ORDONANŢĂ
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată și ale art.1 pct. VIII.1 din
Legea nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

ART. I
Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(3) Institutul naţional are patrimoniu propriu şi administrează patrimoniul public şi privat al
statului pentru asigurarea desfăşurării activităţii şi funcţionează în coordonarea unui organ de
specialitate al administraţiei publice centrale. Patrimoniul propriu al institutelor naţionale nu poate
fi înstrăinat decât în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.”
2. La articolul 49, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (7^1) și (7^2), cu
următorul cuprins:
“(7^1) Instalaţiile şi obiectivele speciale de interes naţional se constituie ca o structură de cercetaredezvoltare fără personalitate juridică în cadrul unei unități de cercetare-dezvoltare cu personalitate
juridică și se înființează prin decizie a conducerii acesteia.”
„(7^2) Instalaţiile şi obiectivele speciale de interes naţional au misiune, regulament de organizare
şi funcţionare, titulatură, personal şi conducere proprii, iar activitatea instalaţiilor şi obiectivelor
speciale de interes naţional este înregistrată distinct în cadrul contabilităţii unităţii de cercetaredezvoltare.”
3. La articolul 49, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(8) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, se
aprobă:

a) criteriile de evaluare și selectare periodică a instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes
national;
b) normele metodologice privind susținerea financiară a instalaţiilor şi obiectivelor speciale de
interes național.”
4. După articolul 67^1 se introduce un nou articol, articolul 67^2, cu următorul cuprins:
“Art. 67^2
(1) Institutele naționale de cercetare-dezvoltare acreditate beneficiază de finanțare instituțională de
bază.
(2) Finanțarea instituțională de bază se calculează pe baza unor standarde de cost și se acordă prin
bugetul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract-cadru de finanțare
instituțională, încheiat pe o perioadă egală cu durata acreditării institutului național de cercetaredezvoltare.
(3) Normele metodologice pentru acordarea finanțării instituționale de bază se elaborează de către
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(4) Pentru fiecare an, standardele de cost se aprobă prin ordin al conducătorului autorității de stat
pentru cercetare-dezvoltare.
(5) În fiecare an, fondurile alocate pentru finanțarea instituțională de bază nu pot avea o pondere
mai mare de 20% din fondurile alocate la capitolul "Cercetare fundamentală și cercetaredezvoltare" din bugetul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.”

ART. II
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României,
Partea I, după aprobarea prin lege a acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.
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