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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 07 iunie 2018 
Nr.4C-9/286/2015 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică  
(PLx. 839/2015) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx.839 din 25 noiembrie 2015, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică.  

           Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil primit de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, avizul 
favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ cu nr. 922/27.08.2015, Punctul de vedere favorabil al Guvernului nr.478/MRP/03.02.2017, Punctele de vedere favorabile ale 
Ministerului Cercetării și Inovării nr. 6471/08.12.2017 și 1426/04.05.2018.                                                                                                 

           Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul 
derulării proceselor de evaluare în vederea certificării.  
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          2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 18 deputaţi, din totalul de 26 de membri ai Comisiei.  
 În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege au participat ca 
invitați: domnul prof. univ. dr. ing. Nicolae Burnete - Ministrul Cercetării și Inovării, domnul Daniel Ionescu - secretar general adjunct și 
domnul Flaviu Turcu - consilier în cadrul Ministerului Cercetării și Inovării; domnul Ioan Ștefan Groza - secretar de stat în cadrul Ministerului 
Educaţiei Naționale, domnul prof. univ. dr. Ion Stănciulescu - preşedinte, Patronatul Român din Cercetare și Proiectare; domnul prof. univ. dr. 
Radu Minea - preşedinte, Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Cercetare-Proiectare din România (FSLCPR); domnul Daniel Samoilă – 
consilier în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. 
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de Lege a fost aprobat de Senat în şedinţa din 18 noiembrie 2015. 
 

4. În urma dezbaterii, în şedinţa din 05 iunie 2018, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de 
Lege cu amendamentele admise din Anexă. 
   
 
 
            PREŞEDINTE                                         SECRETAR 
                             Prof. dr. Camelia GAVRILĂ                         Mihaela HUNCĂ 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar 
      Ioana Mînzu 
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                  ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE                                                             

 
Nr. 
crt. 

Text  
OG nr. 57/2002 

cu modific. şi complet. ult. 

Text 
 OG nr.41/2015 

Text  
adoptat de Senat 

Text 
 propus de Comisie 

(autor amendament) 

 
Motivare 

1.  
 
 

--- 

 
 
 

--- 

Titlul Legii: Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/2015 
pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică 
şi dezvoltarea tehnologică 

 
 

Text nemodificat 
 

 

2.  
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 

--- 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr. 41 
din 26 august 2015 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, adoptată în 
temeiul art.1 pct. IX poz.4 din 
Legea nr. 182/2015 privind 
abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe, şi publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.655 din 
31 august 2015, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 

 

3. 
 

 
--- 

Titlul Ordonanţei: Ordonanţă 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi 

 
Text nemodificat  

 
Text nemodificat 

 

 



4 
 

dezvoltarea tehnologică 
4.  

 
 
 
 

--- 

Articol unic - Ordonanţa 
Guvernului nr.57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.643 
din 30 august 2002, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 
nr. 343/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 

 

5.  
 
 
 
 

--- 

1. După articolul 81 se introduce 
un nou articol, articolul 82, cu 
următorul cuprins: 
"Art. 82 - (1) În vederea înscrierii în 
Registrul Potenţialilor Contractori, 
gestionat de Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică şi 
Inovare, unităţile şi instituţiile de 
drept public, precum şi cele de drept 
privat prevăzute la art. 7 şi 8 se 
supun evaluării capacităţii de a 
desfăşura activităţi de cercetare-
dezvoltare şi inovare. 
(2) În vederea evaluării prevăzute la 
alin. (1), autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare elaborează şi 
aprobă prin ordin procedura şi 
metodologia de evaluare a 
capacităţii de a desfăşura activităţi 
de cercetare-dezvoltare şi inovare, 
în termen de 180 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe." 

 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  
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6.  
 
 
 
 
 

--- 

2. La articolul 16, după litera f) se 
introduce o nouă literă, litera g), 
cu următorul cuprins: 
"g) în cazul în care unităţile şi 
instituţiile de drept public sau de 
drept privat desfăşoară pe lângă 
activitatea de cercetare şi activităţi 
de natură economică, pentru a evita 
subvenţionarea încrucişată a 
activităţii economice şi a nu intra 
sub incidenţa art. 107 alin. (1) din 
Tratatul de funcţionare al Uniunii 
Europene, cele două tipuri de 
activităţi şi costurile de finanţare vor 
fi evidenţiate distinct în declaraţiile 
financiare anuale ale acestor 
organizaţii." 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 

 

7.  
 
 
 
 
 
Art. 33. - (1) Unităţile şi 
instituţiile din sistemul 
naţional de cercetare-
dezvoltare pot fi evaluate şi 
clasificate, din punctul de 
vedere al activităţii de 
cercetare-dezvoltare, de către 
Colegiul Consultativ pentru 
Cercetare-Dezvoltare şi 
Inovare, denumit în 
continuare Colegiul 
consultativ, organizat în 
condiţiile art. 44. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 

 

1. La articolul unic, 
după punctul 2 se 
introduce un nou 
punct, pct.21, cu 
următorul cuprins: 
21. La articolul 33, 
alineatul (1) se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
”(1) Institutele 
naţionale de cercetare-
dezvoltare pot fi 
evaluate în vederea 
acreditării din punctul 
de vedere al activității de 
cercetare, dezvoltare și 
inovare.” 

