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Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre
privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situației
actuale

Potrivit prevederilor art. 4(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.212/2020
s-a înființat Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, prin preluarea de la
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a activităților,
personalului aferent și patrimoniului corespunzător domeniului comunicațiilor și de
la Ministerul Educației și Cercetării a activităților, personalului aferent și
patrimoniului corespunzător domeniului cercetare și inovare.
În conformitate cu prevederile art.4 alin.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.212/2020, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării exercită drepturile și
îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului român la
operatorii economici din domeniul comunicațiilor.
În conformitate cu articolul 7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.212/2020,
începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, Autoritatea pentru
Digitalizarea României, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de
lucru al Guvernului, trece din coordonarea prim-ministrului în subordinea
Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.
Astfel, prezentul act normativ are ca scop crearea cadrului legal de organizare şi
funcționare a Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării care se organizează și
funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu
personalitate juridică în subordinea Guvernului, și va exercita toate atribuțiile de
autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, comunicații si pentru digitalizare.
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării are rol de sinteză și de coordonare în
aplicarea strategiilor naționale și a Programului de guvernare în domeniile cercetării
științifice, dezvoltării experimentale, inovării, comunicațiilor și digitalizării.

11. În cazul proiectelor
de acte normative care
transpun legislaţie
comunitară sau creează
cadrul pentru aplicarea
directă a acesteia
2. Schimbări preconizate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

În temeiul alin. (3) al art. 8 din cuprinsul OUG nr. 212/2020, în termen de 30 de zile
de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, miniștrii propun Guvernului
măsuri de reorganizare a autorităților și instituțiilor publice din subordinea
Guvernului sau ministerelor, după caz, inclusiv proiectele de acte normative
corespunzătoare acestora.
Se propune adoptarea acestui act normativ având în vedere că realizarea în mod
eficient a digitalizării serviciilor publice în perioada următoare necesită crearea unui

cadru instituțional adecvat desfășurării acțiunilor pentru implementarea coerentă și
unitară a politicilor în domeniu, precum și faptul că lipsa unei coordonări în ceea ce
privește procesul de digitalizare a administrației publice poate avea ca efect o
suprapunere a proiectelor care vizează acest domeniu, generând o creștere a
cheltuielilor la nivelul administrației publice.
Scopul actului normativ îl constituie asigurarea organizării și funcționării
Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în conformitate cu actul de
înființare al acestuia.
În ceea ce privește funcțiile ministerului, acestea au fost stabilite în conformitate cu
art. 53 din Codul administrativ. Astfel, au fost incluse funcțiile principale de
strategie, reglementare, control și monitorizare, precum și cele specifice domeniului
de activitate.
Principiile care stau la baza activității Ministerului Cercetării, Inovării și
Digitalizării au fost enunțate cu luare în considerare a principiilor indicate în
hotărârea de Guvern a Ministerului Educației și Cercetării pentru domeniul cercetare
-inovare, precum și în hotărârea de Guvern a Ministerului Transporturilor,
Infrastructurii și Comunicațiilor pentru domeniul comunicații.
De asemenea, prin actul normativ supus adoptării sunt supuse aprobării Guvernului:
Anexa nr. 1 – Structura organizatorică.
Anexa nr. 2 - Organisme consultative ale Ministerului Cercetării, Inovării și
Digitalizării.
Anexa nr. 3 – Instituțiile și unitățile aflate în subordinea Ministerului Cercetării,
Inovării și Digitalizării.
Anexa nr. 4 - Autoritățile care funcționează în subordinea Ministerului Cercetării,
Inovării și Digitalizării.
Anexa nr.5 - Institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în
coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.
Anexa nr. 6 - Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și
inovare care funcționează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și
Digitalizării.
Anexa nr. 7 - Instituțiile și unitățile din domeniul comunicațiilor care funcționează
sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.
Anexa nr. 8 - Unitățile la care Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar.
Anexa nr. 9 - Spațiile deținute de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în
clădirea din București, B-dul. Libertății nr. 14, sector 5 și în clădirea din București,
str.Mendeleev 21-25, sector 1.
Anexa nr.10 - Pozițiile orbitale atribuite României deținute de Ministerul Cercetării,
Inovării și Digitalizării.
Având în vedere prevederile art. 4 și 7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
212/2020 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației
publice centrale și de modificare a unor acte normative precedente, prin prezentul
proiect de hotărâre a Guvernului de înființare a Ministerului Cercetării, Inovării și
Digitalizării se stabilește :

