NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
1316/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Geologie şi
Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti şi pentru modificarea anexei nr. 8 la
Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GEOECOMAR
Bucureşti, denumit în continuare I.N.C.D. GEOECOMAR, a fost înfiinţat în anul 1996 în baza
Hotărârii Guvernului nr.1316/1996 şi 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,
precum şi ale regulamentului propriu de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 967/2004.
Conform Hotărârii Guvernului nr.13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării
şi Inovării (MCI), I.N.C.D. GEOECOMAR funcționează în coordonarea MCI, fiind nominalizat la
nr. crt. 13 din anexa 4b.
Pentru a asigura buna funcționare a I.N.C.D. GEOECOMAR sub multiple aspecte (juridic, economicfinanciar, administrativ) se impune adoptarea unui act normativ care să cuprindă schimbările şi
situaţiile actuale, după cum urmează:
- necesitatea reactualizării codurilor obiectului de activitate ca urmare a diferențelor de
corespondență a clasificării activităților economice prevăzute de cod CAEN Rev.2;

- necesitatea completării obiectului de activitate cu noi activități și direcții de cercetare, urmare a
modernizarii infrastructurii de cercetare-dezvoltare și realizării de cercetări interdisciplinare;
- reactualizarea datelor privind valoarea patrimoniului institutului pe baza raportărilor contabile la
data de 30 iunie 2017;
- inventarierea și actualizarea datelor de identificare pentru bunurile din domeniul public al statului
aflate în administrare, precum și transmiterea unui bun aflat în domeniul public al statului, din
administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii,
Geochimiei şi Teledetecţiei – I.G.R. Bucureşti în administrarea I.N.C.D. GEOECOMAR;
- înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a instalaţiei de interes
naţional aflată în administrarea institutului national, 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 și 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 inventariază și
actualizează datele de patrimoniu şi se modifică regulamentul de organizare şi funcționare.
Schimbările preconizate sunt:
 completarea obiectului de activitate al institutului;
 actualizarea activităților codificate în baza clasificării 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;
 actualizarea datelor privind valoarea patrimoniului institutului național încheiată la data de
30 iunie 2017;
 aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a I.N.C.D. GEOECOMAR, intocmit în
conformitate cu prevederile HG nr.637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare;
 inventarierea bunurilor proprietate publică și privată a statului precum și a bunurilor proprii;
 stabilirea dreptului de a închiria bunurile proprietate publică a statului aflate în administrarea

I.N.C.D. GEOECOMAR;
 actualizarea datelor de identificare pentru bunul din domeniul public al statului având nr. MFP
112237, aflat în administrarea I.N.C.D. GEOECOMAR, conform anexei nr.2;
Ca urmare a finalizării obiectivelor de investiţii a imobilului situat în Bucureşti, str. Dimitrie Onciu
nr. 23-25, sector 2: „consolidare-reabilitare şi transformare pod în etaj mansardat a corpului A”
(identificat corp C1, conform documentației tehnice cadastrale actualizate) şi „consolidare-reabilitare,
reconformare a parterului prin extindere, repoziţionarea pereţilor exteriori şi supraînălţarea corpului
B” (identificat corp C2, conform documentației tehnice cadastrale actualizate), a fost actualizat
numărul cadastral, prin încheierea nr. 346537/05.10.2009, respectiv încheierea nr.12564/12.04.2012
emise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti sector 2, fiind necesară, totodată,
includerea noilor construcţii în inventarul bunurilor din domeniul public al statului.
În prezent, în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, atât I.N.C.D. GEOECOMAR, (nr. M.F.
112237), cât şi I.G.R. (nr. M.F. 403) figurează ca administratori ai imobilelor din Bucureşti, str.
Dimitrie Onciu nr.23-25, sector 2. Ca urmare a efectuării măsurătorilor topografice efectuate de PFA
OCPIB/ANCPI și cuprinse în documentația tehnică cadastrală avizată cu nr. cadastral 208812 și
înscrisă în cartea funciară nr. 208812 a Municipiului București Sector 2 au fost revizuite măsurătorile
inițiale, astfel:
- suprafaţă teren: 1322 mp.
Totodată, ca urmare a lucrărilor de consolidare-reabilitare, modernizare şi mansardare efectuate de
I.N.C.D. GEOECOMAR s-a elaborat documentaţia topo-cadastrală conform legislaţiei în vigoare (CF
nr. 208812), actualizându-se suprafaţa clădirilor astfel:
S constr totala= 897mp
S desf. totala=2.539mp
S teren=1322 mp
C1: S+P+2E+M
Sc=356 mp
Sdesf.=1104 mp
C2: S+P+2E
Sc=359 mp
Sd=1192 mp
C4. P
Sd=61 mp.