Autor: Comisia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a asigura o 
similitudine între 
universităţi şi 
institutele naţionale, 
acestea din urmă 
vor fi acreditate din 
punct de al 
activităţii de 
cercetare, 
dezvoltare și 
inovare.  
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8.  
 
 
 
Art. 33. - (11) Prin excepţie de 
la prevederile alin. (1), în 
perioada septembrie 2015 - 31 
decembrie 2018, unităţile şi 
instituţiile din sistemul naţional 
de cercetare-dezvoltare pot fi 
evaluate din punctul de vedere 
al activităţii de cercetare-
dezvoltare pe bază de criterii 
de evaluare în vederea 
certificării, de către Colegiul 
Consultativ pentru Cercetare-
Dezvoltare şi Inovare, denumit 
în continuare Colegiul 
consultativ, organizat în 
condiţiile art. 44.  

( OUG 108/2018) 

3. La articolul 33, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, 
alineatul (11), cu următorul 
cuprins: 
"(11) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (1), în perioada septembrie 
2015 - decembrie 2017, unităţile şi 
instituţiile din sistemul naţional de 
cercetare-dezvoltare pot fi evaluate 
din punctul de vedere al activităţii 
de cercetare-dezvoltare pe bază de 
criterii de evaluare în vederea 
certificării, de către Colegiul 
Consultativ pentru Cercetare-
Dezvoltare şi Inovare, denumit în 
continuare Colegiul consultativ, 
organizat în condiţiile art. 44." 

 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. La articolul unic 
punctul 3 se abrogă. 

Autor: Comisia  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Excepţia de la acest 
alineat face 
imposibilă 
evaluarea în vederea 
“certificării” a 
institutelor naţionale 
cărora termenul 
prevăzut în Decizia 
de acordare a 
certificării în 
conformitate cu 
prevederile 
Raportului final de 
evaluare în vederea 
certificării expiră.  

9.  
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

--- 

1. La articolul unic, după 
punctul 3 se introduce un 
nou punct, pct.31, cu 
următorul cuprins: 
“31. La articolul 33, după 
alineatul (11) se introduce un  
nou alineat, alin. (12), cu 
următorul cuprins: 
 (12) Pentru instituţiile de 
învăţământ superior cu grad 
ridicat de încredere, 
evaluarea instituţională 
reprezintă şi certificarea 
pentru activitatea de 
cercetare ştiinţifică.” 

 
 
 
 
 

Text nemodificat  
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10.  
 
 
 
 
 
Art. 33. - (2) Normele 
metodologice pentru evaluarea 
şi clasificarea prevăzute la 
alin. (1) se elaborează de către 
autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, cu 
consultarea Colegiului 
consultativ, a Academiei 
Române şi a academiilor de 
ramură, a Consiliului Naţional 
al Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior, a altor 
consilii consultative de nivel 
naţional din domeniul 
cercetării-dezvoltării, a 
organizaţiilor profesionale 
neguvernamentale din 
domeniul cercetării-dezvoltării 
şi a mediului economic, şi se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. Clasificarea se 
face pe următoarele niveluri: 
A+, A, A-, B, şi C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

3. La articolul unic, 
după punctul 3 se 
introduce un nou 
punct, pct.32, cu 
următorul cuprins: 
32.  La articolul 33, 
alineatul (2) se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
”(2) Normele 
metodologice pentru 
evaluarea în vederea 
acreditării instituţiilor 
prevăzute la alin. (1) se 
elaborează de către 
autoritatea de stat 
pentru cercetare-
dezvoltare, cu 
consultarea Colegiului 
consultativ şi se aprobă 
prin hotărâre a 
Guvernului.” 

Autor: Comisia  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
În vederea 
armonizării 
terminologiei şi a 
legislaţiei în vigoare 
se propune 
elaborarea unor noi 
Norme 
metodologice pentru 
acreditare în 
conformitate cu 
prevederile 
Strategiei Naţionale 
de Cercetare – 
Dezvoltare şi 
Inovare 2014 – 
2020. 
Pentru a se asigura 
o continuitate a 
activităţii 
institutelor naţionale 
este necesară 
adoptarea acestei 
prevederi. 
 
 
 
 
 

11.  
 
 
 
 
 
 

4. La articolul 33, după alineatul 
(2) se introduc două noi alineate, 
alineatele (21) şi (22), cu următorul 
cuprins: 
"(21) Normele metodologice pentru 
evaluarea în vederea certificării 
prevăzută la alin. (11) se elaborează 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. La articolul unic, 
punctul 4, alineatul (21)  

al articolului 33 se 
abrogă. 

 Autor: Comisia  

 
 
 

Această excepţie nu 
mai are sens în 
contextul adoptării 
amendamentului 
anterior. 
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--- 
 
 
 
 

de către autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, cu consultarea 
Colegiului consultativ, a Academiei 
Române şi a academiilor de ramură, 
a Consiliului Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice din Învăţământul 
Superior, a altor consilii 
consultative de nivel naţional din 
domeniul cercetării-dezvoltării, a 
organizaţiilor profesionale 
neguvernamentale din domeniul 
cercetării-dezvoltării şi a mediului 
economic şi se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului în termen de 90 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe. 
 
(22) Criteriile de evaluare prevăzute 
la alin. (11) includ obligatoriu 
aspectele privind capacitatea şi 
performanţa în plan ştiinţific şi/sau 
tehnic, precum şi impactul şi 
eficienţa economică a activităţilor 
de cercetare-dezvoltare 
desfăşurate." 