a. Preluarea tuturor atribuțiilor de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare
exercitate, conform legii, de către Ministerul Educației și Cercetării, precum și
preluarea activității și structurilor aferente domeniului cercetare-inovare de la
Ministerul Educației și Cercetării care se desființează odată cu data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri a Guvernului;
b. Preluarea tuturor atribuțiilor de autoritate de stat pentru comunicații exercitate,
conform legii, de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
c. Preluarea tuturor atribuțiilor de autoritate de stat pentru digitalizare exercitate,
conform legii, de către Autoritatea pentru Digitalizarea României.
d. Organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării ca
organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în
subordinea Guvernului.
e. Preluarea Autorități pentru Digitalizarea României, în subordinea Ministerului
Cercetării, Inovării și Digitalizării, structură cu personalitate juridică, aflată în
coordonarea prim-ministrului.
f. Preluarea în coordonare a institutelor naționale de cercetare și dezvoltare de la
Ministerul Educației și Cercetării, precum și a următoarelor instituții si unități din
subordinea Ministerului Educației și Cercetării: Agenția Spațială Română și
Institutul de Fizică Atomică.
h. Preluarea de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a
unității din comunicații, la care acesta îndeplinește atribuțiile pe care statul român
le are în calitate de acționar (Telekom România Communications S.A.) precum și
instituțiile și unitățile din domeniul comunicațiilor care funcționează sub autoritatea
acestuia: Compania Națională “Poșta Română” –S.A. și Societatea Națională de
Radiocomunicații SA
i. preluarea de la Ministerul Educației și Cercetării, sub autoritatea sa, a instituțiilor
și unităților de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, respectiv:
Societatea Comercială "Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A.
și Institutul de Cercetare Proiectare Rulmenți și Organe de Asamblare - ICPROA S.A. Brașov.
j. preluarea patrimoniului corespunzător comunicațiilor de la Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Sediul principal al Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării, înființat prin OUG
212/2020 se stabilește în municipiul Bucureşti, str. D.I Mendeleev nr. 21−25,
sectorul 1 și sediul secundar în Municipiul București, bd. Libertății nr. 14, sectorul
5.
Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Cercetării,
Inovării și Digitalizării îndeplinește următoarele funcții principale: a) de strategie,
prin care planifică strategic și asigură elaborarea și implementarea politicilor în
domeniul CDI, comunicațiilor și digitalizării și transformării digitale; b) de control
al respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate; c) de evaluare,
coordonare și control al realizării politicilor în domeniul CDI, comunicațiilor,
digitalizării și transformării digitale; d) de reglementare și sinteză, prin care se
asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcțional, operațional,
instituțional și financiar prin care se realizează politicile din domeniile sale de
activitate; e) de reprezentare, prin care asigură, în condițiile legii, în numele statului
român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern, inclusiv în
privința afacerilor europene, în conformitate cu prevederile cadrului normativ
privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor
europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor
Uniunii Europene.

Având în vedere prevederile legale mai sus amintite, Guvernul României a aprobat
în data de 8 martie 2019 memorandumul cu tema: “Măsuri necesare îndeplinirii
condiției favorizante “Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de
specializare inteligentă” prin care actualul Minister al Cercetării, Inovării și
Digitalizării a devenit coordonatorul procesului de elaborare a Strategiei Naționale
de Specializare Inteligentă 2021-2027, cu un rol extrem de important în îndeplinirea
criteriilor aferente condiției favorizante “Buna guvernanță a strategiei naționale sau
regionale de specializare inteligentă”, esențiale pentru exercițiul de programare
pentru perioada 2021-2027 în ceea ce privește domeniile CDI/IMM/digitalizare,
aferente Obiectivului de Politică 1 (OP1) al Uniunii Europene – “O Europă mai
inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente”.
În data de 14 mai 2020 Guvernul României a aprobat memorandumul cu tema:
„Aprobarea utilizării mecanismului de sprijin al politicilor (PSF) din Programul
Orizont 2020, pentru evaluarea politicilor naționale în domeniul cercetaredezvoltare și inovare, a guvernanței și arhitecturii instituționale, în vederea unei mai
bune integrări în Spațiul European al Cercetării. „Policy Support Facility”,
prescurtat PSF, reprezintă mecanismul de sprijin al reformei politicilor naționale
CDI, care asigură sprijin independent autorităților publice naționale cu atribuții în
domeniul CDI, la solicitarea acestora, din partea unor experți recunoscuți de
Comisia Europeană și este finanțat 100% prin Programul Orizont 2020. Prin acest
memorandum Guvernul și-a asumat evaluarea inter pares prin instrumentul PSF,
care se va derula pe o durată de maxim un an, cu experți externi, costurile fiind
integral suportate de Comisia Europeană prin programul Orizont 2020. În urma
dialogului cu Comisia Europeană, Ministerul Educației si Cercetării și-a asumat în
anul 2020 constituirea Unității de implementare a reformelor PSF, ca structură
independentă cu statut temporar organizată la nivel de direcție.

