NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul prezentului proiect de act normativ
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea reorganizării Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca ca filială cu
personalitate juridică în structura Institutului de Biologie al Academiei Române şi actualizarea
caracteristicilor tehnice (codul de clasificaţie, datele de identificare precum şi a valorii de
inventar) ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului
de Cercetări Biologice Cluj-Napoca
Secţiunea a 2 – a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
In anul 1970 Centrul de Cercetări Biologice Cluj trece de la Academia Română sub patronajul
Ministerului Educatiei şi Invăţământului. In anul 1990, Ministerul Invăţământului şi Ştiintei acordă
Centrului rangul de institut, cu numele nou de Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca. În
baza Ordinului Ministrului nr.6072/18.10.1990, institutul a funcţionat ca unitate de cercetare
ştiinţifică de mărime mică, în regim economic, desfăşurând cercetări fundamentale în domeniul
biologiei.
Urmare a reorganizării unităţilor de cercetare din Romania, cu începere din anul l992 (HG
nr.809/28.12.1992), Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca trece în subordinea Ministerului
Cercetarii şi Tehnologiei, iar din anul 1996 institutul intră în structura Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti cu statut de filială. In anul 2004, prin HG
nr. 2082/24.11.2004, Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca, filiala a Institutului Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, dobândeşte personalitate juridică.
In baza art.11 lit.b) din HG nr.2082/2004 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice, în şedinţa Consiliului de
administraţie din 5 august 2020 s-a analizat şi prin urmare s-a aprobat cererea Institutului de Cercetări
Biologice Cluj-Napoca de a se desprinde de institut şi de a trece în subordinea Academiei Române.
În acest context, fiind emisă şi adresa Academiei Române nr.193/16.06.2020 către Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, care statuează decizia Biroului Prezidiului din şedinţa din 3.06.2020 de
preluare a Institutului de Cercetări Biologice în reţeaua de institute a academiei, in cadrul Institutului
de Biologie al Academiei Române, ca filială cu personalitate juridică.

Motivul principal pentru aceasta solicitare este determinată de faptul că cercetările efectuate la
Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca sunt axate cu predilecţie pe cercetarea fundamentală în
domeniul biologiei şi ecologiei, iar trecerea institutului în reţeaua de institute aflate în coordonarea
Academiei Române va asigura o stabilitatea financiară a personalului dar şi completarea domeniilor
de cercetare fundamentală ale Academiei.
Dinamica veniturilor totale a Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca este pozitivă pe
ansamblu, astfel că, după un trend descendent pe parcursul anilor 2016-2019, reuşind o bună gestiune
economică conform bilanţului contabil la 31 decembrie 2020:
- cifra de afaceri netă:3.511,288 mii lei
- venituri totale: 4.179,012 mii lei;
- cheltuieli totale 4.173,884 mii lei
- cheltuieli de cercetare-dezvoltare: 4.173,884 mii lei
- cheltuieli cu personalul: 2.542,650 mii lei;
- profit net exerciţiu financiar:4.165 lei.
In anul 2020, Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca a avut în derulare/acceptate la finanţare
20 de proiecte în valoare de 5,305 milioane lei şi un număr de 28 de salariaţi (22 personal de cercetare
şi respectiv 6 sunt personal administrativ).
Clădirea şi terenul administrate de Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca sunt proprietate
publică a statului, conform extrasului de Carte funciară nr.265531 Cluj-Napoca.
Menţionăm că Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca a reevaluat bunurile menţionate în anexă
la hotărârea de Guvern, în prezent acestea fiind evidenţiate în contabilitate. Patrimoniul institutului
stabilit pe baza raportărilor contabile la data de 31 decembrie 2020, este în sumă totală de 20553,938
mii lei, din care: imobilizări corporale şi necorporale 11.227,509 mii lei şi active circulante 9.326,429
mii lei.
Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu decizia Academiei Române transmisă prin adresa
mai sus menţionată, se impune desprinderea Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca de la
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti și preluarea
acestuia în coordonare, în cadrul Institutului de Biologie al Academiei Române, ca filială cu
personalitate juridică.
2. Schimbări preconizate
Prin prezentul proiect de act normativ se realizează:
- reorganizarea Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca ca filială cu personalitate juridică în
structura Institutului de Biologie al Academiei Române;
- actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea
Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca;