 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. La articolul unic, 
punctul 4, articolul 33 
alineatul (22) se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
”(22) Criteriile de 
evaluare prevăzute la 
alin. (2) includ 
obligatoriu aspectele 
privind capacitatea şi 
performanţa în plan 
ştiinţific şi/sau tehnic, 
realizările în planul 
inovării și transferului 
tehnologic.” 

Autor: Comisia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În vederea 
armonizării 
terminologiei şi a 
legislaţiei în vigoare 
se propune 
elaborarea unor noi 
Criterii de evaluare 
pentru acreditare în 
conformitate cu 
prevederile 
Strategiei Naţionale 
de Cercetare – 
Dezvoltare şi 
Inovare 2014 – 
2020. 

12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 33. - (3) Evaluarea şi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. La articolul unic, 
după punctul 4 se 
introduce un nou 
punct, pct.41, cu 
următorul cuprins: 
41.  La articolul 33, 
alineatul (3) se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
”(3) Institutele 

În urma aplicării 
acestei prevederi s-a 
constatat că 
procesul este extrem 
de greoi şi în unele 
cazuri pentru unii 
evaluatori din 
străinătate este 
dificil de înţeles 
sistemul românesc 
de finanţare a 
cercetării şi prin 
urmare şi aprecierea 
activităţii instituţiei 
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clasificarea unităţilor şi 
instituţiilor prevăzute la alin. 
(1) se realizează de către 
echipe de experţi evaluatori 
compuse în proporţie de cel 
puţin 50% din evaluatori din 
străinătate, selectaţi din 
celelalte state membre ale 
Uniunii Europene sau din 
statele membre ale 
Organizaţiei pentru cooperare 
şi dezvoltare economică. 
 
 
 
 
 

 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

--- 
 
 
 
 

naţionale certificate 
sau aflate în proces de 
certificare la momentul 
adoptării prezentei 
ordonanţe și care obțin 
astfel certificarea, își 
păstrează această 
calitate și sunt 
considerate acreditate, 
până la supunerea spre 
evaluare conform 
Normelor prevăzute la 
alin. (2), dar nu mai 
mult decât perioada 
pentru care le-a fost 
acordată certificarea.” 

Autor: Comisia 

nu reflectă cu 
adevărat potenţialul 
său. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  
 
 
 
 

--- 

5. La articolul 33, după alineatul 
(3) se introduce un nou alineat, 
alineatul (31), cu următorul 
cuprins: 
"(31) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (3), evaluarea unităţilor şi 
instituţiilor prevăzute la alin. (1) 
pentru perioada prevăzută la alin. 
(11) se realizează de către echipe 
formate din 5 experţi evaluatori 
specializaţi în domeniile ştiinţifice 
specifice unităţii evaluate şi a căror 
competenţă, prestigiu şi probitate 
profesională sunt recunoscute la 
nivel internaţional. Echipele de 
experţi evaluatori pot cuprinde şi 
evaluatori din străinătate, selectaţi 
din celelalte state membre ale 
Uniunii Europene sau din statele 

 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 

7. La articolul unic 
punctul 5 se abrogă.  

Autor: Comisia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru punerea de 
acord cu prevederile 

deja adoptate 



10 
 

membre ale Organizaţiei pentru 
Cooperare şi Dezvoltare 
Economică." 

14.  
 
 
 
 
 
 
 
Art. 33. - (4) Pentru fiecare 
unitate şi instituţie evaluată şi 
clasificată, echipa de experţi 
elaborează un raport care se 
face public pe site-ul autorităţii 
de stat pentru cercetare-
dezvoltare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

8. La articolul unic, 
după punctul 5 se 
introduce un nou 
punct, pct.51, cu 
următorul cuprins: 
51.  La articolul 33, 
alineatul (4) se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
”(4) Pentru fiecare 
unitate şi instituţie 
evaluată, echipa de 
experţi elaborează un 
raport care se face public 
pe site-ul autorităţii de 
stat pentru cercetare-
dezvoltare.”  

Autor: Comisia 

Pentru respectarea 
terminologiei 
adoptate 
 

15. Art. 33. - (5) Pot fi certificate pentru 
activitatea de cercetare-dezvoltare numai 
unităţile şi instituţiile  din categoriile 
prevăzute la art. 7 lit. a)-e) şi g) şi la art. 8 
lit. a)-d), care sunt clasificate la nivelurile 
A+, A sau A- ale clasificării prevăzute la 
alin. (1).  

 
 
 

--- 

 
 
 

--- 

9. La articolul unic, 
după punctul 51 se 
introduce un nou 
punct, pct.52, cu 
următorul cuprins:  
52. La articolul 33 
alineatul (5) se abrogă.  

Autor: Comisia 

 
 
Pentru punerea de 
acord cu prevederile 
deja adoptate 
 
 
 
 
 

  
 
 

--- 

6. La articolul 33, după alineatul 
(5) se introduce un nou alineat, 
alineatul (51), cu următorul 
cuprins: 
"(51) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (5), pot fi certificate pentru 

 
 
 
 

Text nemodificat 
 

 
 
 

10. La articolul unic 
punctul 6 se abrogă. 

Autor: Comisia  

 
 
 
 
Pentru punerea de 
acord cu prevederile 
deja adoptate 
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activitatea de cercetare-dezvoltare 
numai unităţile şi instituţiile din 
categoriile prevăzute la art. 7 lit. a)-
e) şi g) şi la art. 8 lit. a)-c) şi e)." 

