul anilor 2013-2017 face ca situația
faptică actuală să nu mai corespundă realității în ceea ce privește denumirea instituției coordonatoare.
De asemenea, patrimoniul INCD INSEMEX Petroşani s-a modificat, atât în ceea ce privește valoarea
acestuia, dar și în ceea ce privește detaliile tehnice ale imobilelor, astfel încât acestea nu mai
corespund cu datele din evidența contabilă și din cartea funciară.
În prezent, în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv OUG nr.1/2017 privind stabilirea
unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și
completările ulterioare și HG nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Cercetării și Inovării, INCD INSEMEX Petroşani funcționează în coordonarea Ministerului
Cercetării și Inovării.
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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 de cercetaredezvoltare 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.
În consecinţă, se impune modificarea și completarea actului normativ de înființare, organizare și
funcționare a INCD INSEMEX Petroşani, precum și actualizarea datelor de patrimoniu ale acestuia.
Pentru a asigura buna funcționare a INCD INSEMEX Petroşani sub multiple aspecte (juridic,
economic-financiar, administrativ) este necesară adaptarea actelor normative privind organizarea și
funcționarea acestuia la situația de fapt și la realitățile activităților ce se desfășoară, având în vedere
următoarele argumente:
-

necesitatea reactualizării codurilor obiectului de activitate ca urmare a diferențelor de

corespondență a clasificării activităților economice prevăzute de cod CAEN Rev.2 conform Ordinului
nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, emis de
Institutul Naţional de Statistică şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 293/03.05.2007;
-

necesitatea completării obiectului de activitate cu noi activități și direcții de cercetare, urmare

a modernizarii infrastructurii de cercetare-dezvoltare și realizarea de cercetări interdisciplinare;
-

reactualizarea datelor privind valoarea patrimoniului institutului pe baza raportărilor contabile

la 30 iunie 2017;
-

înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a instalaţiei de

interes naţional aflate în administrarea INCD INSEMEX Petroşani, conform prevederilor HG
nr.786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional,
finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările si completările
ulterioare.
1.1 Prezentul act normativ nu transpune legislaţie comunitară şi nu creează cadrul pentru aplicarea
directă a acesteia.
2. Schimbări preconizate
Prin prezentul proiect de hotărâre a Guvernului, sub aspectul conţinutului, se modifică: organul
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administraţiei publice centrale în coordonarea căruia funcţionează INCD INSEMEX Petroşani, se
actualizează datele de patrimoniu şi se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a INCD
INSEMEX Petroşani, intocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.637/2003
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de
cercetare-dezvoltare.
Astfel, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie
Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani funcționează în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării
în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului
nr.13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării și Inovării.
Sub aspectul conținutului, faţă de patrimoniul existent în anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr.
1461/2006 au fost actualizate datele de patrimoniu şi au fost introduse obiectivele nou construite
datorită dezvoltării insitutului. Menționăm că toate obiectivele noi au fost finanţate din fonduri
proprii. Toate bunurile aflate în proprietatea INCD INSEMEX Petroșani nu sunt grevate de sarcini şi
nu fac obiectul vreunui litigiu.
In conformitate cu prevederile HG nr.786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor
speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu
modificările si completările ulterioare, INCD INSEMEX Petroșani administrează instalația de interes
național “Poligon de cercetare/dezvoltare si incercari materii explozive, substante inflamabile/toxice,
echipamente antiexplozive si instruirea personalului de interventie pentru medii toxice/explozive –
PCDIEx.” (pozitia nr. 29 din anexa nr. 1). Astfel, prin prezentul proiect de hotărâre propunem
înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a instalației de interes
național aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate
Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani, având datele prevăzute în anexa nr. 3.
De asemenea, se actualizează domeniul de activitate prevăzut în Regulamentul de organizare şi
funcţionare în vederea lărgirii sferei de competențe a INCD INSEMEX Petroșani la nivel național şi
se reactualizează codurile CAEN corespunzătoare obiectului de activitate al INCD INSEMEX
Petroșani, conform noilor reglementări.
Astfel, capacitatea de a efectua expertize tehnice a institutului se va extinde asupra tuturor
evenimentelor generate de explozii și/sau incendii și se specifică capacitatea institutului de a efectua
activități de intervenție și salvare în medii toxice/explozibile/inflamabile.
Prin modificările preconizate se va reglementa clar aptitudinea INCD INSEMEX Petroșani de a
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efectua verificări periodice pentru aparatele de protecție a respirației, sursele electrice de inițiere
pentru capsele detonante, cablurile de împușcare, instalațiile tehnice din ariile cu pericol de explozie,
instalațiile de ventilație industrială, antigrizutanță explozibililor și a mijloacelor de inițiere folosite în
subteran, instalațiile mobile de încărcare și preparare a materiilor explozive.
Se stabilesc competențe pentru INCD INSEMEX Petroșani și în ceea ce privește examinarea
documentului de protecție la explozie în vederea emiterii raportului de protecție la explozie, avizarea
documentațiilor de zonare Ex a spațiilor tehnologice și de închidere a obiectivelor miniere, analiza
cantitativă și calitativă a factorilor de mediu.
INCD INSEMEX Petroșani va dezvolta metodele de diagnoză și prognoză a riscului industrial, va
efectua încercări de laborator privind determinarea nivelului de putere acustică și a emisiei de vibrații
la echipamente precum și a expunerii profesionale la zgomot și vibrații, va monitoriza efectul seismic
al lucrărilor de demolare a obiectivelor civile și industriale cu ajutorul explozibililor şi va elabora
studii privind analiza psihologică a muncii pentru diverse profesii din economia națională.
Necesitatea și oportunitatea promovării proiectului de act normativ aparțin inițiatorului, respectiv
Ministerului Cercetării și Inovării - MCI. Realitatea datelor prezentate aparține INCD INSEMEX
Petroșani.
Bunurile proprii ale INCD INSEMEX Petroșani au fost achiziționate din alte surse decât cele
aprobate prin legile bugetare anuale și care urmează regulile și pricipiile fondurilor publice
reglementate de Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare și Legea nr.69/2010 - Legea responsabilității fiscal-bugetare, republicată, cu modificările
și completările ulterioare.
Bunurile cuprinse în anexele nr. 2 și nr. 3 la prezentul proiect de act normativ nu fac obiectul unor
litigii pendinte sau al unor proceduri administrative de retrocedare/restituire prevăzute de Legea nr.
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de alte acte normative
incidente în materie și nu sunt grevate de sarcini.
3.Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic
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Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
11. 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
21.Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
22.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 este cazul.
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- în mii lei (RON) -