Astfel, prin prezentul act normativ se exercită atribuții și responsabilități noi și se
propune o structură organizatorică care are în vedere eficientizarea activității
structurii nou create și stabilirea de legături funcționale între cercetare-dezvoltare,
comunicații și digitalizare, în concordanță cu obiectivele politicii Guvernului și
de întărire a capacității instituționale, în raport cu noile responsabilități, prin care
a fost înființat Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru:
-asigurarea atribuțiilor de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare,
comunicații și digitalizare, prin actul normativ fiind propuse:
- înființarea a patru posturi de secretari de stat, două posturi de subsecretar de
stat, a unui post de secretar general, respectiv a două posturi de secretar general
adjunct;
-înființarea corpului de control al ministrului pentru asigurarea funcției de
control al aplicării legislației la nivelul instituțiilor din subordine și coordonare ;
-înființarea compartimentului pentru protecția informațiilor clasificate, a celui
pentru comunicare și relații publice, a celui pentru relația cu Parlamentul și a
celui pentru organizații corporative;
Rolurile îndeplinite de Minister:
- în elaborarea și implementarea politicilor și strategiilor de cercetare dezvoltare,
inovare, comunicații și digitalizare, în context european,
- orientarea performanței instituționale în cercetare-dezvoltare și inovare,
- de sprijin pentru reforme în sistemul CDI, comunicații și digitalizare ;
- profesionalizarea managementului instituțional în unitățile de cercetaredezvoltare și dezvoltarea de instrumente de creștere a performanței managerului
de institut,
- managementul specializării inteligente, inovării și transferului tehnologic
- de management al finanțării agendelor strategice de cercetare
- de stimulare a formării de parteneriate internaționale în domeniile de
competență,
- de organism intermediar pentru cercetare pentru următoarea perioada (20212027)
Înființarea cu respectarea art.391 din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, a unor structuri noi, stabilite prin organigramă, după cum urmează:

Direcția Generală Politici și Strategii - prin care Ministerul Cercetării, Inovării și
Digitalizării planifică strategic și asigură elaborarea și implementarea politicilor și
strategiilor în domeniile: CDI, comunicațiilor, digitalizării și transformării digitale,
pentru sprijinirea tranziției către o economie bazată pe cunoaștere.
Direcția Comunicații - prin care Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
asigură rolul de autoritate de stat în domeniul comunicațiilor și serviciilor poștale.
Direcția Management instituțional - prin care Ministerul Cercetării, Inovării și
Digitalizării asigură coordonarea funcționării INCD-urilor, prin:
- asigurarea consultanței și suportului managerial pentru menținerea unui profil
competitiv al managementului instituțional al INCD-urilor;
- orientarea spre eficiență și rezultate, bazată pe corelarea și coordonarea activităților
și resurselor din cadrul institutelor;
- reducerea fragmentării din sistemul național de cercetare-dezvoltare;
- reformarea cadrului legislativ pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetaredezvoltare ale acestora;
- extinderea și îmbunătățirea cadrului organizatoric pentru diversificarea politicilor
de stimulare și susținere a activității de cercetare, dezvoltare și inovare.
Direcția Finanțare agende strategice de cercetare – prin care Ministerul
Cercetării, Inovării și Digitalizării asigură implementarea reformelor legate de
finanțarea de bază și a finanțării bazate pe performanță a organizațiilor de cercetaredezvoltare, axate pe:
- identificarea și atragerea de resurse umane,
- dimensiunea europeană a agendei strategice de cercetare și inovare,
- investiții, valorificarea infrastructurilor de cercetare performante și
internaționalizarea lor,
- relația cu agenții economici.
În structura Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării se constituie Unitatea
de Implementare a Reformelor PSF, organizată sub formă de direcție, cu statut
temporar (2021-2025) formată din personal contractual, în acord cu obligațiile
asumate în relația cu Comisia Europeană și pentru:
- asigurarea suportului pentru procesul de evaluare externă a sistemului CDI derulat
în perioada 2021-2022;
- activități de suport (2022-2025) pentru reformele CDI realizate pe baza
recomandărilor primite de la experții externi care sa vizeze identificarea unor măsuri
care să minimizeze decalajele pe termen mediu și lung a indicatorilor specifici față
de media UE.
Unitatea de implementare a programelor de transformare digitală, cu statut
temporar (2021-2026) organizată sub forma de direcție, formată din personal
contractual, prin care Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării asigura succesul
reformelor din cadrul Planului Național de Reforma și Reziliență.
Direcția Managementul Specializării Inteligente, Inovare și Transfer
Tehnologic, prin care Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării asigură:
- guvernanța strategiei naționale de specializare inteligentă, în contextul furnizat de
funcționarea strategiilor regionale de specializare inteligentă, cu scopul de a asigura
creșterea capacității sistemului de CDI de a răspunde provocărilor globale;
- monitorizarea, evaluarea și actualizarea prin descoperire antreprenorială a
priorităților naționale și a relației dintre acestea și prioritățile regionale ale
specializării inteligente;
- dezvoltarea punctelor forte, proprii cercetării și inovării și corelarea acestora cu
nevoile întreprinderilor, în vederea abordării coerente a oportunităților emergente și
a evoluțiilor pieței, evitând în acest fel suprapunerea și fragmentarea eforturilor.