 

16. Art. 33. - (6) În urma evaluării, Colegiul 
consultativ propune autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare aprobarea 
hotărârilor privind certificarea, 
recertificarea, neacordarea certificării sau 
retragerea certificării.  

 
 
 

--- 

 
 
 

--- 

11. La articolul unic, 
după punctul 6 se 
introduce un nou 
punct, pct.61, cu 
următorul cuprins:  
61. La articolul 33 
alineatul (6) se abrogă.  

Autor: Comisia 

Se propune 
abrogarea întrucât 
această prevedere se 
regăseşte în 
Normele 
metodologice. 
 

17.  
 
 
 

--- 

7. La articolul 33, după alineatul 
(6) se introduce un nou alineat, 
alineatul (61), cu următorul 
cuprins: 
"(61) În urma evaluării realizate în 
condiţiile alin. (11), Colegiul 
consultativ propune autorităţii de 
stat pentru cercetare-dezvoltare 
aprobarea hotărârilor privind 
certificarea, recertificarea, 
neacordarea certificării sau 
retragerea certificării." 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 

 
 
 
 

12. La articolul unic 
punctul 7 se abrogă. 

Autor: Comisia  
 

 
 
 
 
 

Se propune 
abrogarea întrucât 
această prevedere se 
regăseşte în 
Normele 
metodologice 

 

18.  
 
 
 
 
 
 
 
Art. 33. - (7) Certificarea sau 
recertificarea se acordă pe o 
perioadă de cel mult 5 ani. 

 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

13. La articolul unic, 
după punctul 7 se 
introduce un nou 
punct, pct.71, cu 
următorul cuprins: 
71. La articolul 33 
alineatul (7) se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(7) Acreditarea sau 
reacreditarea se acordă 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru punerea de 
acord cu prevederile 
deja adoptate. 
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 pe o perioadă de cel mult 
5 ani.” 

Autor: Comisia  

 
 

19.  
 
 

--- 

8. La articolul 33, după alineatul 
(7) se introduce un nou alineat, 
alineatul (71), cu următorul 
cuprins: 
"(71) Certificarea sau recertificarea 
realizată în condiţiile alin. (11) se 
acordă pe o perioadă de cel mult 5 
ani." 

 
 
 
 

Text nemodificat 
 

 
 

14. La articolul unic 
punctul 8 se abrogă. 

Autor: Comisia  
 

 
 
 
Pentru punerea de 
acord cu prevederile 
deja adoptate 

20. Art. 33. - (8) Unităţile şi instituţiile din 
categoriile prevăzute la art. 7 lit. a) şi c)-
e) sunt evaluate şi clasificate în vederea 
certificării la intervale de cel mult 5 ani, 
conform normelor metodologice 
prevăzute la alin. (2).  
(9) Unităţile şi instituţiile din sistemul 
naţional de cercetare-dezvoltare, din alte 
categorii decât cele prevăzute la alin. (8), 
pot fi evaluate şi clasificate conform 
normelor metodologice prevăzute la alin. 
(2), la cerere. Intervalul dintre două 
evaluări şi clasificări succesive conform 
alin. (1) ale aceleiaşi unităţi sau instituţii 
nu poate fi mai mic de 2 ani. Pentru 
realizarea evaluării acestor entităţi, 
autoritatea de stat pentru cercetare-
dezvoltare percepe taxe de până la 8 
salarii maxime ale unui cercetător 
ştiinţific gradul I din unităţi bugetare, care 
se fac venituri la bugetul de stat. 

 
 
 

--- 

 
 
 

--- 
 

15. La articolul unic, 
după punctul 8 se 
introduce un nou 
punct, pct.81, cu 
următorul cuprins: 
81. La articolul 33 
alineatele (8) și (9) se 
abrogă. 

Autor: Comisia  

 
 
 
 
Pentru punerea de 
acord cu prevederile 
deja adoptate.  
 

21.  
 
 
 
 
 

--- 

9. La articolul 33, după alineatul 
(9) se introduce un nou alineat, 
alineatul (10), cu următorul 
cuprins: 
"(10) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (9), unităţile şi instituţiile din 
alte categorii decât cele prevăzute la 
art. 7 lit. a) şi c)-e), pot fi evaluate 
conform normelor metodologice 

 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 

 
 
 
 
 

16. La articolul unic 
punctul 9 se abrogă. 

Autor: Comisia  
 

 
 
 
 
 
 
 

Pentru punerea de 
acord cu prevederile 
deja adoptate 
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prevăzute la alin. (21), la cerere. 
Intervalul dintre două evaluări 
succesive ale aceleiaşi unităţi sau 
instituţii nu poate fi mai mic de 2 
ani. Pentru realizarea evaluării 
acestor entităţi, autoritatea de stat 
pentru cercetare-dezvoltare percepe 
taxe de până la 8 salarii maxime ale 
unui cercetător ştiinţific gradul I din 
unităţi bugetare, care se fac venituri 
la bugetul de stat." 

22. Art. 35 - (2) Pentru activitatea desfăşurată în 
afara activităţii de bază, membrii Consiliului 
Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior şi ai organelor de lucru 
ale acestuia sunt remuneraţi, în funcţie de 
numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul 
gradului profesional cel mai mare din 
activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit 
pentru unităţile bugetare. Sumele necesare se 
prevăd în bugetul autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 

 
 
 

10. La articolul 35, alineatul (2) se 
abrogă. 

 
 
 

Text nemodificat 
 

 
 
 

Text nemodificat  
 

 

23.  
 
