NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea
în vederea acreditării institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
Secţiunea a 2 – a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Potrivit prevederilor art. 33 alin. (1) și alin. (2) 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, institutele naționale de cercetaredezvoltare se evaluează în vederea acreditării din punctul de vedere al activităţii de cercetare,
dezvoltare şi inovare, în baza Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării,
elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Colegiului
Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare- Inovare și aprobate prin hotărâre a Guvernului.
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 aprobă Normele
metodologice

pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-

dezvoltare.
La elaborarea prezentelor Norme metodologice, s-au avut în vedere prevederile art.33 alin. 2^2
din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:”Criteriile de evaluare
prevăzute la alin. (2) includ obligatoriu aspectele privind capacitatea şi performanţa în plan
ştiinţific şi/sau tehnic, realizările în planul inovării şi transferului tehnologic”.
Ținând seama de aceste prevederi, prin prezentul act normativ a fost introdus standardul de
performanță, stabilit pe baza a 6 criterii de evaluare: C1 - management instituțional, C2 capacitate instituțională, C3 - performanță instituțională, C4 - resursa umană, C5 performanță economico-financiară, C6- planul strategic de dezvoltare pentru următorii 5 ani.
Fiecărui criteriu de evaluare i se asociază un set de indicatori de performanță, menit să identifice
rezultatele pentru fiecare criteriu. Standardul de performanță reprezintă suma punctajelor
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obținute pentru fiecare criteriu de evaluare, fiind de minimum 70 de puncte pentru acordarea
acreditării, iar perioada pentru care se acordă acreditarea este după cum urmează:
a. -5 ani pentru institutele naționale care au obținut un standard de performanță mai mare sau egal
cu 95 și 100 de puncte;
b. -4 ani pentru institutele naționale care au obținut un standard de performanță mai mare sau egal
cu 85 și mai mic decât 95 de puncte;
c. -3 ani pentru institutele naționale care au obținut un standard de performanță mai mare sau egal
cu 70 și mai mic decât 85 de puncte.
Evaluarea se realizează de echipe formate din 3 experţi evaluatori specializaţi în domeniile
ştiinţifice specifice unităţii evaluate şi a căror competenţă, prestigiu şi probitate profesională
sunt recunoscute la nivel internaţional. Selecția experților evaluatori se realizează de către
Colegiul consultativ în baza unei metodologii proprii.
Structura – cadru pentru raportul de autoevaluare pentru ultimii 5 ani sau de la data ultimei
evaluări, planul strategic de dezvoltare pentru următorii 5 ani, precum şi pentru Raportul de
evaluare sunt prezentate în anexele nr. 1 și 2 la Norme metodologice pentru evaluarea în
vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.
Institutul național de cercetare-dezvoltare care urmează a fi evaluat încarcă pe platforma online
dedicată documentele solicitate.
Membrii echipei de experți evaluatori analizează documentele depuse de institutul național de
cercetare-dezvoltare pe platforma online și efectuează vizita de evaluare la sediul institutului.
Vizita are ca scop prezentarea şi discutarea raportului de autoevaluare şi a planului strategic de
dezvoltare. Raportul de evaluare aprobat de către Colegiul consultativ se publică pe site-ul
autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare și, pe baza acestuia, Colegiul consultativ propune
autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare emiterea actului administrativ privind acreditarea
sau neacordarea acreditării.
În aplicarea prezentelor norme metodologice, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare
poate elabora instrucțiuni aprobate prin act administrativ al conducătorului acesteia.
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1062/2011
privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea
certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare și Hotărârea
Guvernului nr. 97/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea
certificării a unităților şi instituțiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare.
3. Alte informaţii
Nu este cazul.
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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
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 sunt
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)
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.
- în mii lei (RON) Indicatori
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1.

Modificări

ale

veniturilor

bugetare,

a) buget de stat, din acesta:
i.

impozit pe profit

ii.

impozit pe venit

b) bugete locale
impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i.

Următorii patru

Media pe

curent

ani

cinci ani

2

plus/minus, din care:

i.

Anul

contribuţii de asigurări
3

3

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 sunt.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ
(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în
vigoare a proiectului de act normativ):
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului
de act normativ;
Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1062/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de
cercetare-dezvoltare și Hotărârea Guvernului nr. 97/2016 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru evaluarea în vederea certificării a unităților şi instituțiilor din sistemul naţional de cercetaredezvoltare.

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.
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Pentru implementarea dispozițiilor prezentului proiect de act normativ nu este necesară
elaborarea altor acte normative.
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor
publice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor
ce transpun prevederi comunitare:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente,
făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare
internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii
Nu sunt.
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
La elaborarea acestui proiect de act normațiv a fost consultat Colegiul Consultativ pentru
Cercetare-Dezvoltare și Inovare și Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare din
România.
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
Ministerului 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
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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
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile

Hotărârii

Guvernului

nr.750/2005

privind

constituirea

consiliilor

interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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
Proiectul de hotărâre de Guvern va fi analizat în cadrul Comisiei de Dialog Social din cadrul
Ministerul Cercetării și Inovării.
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.
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3. Alte informații
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
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii
Nu este cazul.

Faţă de cele prezentate, supunem aprobării prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului
privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării
institutelor naționale de cercetare-dezvoltare.

Ministrul cercetării și inovării
Nicolae HURDUC

Avizăm favorabil:

Ministrul finanțelor publice

Ministrul justiției, interimar
Ana BIRCHALL

Eugen-Orlando TEODOROVICI
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