Indicatori

Următorii patru ani

Anul curent

Media pe
cinci ani

1

2

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, Nu
din care:
cazul
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
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3
este

4

5

6

7

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:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii

Nu este
cazul

Nu este
cazul
Nu este cazul
Nu
este
cazul
Nu este cazul

Nu este cazul

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea a) Prezentul proiect de act normativ modifică și
completează:

prevederilor proiectului de act normativ:

a) acte normative care se modifică sau se -Hotărârea Guvernului nr. 1461/2006 privind
abrogă ca urmare a intrării în vigoare a înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului
Naţional

proiectului de act normativ;

de

Cercetare-Dezvoltare

pentru

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă vederea implementării noilor dispoziţii.

INSEMEX Petroşani,
-Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, cu modificările şi
completările ulterioare.
b) Pentru implementarea dispoziţiilor prezentului
proiect de act normativ nu este necesară
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elaborarea altor acte normative.
1^1Compatibilitatea proiectului de act normativ

Nu este cazul

cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu

Nu este cazul

legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare:
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a

Nu este cazul

actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
5. Alte acte normative şi/sau documente

Nu este cazul
Nu este cazul

internaţionale din care decurg angajamente
6. Alte informaţii

Nu este cazul
Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate:
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 este supus analizei 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
Deoarece prevederile acestui proiect de hotărâre de Guvern sunt de interes pentru comunitatea
științifică din România s-a optat pentru mediatizarea acestuia pe pagina de web a Ministerului
Cercetării și Inovării şi dezbaterea în cadrul Comisiei de Dialog Social.
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
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autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
Nu este cazul.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
- Nu este cazul.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Proiectul va fi supus avizării Consiliului Legislativ.
6. Alte informaţii - Nu este cazul.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea proiectului de act normativ
1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
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 informaţii - Nu este cazul.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente. - Nu este cazul.
2. Alte informaţii - Nu este cazul.
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Faţă de cele menţionate, supunem avizării prezentul proiect de Hotărâre pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1461/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie
Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani

Ministrul Cercetării și Inovării
PUIU - LUCIAN GEORGESCU

Avizăm favorabil:

Ministrul Muncii și Justiției Sociale

Ministrul Economiei

GHEORGHE ȘIMON

LIA-OLGUȚA VASILESCU

Ministrul Finanțelor Publice

Ministrul Justiției

IONUȚ MIȘA

TUDOREL TOADER
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Secretar general Dan POPESCU

___________________

Consilier juridic

___________________

Director general Simona MĂLUREANU

___________________

Director Lucia MOISE

___________________

Director general Sanda HILGEN

___________________

Direcția inițiatoare
Direcția Generală Transfer și Infrastructura
CDI

Director general Constantin RÂNEA

___________________

Întocmit

Consilier superior
Daniela IACOB
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