NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ
HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 din 31 mai 2017 privind
aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare
"Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I"

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare "Grantul pentru tineri cercetători
REGELE CAROL I", denumit în continuare Programul REGELE CAROL I, aprobat prin HG
403/2017, urmărește în mod specific restrângerea fenomenului masiv de brain-drain, manifestat tot
mai acut în rândul tinerilor, încă din etapa premergătoare pregătirii pentru studiile universitare.
Programul se adresează tinerilor absolvenți de liceu cu rezultate profesionale deosebite, laureaţi la
olimpiade naționale și internaționale, oferind acestora posibilitatea continuării activităților proprii
de cercetare pe perioada studiilor universitare în instituții de învățământ superior acreditate din
România, precum și după finalizarea studiilor, prin:
- acordarea unor granturi individuale pentru cercetare pe toată perioada studiilor universitare,
inclusiv pe perioada studiilor de masterat/doctorat;
- angajarea, după terminarea studiilor, într-o instituţie care face parte din sistemul de cercetaredezvoltare de interes naţional, aşa cum este acesta definit prin Ordonanţa 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.
Granturile care se acordă prin Programul REGELE CAROL I au următoarele valori:
- între 2.500 şi 3500 €/an/absolvent pentru elevii premiaţi (locurile 1,2 şi 3) la Olimpiade
internaționale. Grantul de 2500 €/an se acordă pentru 3+2 ani, iar cel de 3500 €/an pentru 4+2
ani;
- între 1.500 şi 2500 €/an/absolvent pentru elevii premiaţi (locurile 1,2 şi 3) la Olimpiade
naționale. Grantul de 1500 €/an se acordă pentru 3+2 ani, iar cel de 2500 €/an pentru 4+2 ani.
Punerea în aplicare în anul universitar 2017/ 2018 a prevederilor HG 403/2017 a scos în evidență
existența unor dificultăți de implementare, generate de:
- necorelarea unor termene prevăzute în cadrul Hotărârii Guvernului, cu perioadele de
derulare specifice anului universitar;
- corelarea parțială a domeniilor științifice ale olimpiadelor naționale și internaționale, pentru
care se acordă burse conform Hotărârii Guvernului, cu domeniile specifice prevăzute pentru
olimpiadele școlare organizate de Ministerul Educației Naționale.
Aceste necorelări, sesizate și de Ministerul Educației Naționale, pot duce în final la imposibilitatea
aplicării prevederilor HG 403/2017 și, în consecință, prin nemulțumirile generate în rândul tinerilor
olimpici, pot produce tocmai efectele pe care Programul REGELE CAROL I urmărește să le
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contracareze.
1.1 Prezentul act normativ nu transpune legislaţie comunitară şi nu creează un cadru pentru
aplicarea directă a acesteia.
2.Schimbări preconizate
Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește eliminarea necorelărilor menționate la pct. 1,
respectiv:
i)
modificarea următoarelor termene:
 termenul prevăzut la art. 3, alin (2) din HG 403/2017: data de 15 iulie se înlocuiește
cu data de 20 octombrie;
 termenul prevăzut la art. 6, alin (2) din HG 403/2017: data de 30 octombrie se
înlocuiește cu data de 10 noiembrie;
ii)
corelarea domeniilor științifice:
 la art. 3 din HG 403/2017, se va adăuga o nouă literă c), prin care se va preciza că
termenul “științe” prevăzut la art. 3, alin (1) cuprinde domeniile științifice care
corespund celor de la olimpiadele naționale și internaționale organizate în România,
respectiv: matematică, astronomie, astrofizică, fizică, chimie, biologie, științele
pământului (inclusiv geografie), informatică (inclusiv tehnologia informației și
informatică în echipe), științe socio-umane (inclusiv istorie și psihologie),
arhitectură, discipline tehnologice (cu excepția celor pentru învățământul
profesional).
Aceste modificări vor asigura corelarea prevederilor HG 403/2017 cu cele conexe din procesul de
învățământ, ceea ce va permite ca implementarea Hotărârii Guvernului să producă într-adevăr
efectele așteptate.
3.Alte informaţii
Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al prezentului act normativ
1. Impact macro-economic
Prezentul act normativ nu are impact macro-economic.
1.1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului concurenţial şi 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.
2.2 Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impact social
Modificările prezentate pot asigura punerea efectivă în aplicare a Programului REGELE CAROL I,
asigurînd astfel premizele pentru dezvoltarea în țara noastră a unei noi generații de cercetători
valoroși, cu performanțe vizibile, și confirmate, la nivel internațional.
4. Impact asupra mediului
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.
5. Alte informaţii
Nu este cazul.
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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
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 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
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Nu
este
cazul.

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

Nu
este
cazul.

Nu
este
cazul.
Nu este cazul.
Nu
este
cazul.
Nu este cazul.
Finanțarea noului program se asigură printr-o
realocare de fonduri între subcapitolele cap.
53.01, fără a modifica volumul total al
cheltuielilor bugetare aprobate.

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 b) Ordine de ministru pentru aprobarea
abrogă ca urmare a intrării în vigoare a documentelor anuale de implementare a
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prezentului act normativ;
Programului, conform HG 403/2017, ținând cont
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în de modificările intervenite.
vederea implementării noilor dispoziţii.
2. Conformitatea prezentului 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
Nu este cazul.
Europene
5. Alte acte normative şi/sau documente
Nu este cazul.
internaţionale din care decurg angajamente
6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate:
S-a respectat procedura transparenței decizionale prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în
care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul prezentului act normativ
Deoarece prevederile prezentului act normativ sunt de interes pentru comunitatea ştiinţifică din
România, s-a optat pentru mediatizarea acestuia pe pagina de web a Ministerului Cercetării și
Inovării.
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 informaţii – au avut loc consultări cu conducerea Ministerului Educației Naționale.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi 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
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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.
Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru
cercetare-dezvoltare şi inovare "Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I".

Ministrul Cercetării și Inovării
Nicolae BURNETE

AVIZEAZĂ
Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale
și Administraţiei Publice
Paul STĂNESCU
Ministrul Educaţiei Naţionale,
Valentin POPA
Ministrul Finanţelor Publice,
Eugen Orlando TEODOROVICI
Ministrul Justiţiei,
Tudorel TOADER
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