- actualizarea datelor privind valoarea patrimoniului Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca,
conform valorilor menţionate în situaţia financiară încheiată la data de 31 decembrie 2020;
- actualizarea clasificaţiei bunurilor din domeniul public al statului, conform Ordinului MFP nr.
1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului;
- corecţii în situaţiile scriptice pentru actualizarea caracteristicilor tehnice ale bunurilor din domeniul
public al statului aflate în administrarea Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca ale căror
denumire, descriere tehnică, adresă poştală, valoare de inventar se modifică, acolo unde este cazul;
- transferul personalului Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca existent la data reorganizării
şi salarizarea acestuia în conformitate cu actele normative care reglementează activitatea instituţiilor
publice de cercetare din cadrul Academiei Române.
- imobilul având nr. MFP 26960 în inventarul centralizat al statului, administrat de Institutul
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti -filiala Institutul de Cercetări
Biologice Cluj-Napoca, va trece în administrarea Institutului de Biologie al Academiei Române filiala Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca.
Necesitatea și oportunitatea promovării proiectului de act normativ precum și realitatea datelor
aparțin inițiatorului, respectiv Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării. De asemenea,
menționăm faptul că datele prezentate sunt primite de la institutul care face obiectul prezentului act
normativ.
Bunurile proprii ale institutului 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 și Legea nr.69/2010, republicată, Legea responsabilității fiscalbugetare.
Menționăm că, bunurile imobile aflate în administrarea institutului au fost reevaluate la data de
31.12.2019 în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003,
cu modificările şi completările ulterioare.
Asupra bunurilor cuprinse în anexa care face obiectul prezentului proiect de hotărâre a Guvernului,
nu există litigii în curs de judecată, care fac obiectul unor cereri de revendicare/restituire și sunt
grevate de sarcini.
3. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impact macroeconomic

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
1

Anul

Următorii patru

Media pe

curent

ani

cinci ani

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

2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

3

4 5

6

7

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 în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ;
Prezentul proiect de act normativ modifică:
-Hotărârea Guvernului nr. 1.317/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de CercetareDezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 335 din 11 decembrie 1996, cu modificările ulterioare;
- art.5 lit.b din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2082/2004 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice
Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1220/ 20 decembrie 2004;

- Hotărârea Guvernului nr.1220/1990 privind reorganizarea unor unităţi de cercetare ştiinţifică.
Prezentul proiect de act normativ actualizează anexele nr. 8 şi nr.17 la Hotărârea Guvernului
nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,
cu modificările și completările ulterioare.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.
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
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
Proiectul de act normativ a fost elaborat prin consultare cu Academia Română, având în vedere
calitatea de organism implicat în preluarea Institutului de Cercetări Biologice în reţeaua de institute
a academiei. Proiectul de act normativ a fost analizat în cadrul Comisiei de Dialog Social din cadrul
Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.
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 Ministerul
Cercetării, Inovării şi Digitalizării 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 precum şi Consiliului Economic şi Social.
6. Alte informaţii
Nu sunt.
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 Ministerul Cercetării, Inovării şi
Digitalizării în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
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 informații
Nu sunt.
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 sunt.

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
aprobarea reorganizării Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca ca filială cu personalitate
juridică în structura Institutului de Biologie al Academiei Române şi actualizarea caracteristicilor
tehnice (codul de clasificaţie, datele de identificare precum şi a valorii de inventar) ale unor bunuri
aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Cercetări Biologice ClujNapoca, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.
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