Direcția combină elemente cheie ale specializării inteligente cu inovarea și
transferul rezultatelor în piața, inclusiv măsuri de susținere a clusterelor de inovare,
cu impact științific și tehnologic major în domeniile de specializare inteligentă în
vederea consolidării elementelor de bază pentru un ecosistem național funcțional și
robust de inovare și antreprenoriat.
Direcția Parteneriate Internaționale prin care Ministerul Cercetării, Inovării și
Digitalizării:
- asigură un trend ascendent domeniilor CDI, comunicații și digitalizare, inclusiv
creșterea șanselor de succes la viitorul Program european de cercetare ”Orizont
Europa” (2021-2027);
- intensifică transferul în economie a rezultatelor cercetării, inovării, comunicațiilor
și digitalizării pentru formarea de parteneriate pe termen lung și pentru colaborarea
în jurul unor infrastructuri și programe de anvergură internațională, în domenii de
frontieră, în vederea unei mai bune integrări în Uniunea Europeană.
Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării preia organismele consultative la nivel
național în domeniul, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării de la
Ministerul Educației și Cercetării constituite conform prevederilor Legii educației
naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței
Guvernului nr.57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr.206/2004 privind
buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu
modificările și completările ulterioare.
Încadrarea în numărul de posturi şi în noile structuri organizatorice se realizează în
termenele şi cu respectarea condiţiilor şi a procedurii aplicabile fiecărei categorii de
personal, conform dispozițiilor Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare și ale OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordin al ministrului
cercetării, inovării și digitalizării:
- numărul posturilor de conducere se încadrează în procentul de maxim 12% din
numărul total de posturi aprobate.
Având în vedere cele prezentate, numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul
propriu al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării va fi de 271 posturi,
finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului
ministrului. Aceste posturi sunt necesare atât datorită complexității sarcinilor și
responsabilităților preluate, cât și nevoii de a îndeplini noile sarcini ale ministerului
nou creat și responsabilităților stabilite prin programul de guvernare.

3. Alte informaţii
Personalul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării se constituie din
funcționari publici și personal contractual, angajați în condițiile legii. Încadrarea în
numărul de posturi și în nouă structură organizatorică, pentru personalul preluat se
face în termenele și cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, în termen
de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul
macroeconomic