 
 
 
 
 
Art. 47 - (8) Orice program 
are un singur conducător de 
program. 

 
 
 
 
 

--- 
 

2. La articol unic, după 
punctul 10 se introduce un 
nou punct, pct.101, cu 
următorul cuprins: 
“(101) La articolul 47, 
alineatul (8) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
(8) Fiecărui conducător de 
program i se pot atribui 
programe/subprograme/ 
module din Planul Naţional 
de Cercetare - Dezvoltare 
Inovare.” 

 
 
 
 

Text nemodificat  
 

 

24.  
 
 
Art. 49 - (3) Din fonduri 

11. La articolul 49, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(3) Din fonduri publice se alocă 
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publice se alocă sume pentru 
acţiuni finanţate pe bază de 
programe, precum şi pentru 
celelalte cheltuieli, stabilite în 
condiţiile legii, asigurându-se 
anual o creştere a alocaţiilor 
bugetare, astfel încât în anul 
2010 să se atingă nivelul de 1% 
din produsul intern brut. 

sume pentru acţiuni finanţate pe 
bază de programe, precum şi pentru 
celelalte cheltuieli, stabilite în 
condiţiile legii, asigurându-se anual 
o creştere a alocaţiilor bugetare, 
astfel încât în anul 2020 să se atingă 
nivelul de 1% din produsul intern 
brut." 

 
Text nemodificat 

 

 
Text nemodificat  

 

25.  
 
 
 
 
 
 
 
Art. 50. - (1) Fondurile 
prevăzute la art. 49 alin. (1) se 
utilizează şi pentru finanţarea 
obiectivelor planurilor 
sectoriale, pentru finanţarea 
instituţională de bază, 
inclusiv pentru contracte în 
regim de cofinanţare, în 
completarea resurselor 
financiare ale contractorilor, 
în scopul realizării unor 
activităţi de cercetare-
dezvoltare şi inovare prin 
proiecte din cadrul 
planurilor şi programelor 
prevăzute la art. 41, precum 
şi din cadrul planurilor şi 
programelor internaţionale 
la care pot participa 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

 

17. La articolul unic, 
după punctul 11 se 
introduce un nou 
punct, pct.111, cu 
următorul cuprins: 
111.  La articolul 50, 
alineatul (1) se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
”(1) Fondurile prevăzute 
la art. 49 alin. (1) se 
utilizează şi pentru 
finanțarea obiectivelor 
planurilor sectoriale, 
pentru finanţarea 
programului-nucleu, 
inclusiv pentru contracte 
în regim de cofinanțare, 
în completarea resurselor 
financiare ale 
contractorilor, în scopul 
realizării unor activităţi 
de cercetare, dezvoltare 
și inovare prin proiecte 
din cadrul planurilor şi 
programelor prevăzute la 
art. 41, precum şi din 

 
 
Se propune 
modificarea şi 
completarea 
alineatului (1) 
întrucât la data de 
31 decembrie 2017 
expiră termenul 
până la care 
fondurile de la 
bugetul de stat se 
utilizează şi pentru 
finanţarea 
obiectivelor 
programelor-nucleu, 
în consecinţă nu se 
mai poate lansa o 
nouă competiţie 
pentru acest 
program. 
Menţionăm că, în 
acest moment, nu 
este aprobat nici 
cadrul legislativ 
pentru noul 
instrument de 
finanţare – 
Finanţarea de bază, 
care înlocuieşte 
programul Nucleu. 
Pentru a nu se 
ajunge în situaţia în 
care toate institutele 
naţionale de 
cercetare – 
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persoane fizice sau juridice 
române. 
 
 
 
 

cadrul planurilor şi 
programelor 
internaţionale la care pot 
participa persoane fizice 
sau juridice române.” 

Autor: Comisia   

dezvoltare să intre 
în stare de faliment, 
se impune 
adoptarea, în regim 
de urgenţă, a acestor 
modificări. 
 

26.  
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. La articolul 50, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, 
alineatul (11), cu următorul 
cuprins: 
"(11) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (1), fondurile prevăzute la art. 
49 alin. (1), pentru perioada 
prevăzută la art. 33 alin. (11), se 
utilizează şi pentru finanţarea 
obiectivelor planurilor sectoriale şi 
programelor-nucleu, precum şi 
pentru contracte în regim de 
cofinanţare, în completarea 
resurselor financiare ale agenţilor 
economici beneficiari, în scopul 
realizării unor activităţi de cercetare 
cu forţe proprii sau în colaborare cu 
unităţi şi instituţii de cercetare 
prevăzute la art. 7 şi 8." 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 

 
 
 
 

18. La articolul unic 
punctul 12 se abrogă. 

Autor: Comisia  
 

 

 
 
 
 
 

Această excepţie nu 
mai are sens în 
contextul adoptării 
amendamentului 
anterior. 

27.  
 
