GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 653/2012 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Extreme Light Infrastructure - Nuclear
Physics (ELI-NP)"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 49 alin. (6) din 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, al art. VI
pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, și al Avizului nr. 35 din 15 noiembrie 2017 al Consiliului Interministerial de Avizare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. Hotărârea Guvernului nr. 653/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiţii "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)", publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 11 iulie 2012, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Finanţarea obiectivului de investiţii menţionat la art. 1, la valoarea actualizată, se face din fonduri
externe nerambursabile, alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare
Regională, Programul Operațional Competitivitate, şi de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Cercetării și Inovării, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație,
conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.”
2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Ministerul Cercetării şi Inovării răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare”.
3. Anexa “Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Extreme Light
Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU,
VASILICA - VIORICA DĂNCILĂ

ANEXĂ
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții „Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)”
Titular:

Ministerul Cercetării şi Inovării

Beneficiar:

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară
„Horia Hulubei” - IFIN - HH Bucureşti

Amplasament: Oraşul Măgurele, Str. Reactorului nr. 30, judeţul Ilfov
INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
- Valoarea totalǎ a investiţiei (inclusiv TVA)

mii lei

1.739.734 *)

(în prețuri valabile în luna mai 2017; 1 Euro = 4,5146 lei)

din care:
construcții + montaj

mii lei

- Valoarea rest de executat a investiției (inclusiv TVA)

mii lei

441.502
982.234

(în prețuri valabile în luna mai 2017; 1 Euro = 4,5146 lei)

din care:
construcții + montaj

mii lei

270.568

- Eșalonarea investiției rest de executat
Anul I

INV
C+M

mii lei
mii lei

398.000
200.000

Anul II

INV
C+M

mii lei
mii lei

316.000
33.000

Anul III

INV
C+M

mii lei
mii lei

153.000
21.000

Anul IV

INV
C+M

mii lei
mii lei

73.000
12.000

Anul V

INV
C+M

mii lei
mii lei

42.232
4.568

Capacități:
- suprafaţa desfăşurată

mp

- regim de înălţime
Durata totală de realizare a investiţiei:

78.069,20
S + P + 5E

luni

108

luni

48

din care:
Durata de realizare a investiției rest de executat

Notă *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

FACTORI DE RISC
Obiectivul de investiţii se va proteja cu respectarea Codului de proiectare seismică - Partea I
- Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI
Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri externe nerambursabile, alocate de
Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, şi de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Cercetării şi Inovării, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie,
conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