Noul minister va contribui prin măsuri adecvate de răspuns la provocările
referitoare la politica fiscal-bugetară, creșterea investițiilor publice, a absorbției
fondurilor europene, utilizarea deplină a potențialului forței de muncă, susținerea
mediului de afaceri, digitalizare, îmbunătățirea infrastructurii in domeniile de
competenta (cercetare dezvoltare, comunicații și digitalizare) dar și a calității

mediului înconjurător precum și la îmbunătățirea capacității administrației publice
centrale.
Prin înființarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării se urmărește
coordonarea la nivelul administrației publice centrale a domeniilor cercetare,
inovare, digitalizare și transformare digitală în scopul creșterii competitivității
economiei românești, a valorii produselor, serviciilor și tehnologiilor puse pe piața
de firmele românești, a investițiilor în economie și crearea de noi locuri de muncă
înalt specializate prin:
- creșterea numerică și calitativă a rezultatelor cercetării;
- stimularea transferării către piață a rezultatelor cercetării prin inovare și
transfer tehnologic;
- recuperarea decalajului față de media UE privitor la numărul de cercetători la
1000 persoane active;
- stimularea difuziei tehnologiilor digitale în societate și în mediul economic și
administrativ;
- stimularea sistemului public de cercetare pentru implicarea în rezolvarea
problemelor concrete ale agenților economici;
- stimularea întreprinderilor de a solicita organizațiile de cercetare pentru
rezolvarea problemelor întâmpinate în activitatea curentă.
Prin coordonarea la nivel guvernamental a acestor activități se urmărește creșterea
numărului de întreprinderi inovative, intensificarea apariției de noi întreprinderi
start-up și spin off pe baza rezultatelor de cercetare produse de organizațiile publice
de cercetare (institute de cercetare și universități), creșterea disponibilității
cercetătorilor înalt calificați pe piața forței de muncă, toate aceste rezultate având
un impact direct în creșterea valorii PIB, creșterea exporturilor, atragerea de
investiții și deschiderea de noi oportunități de afaceri în mediul economic.

11. Impactul asupra
mediului concurențial și
domeniului ajutoarelor de
stat
2. Impactul asupra
mediului de afaceri

21. Impactul asupra
sarcinilor administrative

22. Impactul asupra
întreprinderilor mici și
mijlocii

Integrarea activităților de cercetare-dezvoltare cu cele economice și încurajarea
extinderii modelelor viabile creează premisele dezvoltării clusterelor de dezvoltare
regională și profilarea avantajelor competitive la nivelul economiei naționale, cu
efecte pozitive pe termen mediu și lung în creșterea volumului de activități
productive și a veniturilor bugetare rezultate.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Proiectul de act normativ, prin coordonarea la nivelul administrației publice
centrale a activităților de cercetare, inovare, digitalizare și transformare digitală, va
stimula mediul de afaceri prin transferul către piață a rezultatelor cercetării
științifice și dezvoltării experimentale, prin activități de inovare bazată pe
cercetarea științifică, prin adoptarea tehnologiilor digitale și prin punerea pe piața
forței de muncă a specialiștilor înalt calificați disponibili pentru preluarea
rezultatelor cercetării de către mediul de afaceri. Se estimează un impact pozitiv
semnificativ asupra mediului de afaceri materializat prin creșterea de
competitivitate a firmelor, creșterea cifrei lor de afaceri, creșterea numărului de
întreprinderi inovative, creșterea exporturilor și creșterea numărului de angajați
înalt calificați.
De asemenea, prin accelerarea integrării mediului românesc de cercetaredezvoltare cu industriile cu valoare adăugată ridicată sunt create premisele
extinderii activităților economice în context european și global.
Proiectul de act normativ, prin asumarea de către Ministerului Cercetării, Inovării
și Digitalizării a responsabilității privind coordonarea specializării inteligente,
creează sarcini administrative suplimentare administrației publice centrale care vor
fi îndeplinite de personal calificat angajat suplimentar în structura acestuia .
Proiectul de act normativ prin coordonarea la nivelul administrației publice centrale
a activităților de cercetare, inovare, digitalizare și transformare digitală, va stimula
mediul de afaceri prin transferul către piață a rezultatelor cercetării științifice și
dezvoltării experimentale, prin activități de inovare bazată cercetarea științifică,
prin adoptarea tehnologiilor digitale și prin punerea pe piața forței de muncă a

3. Impactul social

4. Impactul asupra
mediului
5. Alte informații

specialiștilor înalt calificați disponibili pentru preluarea rezultatelor cercetării de
către mediul de afaceri. În mod specific, asupra întreprinderilor mici și mijlocii se
estimează un impact pozitiv prin:
creșterea numărului acestora prin înființarea de noi firme start-up și spinoff, bazate pe rezultate ale cercetării, și stimularea scalarii rapide a modelelor de
afacere cu impact in piața;
creșterea competitivității IMM-urilor care vor prelua noi produse, servicii
și tehnologii obținute ca rezultate ale activităților de cercetare și inovare;
creșterea competitivității companiilor care vor adopta tehnologii digitale;
creșterea numărului de persoane angajate în sectorul IMM ca urmare a
preluării spre valorificare a rezultatelor de cercetare.
Incluziunea socială este stimulata prin digitalizarea și transformarea digitală a
serviciilor publice și extinderea acestora către toți cetățenii, consolidându-se astfel
capitalul social prin creșterea încrederii în capacitatea instituțiilor publice de a livra
servicii prompte și de calitate.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Nu au fost identificate.

Secțiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)
Indicatori
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) contribuții 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 creșterii
cheltuielilor bugetare

Anul curent
2

Următorii 4 ani
3

4

5

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Este un minister nou creat .

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

6

Mii lei
Media
pe 5 ani
7

5. Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate
privind fundamentarea
modificărilor veniturilor
şi/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informații

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Nu au fost identificate.

Secțiunea a 5-a
Efectele proiectului act normativ asupra legislației în vigoare
1. Măsuri normative
necesare pentru aplicarea
prevederilor 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;
b) acte normative ce
urmează a fi elaborate în
vederea implementării
noilor dispoziții.
11. Compatibilitatea
proiectului de act normativ
cu legislația în domeniul
achizițiilor publice:

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de guvern, orice prevedere
contrară se abrogă.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

a) impact legislativ prevederi de modificare şi
completare a cadrului
normativ în domeniul
achizițiilor publice,
prevederi derogatorii;
b) norme cu impact la
nivel operațional/tehnic sisteme electronice utilizate
în desfășurarea procedurilor
de achiziție publică, unități
centralizate de achiziții
publice, structură
organizatorică internă a
autorităților contractante.
2. Conformitatea
proiectului de act normativ
cu legislația comunitară în
cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
3. Măsuri normative
necesare aplicării directe a
actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curții de
Justiție a Uniunii Europene
5. Alte acte normative
şi/sau documente

Proiectul de act normativ este conform legislației comunitare.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

internaționale din care
decurg angajamente
6. Alte informații

Nu au fost identificate.

Secțiunea a-6-a.
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informații privind
Proiectul prezentului act normativ a îndeplinit procedura prevăzută de dispozițiile
procesul de consultare cu
Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
organizații
republicată, fiind afișat pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în
neguvernamentale, institute
data de 23 februarie 2021, fiind supus dezbaterii publice.
de cercetare şi alte organisme
implicate
2. Fundamentarea alegerii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
organizațiilor cu care a avut
loc consultarea, precum şi a
modului în care activitatea
acestor organizații este
legată de obiectul proiectului
de act normativ
3. Consultările organizate
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
cu autoritățile administrației
publice locale, în situația 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 autorităților
administrației publice locale
la elaborarea proiectelor de
acte normative
4. Consultările
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
desfășurate în cadrul
consiliilor interministeriale,
în conformitate cu
prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005
privind constituirea
consiliilor interministeriale
permanente
5. Informații privind
avizarea de către:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de
Apărare a Țării
c) Consiliul Economic şi
Social
d) Consiliul Concurenței
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Nu au fost identificate.

Secțiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea

şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societății
civile cu privire la
necesitatea elaborării
proiectului de act normativ
2. Informarea societății
civile cu privire la eventualul
impact asupra mediului în
urma implementării
proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securității
cetățenilor sau diversității
biologice
3. Alte informaţii

1. Măsurile de punere în
aplicare a proiectului act
normativ de către autoritățile
administrației publice
centrale şi/sau locale înființarea unor noi
organisme sau extinderea
competențelor instituțiilor
existente
2. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Nu au fost identificate.
Secțiunea a 8-a
Măsuri de implementare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Nu au fost identificate.

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind organizarea și
funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

MINISTRUL CERCETĂRII,INOVĂRII SI DIGITALIZĂRII
Ciprian Sergiu TELEMAN

AVIZĂM FAVORABIL
MINISTRUL MUNCII ŞI PROTECȚIEI SOCIALE
Raluca TURCAN

MINISTRUL EDUCAȚIEI
Mihai Sorin CIMPEANU

MINISTRUL TRANSPORTURILOR
Cătălin DRULĂ

MINISTRUL JUSTIȚIEI

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

Stelian ION

AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI
EXTERNE
Președinte - Secretar de Stat

Alexandru NAZARE

MINISTRUL AFACERILOR

Bogdan Lucian AURESCU