 
 
 
 
 
Art. 50. - (2) Unităţile şi 
instituţiile certificate conform 
art. 33, din categoriile 
prevăzute la art. 7 lit. a)-e) şi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

19. La articolul unic, 
după punctul 12 se 
introduce un nou 
punct, pct.121, cu 
următorul cuprins: 
121.  La articolul 50, 
alineatul (2) se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
”(2) Institutele 
naționale acreditate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru punerea de 
acord cu prevederile 
deja adoptate. 
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g), pot fi sprijinite financiar de 
la bugetul de stat pentru 
realizarea de investiţii pentru 
dotări cu aparatură, 
echipamente, instalaţii şi alte 
active corporale, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 

conform art. 33, pot fi 
sprijinite financiar de la 
bugetul de stat pentru 
realizarea de investiţii 
pentru dotări cu 
aparatură, echipamente, 
instalaţii şi alte active 
corporale, cu respectarea 
prevederilor legale în 
vigoare.” 

Autor: Comisia 
28.  

 
 
Art. 58 - (5) Autoritatea de stat 
pentru cercetare-dezvoltare 
poate prevedea, de asemenea, 
în bugetul propriu resurse 
financiare necesare efectuării şi 
a altor categorii de cheltuieli 
prevăzute de lege. 

13. La articolul 58, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(5) Autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare poate prevedea, 
de asemenea, în bugetul propriu 
resurse financiare necesare 
efectuării şi a altor categorii de 
cheltuieli prevăzute de lege, 
precum şi ajutoare de stat de tip 
minimis pentru investiţiile 
necesare activităţilor specifice 
unităţilor şi instituţiilor de 
cercetare-dezvoltare de drept 
privat, organizate ca întreprinderi 
mici şi mijlocii." 

 
 
 
 

Text nemodificat 
 

 
 
 
 

Text nemodificat  
 

 

29. Art. 60. - (1) Programele şi proiectele de 
cercetare-dezvoltare şi inovare, acţiunile 
cuprinse în Planul naţional, planurile 
sectoriale şi alte programe de cercetare-
dezvoltare, precum şi finanţarea 
instituţională de bază şi finanţarea 
instituţională complementară de 
susţinere a performanţei se realizează 
pe bază de contracte de finanţare. 

  
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

--- 
 

20. La articolul unic, 
după punctul 13 se 
introduce un nou 
punct, pct.131, cu 
următorul cuprins: 
”La articolul 60, 
alineatul (1) se 
abrogă.” 

Autor: Comisia  

 
 
 
 
Pentru respectarea 
terminologiei 
adoptate. 
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30.  
 
 
 
 
 
 

--- 

14. La articolul 60, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, 
alineatul (11), cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
"(11) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1), programele şi 
proiectele de cercetare-dezvoltare şi 
inovare, precum şi acţiunile 
cuprinse în Planul naţional, în 
planurile sectoriale şi în programele-
nucleu finanţate din surse bugetare 
se realizează pe bază de contracte de 
finanţare." 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 

21. La articol unic, 
punctul 14 se modifică 
și va avea următorul 
cuprins: 
La articolul 60, după 
alineatul (1) se 
introduce un nou 
alineat, alineatul (11), 
cu următorul cuprins: 
”(11) Programele şi 
proiectele de cercetare-
dezvoltare şi inovare, 
precum şi acţiunile 
cuprinse în Planul 
naţional, în planurile 
sectoriale şi în 
programul-nucleu 
finanţat din surse 
bugetare se realizează pe 
bază de contracte de 
finanţare.” 

Autor: Comisia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru punerea de 
acord cu abrogarea 
alin. (1). 

31.  
 
 
Art. 60 - (2) Normele 
metodologice privind 
contractarea, finanţarea, 
monitorizarea şi evaluarea 
programelor, proiectelor de 
cercetare-dezvoltare şi inovare 
şi a acţiunilor prevăzute la alin. 
(1) se elaborează de autoritatea 
de stat pentru cercetare-
dezvoltare în termen de 90 de 
zile de la data intrării în 

15. La articolul 60, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(2) Normele metodologice privind 
contractarea, finanţarea, 
monitorizarea şi evaluarea 
programelor, proiectelor de 
cercetare-dezvoltare şi inovare şi a 
acţiunilor prevăzute la alin. (11) se 
elaborează de autoritatea de stat 
pentru cercetare-dezvoltare în 
termen de 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe şi se aprobă prin hotărâre 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 

 
 
 
 
 

Text nemodificat  
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vigoare a legii de aprobare a 
prezentei ordonanţe şi se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. 

a Guvernului." 

32. Art. 67. - (1) Instituţiile şi unităţile de 
cercetare-dezvoltare certificate conform 
art. 33, din categoriile prevăzute la art. 7 
lit. a), c)-e) şi g), cu excepţia celor 
finanţate parţial sau integral de la bugetul 
de stat, beneficiază de finanţare 
instituţională de bază pentru susţinerea 
funcţionării infrastructurii de cercetare-
dezvoltare, începând cu data de 1 ianuarie 
2012.  

 
    

 
--- 

 
 
 
 

 
 
 

--- 
 
 

 

22. La articolul unic, 
după punctul 15 se 
introduce un nou 
punct, pct.151, cu 
următorul cuprins: 
151. La articolul 67, 
alineatul (1) se abrogă.  

Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
Pentru punerea de 
acord cu prevederile 
art. 33. 

