NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1
Titlul prezentului act normativ
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului
naţional de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III)
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Guvernului Nr. 583 din 2015 a fost aprobat Planul național de cercetare-dezvoltare
şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III), ca principal instrument de implementare a
Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (aprobată prin HG nr. 929/2014). Aceasta
a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2017, modificarea fiind necesară pentru
acordarea cadrului legislativ cu evoluțiile din știință și participarea României la diverse infrastructuri
pan-europene de cercetare – construcție și operaționalizare -, programe (co)finanțate de Uniunea
Europeană sau inițiative europene/internaționale ce solicită actualizarea cadrului legislativ național prin
includerea acestora sau menționarea unor aspecte critice pentru această participare.
Astfel, prezentul act normativ are ca scop modificarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi
inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III) și alinierea acestuia la noile realități ale Strategie i
Naționale, prin includerea unor subprograme noi și adaptarea celor existente la necesitățile
sistemului național de cercetare științifică.
1.1 Prezentul act normativ nu transpune legislație comunitară și nu creează cadrul pentru aplicarea
directă a acesteia.
2.Schimbări preconizate
Principalele modificări aduse de acest act normativ sunt legate de:
1. Clarificări de definiții și utilizarea acestora conform sensului stabilit prin acte normative de
rang superior
2. Introducerea unor denumiri noi (ex. CRIC – Comitetul Român pentru Infrastructuri de
Cercetare), completarea listei de abrevieri,
3. Modificarea ”Subprogramul 1.2. - Performanță instituțională” prin completarea descrierii
acestuia,
4. Modificarea ”Subprogramului 1.3 - Infrastructuri de cercetare-dezvoltare” prin completarea
descrierii acestuia,
5. Modificarea și completarea ”Programului 2 - Creșterea competitivității economiei
românești prin cercetare, dezvoltare și inovare” prin adăugarea unui obiectiv precum și
includerea unui nou tip de instrument de implementare (tip de proiect),
6. Modificarea ”Programului 3 - Cooperare europeană și internațională” prin modificarea
(actualizarea) unor tipuri de instrumente de implementare (tipuri de proiecte) și includerea
unui nou instrument (tip de proiect),
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7. Includerea unui nou modul (ALFRED-RO) în cadrul Subprogramul 5.2. ”Participare la
organismele și programele internaționale de cercetare-dezvoltare în domeniul atomic și
subatomic”,
8. Introducerea unui nou tip de instrument pentru implementarea subprogramului 5.4
”DANUBIUS”,
9. Introducerea unui nou subprogram ”Subprogramul 5.5. Programul de cercetare, dezvoltare
şi inovare pentru reactori de generația a IV a – ALFRED”, inclusiv obiective, tipuri de
instrumente de implementarea ale acestuia (tipuri de proiecte),
10. Completarea descrierii structurii ”Programului 5 - Cercetare în domenii de interes strategic”
11. Modificări referitoare la modul de evaluare a propunerilor de proiecte în cadrul
competițiilor deschise la programele din PNCDI III, modificări ce nu alterează metodologia
generală prezentată în actul normativ de modificat, ci doar clarifică și procedurează unele
aspecte întâlnite pe parcursul implementării proceselor de evaluare și monitorizare ale
proiectelor de cercetare-inovare,
12. Completarea modului de depunere-evaluare-contractare-monitorizare-finalizare a
proiectelor de cercetare-inovare,
13. Înlocuirea Tabelul 2. Plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la
contractele de finanţare din fonduri bugetare alocate PNCDI III cu Anexa de la Hotărârea
Guvernului nr. 751/2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003
privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de
finanţare încheiate din fonduri bugetare,
14. Clarificări referitoare la cursul de schimb valutar utilizat pentru costurile salariale directe.
Alte modificări se referă la schimbări minore ale Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și
Inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III), fără impact important în metodologii, proceduri
sau scheme de implementare. Cu toate acestea, ele sunt necesare pentru a pune în acord
mecanismele de implementare ale Planului cu bunele practici naționale și europene.
3.Alte informații
Nu este cazul
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al prezentului act normativ
1. Impact macro-economic
Prezentul act normativ nu are un impact major macro-economic în România ci doar pune Planul
Național de cercetare-dezvoltare în acord cu realitățile științifice și socio-economice. Cu toate
acestea, se estimează că proiectele de inovare ce vor fi (co)finanțate din bugetul Ministerului
Cercetării și Inovării vor cataliza eforturile întreprinderilor românești (în particular IMM-uri) în
vederea creșterii investițiilor în cercetare și ale creșterii competitivității nu doar prin reducerea unor
costuri (de producție) ci și prin includerea cunoașterii generate în mediul academic în produse și
tehnologii noi, vandabile în piață. Se estimează de asemenea că prin sprijinirea marilor
infrastructuri de cercetare care au coordonare românească (ELI-NP, DANUBIUS-RI și ALFRED)
sau cu o participare românească importantă (ACTRIS, EPOS, EMSO, METROFOOD, etc.), vor fi
atrase în jurul acestora companii inovative, prestatori de servicii de interes public precum și
companii private de producție și de servicii.
1.1. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat
2. Impact asupra mediului de afaceri
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri.
2.1 . Impactul asupra sarcinilor administrative
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
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2.2 Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impact social
Prezentul act normativ nu are impact social direct
4. Impact asupra mediului
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.
5. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori

Anul
curent

1

2

1. Modificări ale veniturilor
bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i.
impozit pe profit
ii.
impozit pe venit
b) bugete locale
i.
impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i.
contribuţii de asigurări
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 creșterii
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.

Nu este cazul.
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- în mii lei (RON) Următorii patru ani
Media
pe cinci
ani
3

4

5

6

7

Secţiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea
prevederilor prezentului act normativ:
a) acte normative care se modifică sau se
abrogă ca urmare a intrării în vigoare a
prezentului act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în
vederea implementării noilor dispoziţii.
2. Conformitatea prezentului act normativ cu
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare:
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a
actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
5. Alte acte normative şi/sau documente
internaţionale din care decurg angajamente
6. Alte informaţii

a) Hotărârea Guvernului nr. 583 din 22 iulie
2015 pentru aprobarea Planului naţional
de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru
perioada 2015 - 2020 (PNCDI III)
b) Nu este cazul
Nu este cazul.

Nu este cazul.
Nu este cazul.
Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ
1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate:
S-a respectat procedura transparenței decizionale prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, republicată.
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului
în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul prezentului act normativ
Deoarece prevederile prezentului act normativ sunt de interes pentru comunitatea științifică din
România, s-a optat pentru mediatizarea acestuia pe pagina web a Ministerului Cercetării și Inovării
și dezbaterea în cadrul Comisiei de Dialog Social a MCI.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care
prezentul act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
Nu este cazul.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente - Nu este cazul.
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 prezentului act normativ se avizează de către Consiliul Legislativ.
6. Alte informații – Nu este cazul.
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Secțiunea a 7-a
Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea
prezentului act normativ
1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act
normativ
Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative precum și a altor documente, în
vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării prezentului act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
Prezentul 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 prezentului act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente . - Nu este cazul.
2. Alte informaţii - Nu este cazul.
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea
și completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetaredezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III).

Ministrul Cercetării și Inovării,
Puiu-Lucian GEORGESCU

AVIZEAZĂ
Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor
Europene,

Viceprim-ministru, Ministrul Mediului

Paul STĂNESCU

Graţiela Leocadia GAVRILESCU

Ministrul delegat pentru Fonduri Europene

Ministrul Educației Naționale,

Marius NICA

Liviu-Marian POP

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministrul Apărării Naționale

Petre DAEA

Mihai – Viorel FIFOR

Ministrul Energiei

Ministrul Economiei

Toma – Florin PETCU

Gheorghe ŞIMON

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat

Ministrul Sănătăţii
Florian – Dorel BODOG

Ilan LAUFER
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Ministrul Apelor şi Pădurilor

Ministrul Comunicațiilor și Societății
Informaționale

Adriana – Doina PANĂ

Lucian ŞOVA

Ministrul Tineretului și Sportului

Ministrul Turismului

Mihai – Alexandru DUNCA

Mircea – Titus DOBRE

Ministrul Finanţelor Publice,

Ministrul Muncii și Justiției Sociale,

Ionuț MIȘA

Lia-Olguța VASILESCU

Ministrul Justiţiei,

Tudorel TOADER
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Secretar general Dan Popescu

___________________

Consilier juridic

___________________

Director general Simona Mălureanu ___________________
Director Lucia Moise

___________________

Director general Sanda Hilgen

___________________

Director general Constantin Rânea

___________________

Întocmit,
Consilier Ruxandra Popescu

___________________
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