Valoarea de inventar a bunurilor din domeniul public al statului administrate de I.N.C.D.
GEOECOMAR se actualizează, astfel: 10.521.600 lei din care:
7.075.800 lei clãdiri (C1: 3.342.500 lei, C2: 3.620.700 lei. C3: 22.600 lei şi C4: 90.000 lei) și
3.445800 lei- teren
 actualizarea datelor de identificare pentru bunul din domeniul public al statului având nr. MFP
403, aflat în administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Domeniul
Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei – I.G.R. Bucureşti, conform anexei nr.3;
 transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, identificat cu nr. M.F. 403, din
administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Domeniul Geologiei,
Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei – I.G.R. Bucureşti în administrarea Institutului
Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GEOECOMAR
Bucureşti.
Prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică nr.9162/2005 a fost
atestat dreptul de administrare a I.N.C.D. GEOECOMAR asupra imobilelor, proprietate publică a
statului, situate în Bucureşti, str. Dimitrie Onciu nr.23-25, sector 2, inclusiv asupra imobilului
menționat. În baza acestei decizii, I.N.C.D. GEOECOMAR a intabulat la Judecătoria Sectorului 2
Bucureşti – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 2 dreptul de administrare – Încheiere
nr.2751 din 22.02.2006, număr cadastral 14843.
Urmare a Sentinţei Civile nr. 5626 din 5 octombrie 2011, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti,
Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 5516/2/2010, rămasă definitivă prin
nerecurare, a fost respinsă cererea I.G.R. Bucuresti de anulare a Deciziei ANCS nr. 9162/2005 ca
lipsită de interes.
Menționăm că I.G.R. nu a efectuat măsurile topo-cadastrale și nu a intabulat bunul din domeniul
public al statului având nr. M.F. 403.
 includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a navei de
cercetări marine “Mare Nigrum” aflată în administrarea I.N.C.D. GEOECOMAR;
Nava “Mare Nigrum” reprezintă elementul central al infrastructurii de cercetare marină a României,
fiind singura de acest fel la nivel naţional. Prin dotările de care dispune aceasta ocupă o poziţie de
vârf cel puţin la nivelul Mării Negre, fiind angrenată atât în proiecte naţionale, contracte de cercetare
cu mediul privat, cât şi în proiecte internaţionale.
Nava de cercetări marine “Mare Nigrum” a trecut din administrarea Institutului de Marină Civilă

Constanţa în administrarea I.N.C.D. GEOECOMAR

în anul 1994 prin Ordinul nr.6157 emis de

ministrul învăţământului.
Din anul 1998 şi până în anul 2002 nava “Mare Nigrum” s-a aflat în retehnologizare, iar din anul
2004 a fost declarată obiectiv de interes naţional. 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 și completările ulterioare, la poziția 13
din anexa nr. 1 este prevăzută Nava de cercetări marine multidisciplinare “Mare Nigrum”.
Necesitatea și oportunitatea promovării proiectului de act normativ aparțin inițiatorului, respectiv
Ministerului Cercetării și Inovării - MCI. Realitatea datelor prezentate aparține institutului național
care face obiectul prezentului act normativ.
Bunurile proprii ale I.N.C.D. GEOECOMAR, prevăzute în Anexa nr. 6, 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 - 6 la prezentul proiect 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
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 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

Următorii patru ani

Anul curent

Media pe
cinci ani

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

Nu
este
cazul

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,
Nu este
plus/minus, din care:
cazul
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 cazul
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea Nu este

3

4

5

6

7

veniturilor bugetare
cazul
6. Calcule detaliate privind fundamentarea Nu este cazul
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
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
prevederilor proiectului de act normativ:

completează:

a) acte normative care se modifică sau se Hotărârea
abrogă ca urmare a intrării în vigoare a înfiinţarea
proiectului de act normativ;

Dezvoltare

Guvernului nr.

1316/1996

privind

Institutului Naţional de Cercetarepentru

Geologie

şi

Geoecologie

Marină - GEOECOMAR Bucureşti,
Hotărârea

Guvernului nr.

1.705/2006 pentru

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, cu modificările şi
completările ulterioare.
de

act

normativ

abrogă

Hotărârea

Guvernului

nr.

967/2004

privind

aprobarea

Regulamentului

Prezentul

proiect

de

organizare

şi

funcţionare a Institutului Naţional de CercetareDezvoltare

pentru

Geologie

şi

Geoecologie

Marină - GEOECOMAR Bucureşti.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în b) Pentru implementarea dispoziţiilor prezentului
vederea implementării noilor dispoziţii.

proiect de

act normativ nu este necesară

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
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare:

Nu este cazul

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 va fi 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
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
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.

Faţă de cele menţionate, supunem avizării prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1316/1996 privind înfiinţarea
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină –
GEOECOMAR Bucureşti şi pentru modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr.
1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
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