33.  
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---  
 
 

16. La articolul 67, după alineatul 
(1) se introduc trei noi alineate, 
alineatele (11)-(13), cu următorul 
cuprins: 
"(11) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1), instituţiile şi 
unităţile de cercetare-dezvoltare 
certificate conform art. 33 alin. (11), 
din categoriile prevăzute la art. 7 lit. 
a), c)-e) şi g), cu excepţia celor 
finanţate parţial sau integral de la 
bugetul de stat, pot contracta cu 
autoritatea de stat pentru cercetare-
dezvoltare activităţi desfăşurate pe 
programe-nucleu de cercetare-
dezvoltare ale unităţilor şi 
instituţiilor respective, avizate de 
organul administraţiei publice 
centrale sub autoritatea căruia 
funcţionează şi aprobate de 
autoritatea de stat pentru cercetare-
dezvoltare. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

23. La articol unic, 
punctul 16, alineatul 
(11) al articolul 67,  se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
”(11) Institutele 
naționale acreditate pot 
contracta cu autoritatea 
de stat pentru cercetare-
dezvoltare activităţi 
desfăşurate pe 
programul-nucleu de 
cercetare-dezvoltare al 
unităţilor şi instituţiilor 
respective, avizat de 
organul administraţiei 
publice centrale sub 
autoritatea căruia 
funcţionează şi aprobat 
de autoritatea de stat 
pentru cercetare-
dezvoltare.” 

Autor: Comisia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru punerea de 
acord prevederile 
art. 33 alin.(1).  
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--- 
 
 
 

 

(12) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (1), pot beneficia de activităţi 
finanţate pe programe-nucleu şi 
institute de cercetare aflate în 
subordinea autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare care desfăşoară 
activităţi de interes strategic 
prevăzute prin actul de înfiinţare. 
(13) Unităţile şi instituţiile certificate 
care au obţinut statutul de institut 
naţional de cercetare-dezvoltare pot 
contracta cu autoritatea de stat 
pentru cercetare-dezvoltare activităţi 
desfăşurate pe programe-nucleu de 
cercetare-dezvoltare aprobate de 
autoritatea de stat pentru cercetare-
dezvoltare, pe baza avizelor date de 
Colegiul consultativ, prin comisiile 
de specialitate corespunzătoare 
domeniilor specifice profilului 
unităţii/instituţiei respective." 

 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 

 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
24. La articol unic, 
punctul 16, alineatele 
(12) și (13) ale 
articolului 67  se 
abrogă.  

Autor: Comisia 
 

 
 
 
 
 

Pentru punerea de 
acord cu starea de 
fapt actuală cu 
privire la institutele 
de cercetare aflate 
în subordinea MCI. 

 
 
 
 
 

Pentru punerea de 
acord cu prevederile 
alin (11). 

34. Art. 67. - (2) Finanţarea instituţională de 
bază se calculează pe standarde de cost şi 
se acordă prin bugetul autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare, pe baza unui 
contract-cadru de finanţare instituţională, 
încheiat pe o perioadă egală cu durata 
certificării. 
 (3) Normele metodologice pentru 
acordarea finanţării instituţionale de bază 
se elaborează de către autoritatea de stat 
pentru cercetare-dezvoltare şi se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului.  
(4) Pentru fiecare an, standardele de cost 
se aprobă prin ordin al conducătorului 
autorităţii de stat pentru cercetare-
dezvoltare.  
(5) În fiecare an, fondurile alocate pentru 
finanţarea instituţională de bază nu pot 
avea o pondere mai mare de 20% din 
fondurile alocate la capitolul «Cercetare 

 
 
 

--- 

 
 
 

--- 

25. La articolul unic, 
după punctul 16 se 
introduce un nou 
punct, pct.161, cu 
următorul cuprins: 
161. La articolul 67, 
alineatele (2) - (6) se 
abrogă.  

Autor: Comisia 
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fundamentală şi cercetare-dezvoltare» din 
bugetul autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
(6) În fiecare an, suma fondurilor alocate 
pentru finanţarea instituţională de bază şi 
pentru finanţarea instituţională 
complementară de susţinere a 
performanţei, prevăzută la art. 68, nu 
poate avea o pondere mai mică de 25% 
sau mai mare de 50% din fondurile 
alocate la capitolul «Cercetare 
fundamentală şi cercetare-dezvoltare» din 
bugetul autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 

35.  
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 

 
 
 
 
17. La articolul 67, după alineatul 
(6) se introduc două noi alineate, 
alineatele (7) şi (8), cu următorul 
cuprins: 
"(7) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (6), într-un 
singur an, nivelul alocat de la 
bugetul de stat pentru finanţarea 
programului-nucleu de cercetare-
dezvoltare propriu unei unităţi sau 
unei instituţii prevăzute la art. 67 
alin. (11) nu poate fi mai mic de 
20% şi nu poate depăşi 60% din 
media veniturilor din activitatea de 
cercetare-dezvoltare din ultimii 3 
ani anteriori. 
 
 
 
(8) Încadrarea veniturilor din 
activitatea de cercetare-dezvoltare în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. La articol unic, 
punctul 17 se modifică 
și va avea următorul 
cuprins: 
La articolul 67, 
alineatul (7) se 
modifică și va avea  
următorul cuprins: 
”(7) Anual, nivelul 
alocat de la bugetul de 
stat pentru finanțarea 
programului-nucleu de 
cercetare, dezvoltare și 
inovare propriu unei 
unităţi sau unei instituţii 
prevăzute la art. 67 alin. 
(11) nu poate fi mai mic 
de 20% şi nu poate 
depăşi 70% din media 
veniturilor din 
activitatea de cercetare, 
dezvoltare și inovare din 
ultimii 3 ani.” 
 
 

În ultimii ani, ca 
urmare a diminuării 
permanente a 
alocărilor de resurse 
financiare pentru 
asigurarea 
funcționării la 
parametrii optimi 
pentru derularea de 
competiţii şi 
proiecte de 
cercetare-
dezvoltare, 
institutele naţionale 
de cercetare-
dezvoltare au fost 
supuse unor 
fluctuaţii majore în 
ceea ce priveşte 
asigurarea surselor 
de finanţare cu 
impact major asupra 
numărului de 
cercetători atestaţi 
care îşi desfăşoară 
activitatea în aceste 
unităţi de cercetare 
– dezvoltare şi 
inovare. 
Ţinând seama de 
condiţiile actuale 
propunem 
majorarea 
plafonului maxim 
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prevederile anexei, respectiv pct. 1, 
2 şi 3, se certifică de către comisiile 
de specialitate ale Colegiului 
consultativ pentru cercetare, 
dezvoltare şi inovare pentru 
evaluarea şi aprobarea 
proiectelor/fazelor programelor-
nucleu." 

 
 
 

Text nemodificat 
 

 
 
 

Text nemodificat  
 

de alocare a 
fondurilor pentru 
Programul-nucleu. 

 

36.  
 

--- 

18. La articolul 68, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, 
alineatul (11), cu următorul 
cuprins: 
"(11) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (1), instituţiile şi unităţile de 
drept public şi organizaţiile de 
cercetare de drept privat, evaluate şi 
certificate conform art. 33 alin. (11), 
pot beneficia de finanţare 
complementară de susţinere a 
performanţei, în regim competitiv." 

 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 

 
 
 

27. La articolul unic 
punctul 18 se abrogă. 

Autor: Comisia 
 

 
 

În vederea asigurării 
aplicării acestor 
prevederi în 
condițiile 
modificărilor deja 
adoptate. 

37.  
 
 
 
 

--- 

19. La articolul 68, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, 
alineatul (3), cu următorul 
cuprins: 
"(3) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (2), finanţarea instituţională 
complementară de susţinere a 
performanţei se acordă anual, în 
funcţie de resursele financiare 
disponibile, printr-un program 
specific al Planului naţional, în baza 
unor norme metodologice de 
evaluare a performanţei în 
activitatea de cercetare-dezvoltare 
elaborate de către Colegiul 
consultativ, cu consultarea 

 
 
 
 

Text nemodificat 
 

 
 
 
 

Text nemodificat  
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Consiliului Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice din Învăţământul 
Superior, a altor consilii 
consultative de nivel naţional din 
domeniul cercetării-dezvoltării, a 
Academiei Române şi academiilor 
de ramură, a organizaţiilor 
profesionale neguvernamentale din 
domeniul cercetării-dezvoltării şi a 
mediului economic, şi aprobate prin 
ordin al conducătorului autorităţii de 
stat pentru cercetare-dezvoltare." 

38.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

20. La anexă, după punctul 7 se 
introduce un nou punct, punctul 
71, cu următorul cuprins: 
"71. Organizaţia de cercetare - o 
entitate, precum universitate sau 
institut de cercetare, indiferent de 
statutul său legal (organizat conform 
legii publice sau private) sau de 
modul de finanţare, al cărei scop 
principal este de a desfăşura 
activităţi de cercetare fundamentală, 
cercetare aplicativă şi dezvoltare 
tehnologică şi de a disemina 
rezultatele acestora prin învăţare 
(predare), publicare sau transfer 
tehnologic; toate profiturile sunt 
reinvestite în aceste activităţi, în 
diseminarea rezultatelor acestora 
sau în învăţare (predare); 
întreprinderile care pot exercita 
influenţă asupra unei astfel de 
entităţi, în calitate, de exemplu, de 
acţionari sau membri, vor beneficia 
de acces nepreferenţial la 
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capacităţile de cercetare ale unei 
astfel de entităţi sau la rezultatele 
cercetării, generate de aceasta." 

39.  
 
 
 
 

--- 

21. La anexă, după punctul 16.2 se 
introduce un nou punct, punctul 
16.3, cu următorul cuprins: 
"16.3. Program Nucleu de 
Cercetare-Dezvoltare - program de 
cercetare-dezvoltare propriu al 
instituţiilor şi unităţilor de cercetare-
dezvoltare prevăzute la art. 67, care 
poate fi finanţat de către autoritatea 
de stat pentru cercetare-dezvoltare şi 
a cărui tematică este orientată cu 
precădere către problemele specifice 
domeniului economico-social în 
care funcţionează instituţia sau 
unitatea respectivă." 
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40.  
 
 
 
 
 

--- 

22. La anexă, după punctul 20 se 
introduce un nou punct, punctul 
21, cu următorul cuprins: 
"21. Registrul Potenţialilor 
Contractori - sistem informatizat ce 
permite stocarea de către Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare 
Ştiinţifică şi Inovare a informaţiilor 
unităţilor şi instituţiilor de drept 
public şi de drept privat din sistemul 
naţional de cercetare-dezvoltare, 
având un rol important în ceea ce 
priveşte accesul la programele de 
cercetare-dezvoltare şi inovare. 
Registrul Potenţialilor Contractori 
permite aplicanţilor să beneficieze 
de un proces performant de 
înregistrare, acesta venind ca un 
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suport real în ceea ce priveşte 
introducerea electronică, o singură 
dată, a unei categorii comprehensive 
de informaţii despre instituţie, 
urmând ca acestea să fie actualizate 
ori de câte ori survin modificări sau 
Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţifică şi Inovare 
solicită acest lucru." 

 


