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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secțiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

privind înființarea Centrului de Excelență „Ovidius” pentru Dezvoltare Durabilă în Sud–

Estul Europei  

Secțiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situației actuale 

Prezentul act normativ are ca obiect înființarea Centrului de Excelență „Ovidius” pentru 

Dezvoltare Durabilă în Sud–Estul Europei.  

Prezentul act normativ este elaborat în temeiul prevederilor art. 114, alin (2), art. 123, 

alin (2) și al art. 131 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare și în conformitate cu prevederile Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 

Politici în domeniul educației, precum și în temeiul  

Învățământul superior, cercetarea și inovarea joacă un rol crucial în sprijinirea coeziunii 

sociale, creșterii economice și competitivității globale. Având în vedere dorința societăților 

europene de a deveni din ce în ce mai bazate pe cunoaștere, cercetarea în învățământul superior 

a devenit o componentă esențială a dezvoltării socio-economice și culturale. În același timp, 

creșterea cererii pentru abilități și competențe necesită un învățământ superior care răspunde la 

această nevoie prin noi modalități. 

Prezentul act normativ respectă prevederile legale în vigoare menționate anterior precum 

şi angajamentele internaționale pe care România şi le-a asumat în cadrul Strategiei Europa 

2020. Prevederile proiectului sunt corelate cu recomandările Cadrului strategic de cooperare în 

domeniul educației, fiind în concordanță cu obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltare 

durabilă.  

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă se caracterizează printr-un program de acțiune 

globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele 

trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu. Pentru prima oară, 

acțiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare.  

Acest proiect de hotărâre de Guvern facilitează atingerea a cel puțin 11 dintre cele  

17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal şi sub denumirea de Obiective 

Globale. 
 Foamete „zero” 

 Sănătate şi bunăstare  

 Educație de calitate  

 Apă curată şi sanitație  

 Energie curată şi la preturi accesibile  

 Industrie, inovație şi infrastructură  

 Inegalități reduse  

 Orașe şi comunități durabile  

 Acțiune climatică 

 Viața acvatică 

 Viața terestră 

 Pace, justiție şi instituții eficiente  

1.1 În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislația comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea directă a acesteia se vor specifica doar actele comunitare în cauză 

însoțite de elementele de identificare ale acestora. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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2. Schimbări preconizate 

Sub aspectul conținutului, prezentul proiect de act normativ urmărește înființarea unui 

centru de excelență pentru realizarea unor proiecte de cercetare științifică, dezvoltare 

tehnologică cu impact pe o creștere economică și socială durabilă a zonelor riverane Mării 

Negre. 

Totodată, prin înființarea Centrului de Excelență „Ovidius” pentru Dezvoltare Durabilă în 

Sud–Estul Europei se urmărește formarea și dezvoltarea profesională avansată la nivel 

postuniversitar a experților internaționali în bazinul Mării Negre. Formarea de experți 

internaționali cu activitate în dezvoltarea regiunii Mării Negre și dezvoltarea unor activități de 

colaborare cu experți și instituții din țară și din străinătate. 

Promovarea creației în mediul universitar sub raportul multiculturalității, diversității și 

dialogului dintre popoarele din spațiul european prin evenimente și manifestări socio-culturale 

internaționale. Creșterea vizibilității internaționale prin publicații științifice și conferințe 

internaționale de prestigiu din domeniul dezvoltării durabile în sud-estul Europei. 

3. Alte informații 

Centrul de Excelență „Ovidius” pentru Dezvoltare Durabilă în Sud–Estul Europei are 

personalitate juridică în relațiile contractuale. 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Prezentul act normativ sprijină promovarea relațiilor internaționale, a rețelelor sectoriale 

şi trans-sectoriale, precum şi a parteneriatelor în special în cadrul Bazinului Mării Negre. 

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 permite atât transferul de cunoaștere, cât și cel al rezultatelor 

activităților de cercetare către mediul economic.  

3. Impact social 

Prezentul act normativ are impact asupra pregătirii experților internaționali în 

problematica Mării Negre. De asemenea, sprijină promovarea multiculturalității, a diversității și 

a dialogului dintre țările riverane Mării Negre, conducând la promovarea creației universitare. 

4. Impact asupra mediului 

Prezentul act normativ va asigura înființarea acestui centru care va promova proiecte 

pentru protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, 

gestionarea durabilă a zonelor riverane Mării Negre (ca de exemplu: combaterea deșertificării, 

stoparea şi repararea degradării solului, stoparea pierderilor de biodiversitate etc.). 

5. Alte informații 

Nu este cazul. 
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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) 

 

Proiectul de act normativ se referă la acest subiect. 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru 

ani 

Media pe 

cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 

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 

      

2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii  

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor 

bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare 

      

7. Alte informații 

    Nu este cazul. 
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Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de act normativ): 

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ: 

     b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 legislația 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 Curții de Justiție a Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente, 

făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluție sau recomandare internațională 

ori la alt document al unei organizații internaționale: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6. Alte informații 

Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute 

de cercetare și alte organisme implicate  

Prezentul proiect de act normativ a fost înaintat spre analiză și avizare la Unitatea Executiva pentru 

Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI).  
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2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum și a 

modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act 

normativ 

 

Ministerul Educației Naționale proiectează, fundamentează şi aplică strategiile naționale 

în domeniul învățământului superior și a cercetării științifice, prin consultarea cu Unitatea 

Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării 

(UEFISCDI). 

 

3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005, cu modificările și completările ulterioare, privind 

procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice 

locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

 

Prevederile prezentului act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005, cu modificările și completările ulterioare, 

privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Prevederile prezentului act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

5. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii 

c) Consiliul Economic și Social 

d) Consiliul Concurenței  

e) Curtea de Conturi 

În vederea adoptării/aprobării, proiectul de act normativ urmează a fi avizat de Consiliul 

Legislativ și Consiliul Economic și Social. 

6. Alte informații 

Nu este cazul. 

Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea 

și implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

       Proiectul de act normativ a îndeplinit procedura privind transparența decizională prevăzută 

de Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003, republicată, privind transparența decizională în 

administrația publică. 
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În vederea respectării prevederilor legale în vigoare cu privire la transparența decizională 

și accesul la informațiile de interes public, proiectul de act normativ a fost publicat pe pagina de 

internet a ministerului, secțiunea Ultimele documente. 

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității 

cetățenilor sau diversității biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informații 

    Nu este cazul. 

Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile 

administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau  

extinderea competențelor instituțiilor existente 

Prevederile prezentului act normativ vor fi puse în aplicare, după aprobare. 

2. Alte informații 

Nu este cazul. 

Față de cele prezentate a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind înființarea 

Centrului de Excelență „Ovidius” pentru Dezvoltare Durabilă în Sud–Estul Europei, pe care îl 

supunem Guvernului spre adoptare. 

Ministrul Educației Naționale, 

 

Ecaterina ANDRONESCU 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

       Ministrul Justiției,                                Ministrul Muncii şi Justiției Sociale, 

       Vice-prim ministru pentru implementarea  

Parteneriatelor strategice ale României, interimar 

 

                       Ana BIRCHALL      Marius-Constantin BUDĂI 

 

 

 

 Ministrul Finanțelor Publice,                                  Ministrul Cercetării şi Inovării, 

 

     Eugen Orlando TEODOROVICI          Nicolae HURDUC 
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SECRETAR DE STAT                            SECRETAR DE STAT                                                             

 

Gigel PARASCHIV            Ioan Ștefan GROZA                                                           

                                   

 

 

SECRETAR GENERAL 

 

Dănuț GHICAN 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

Director General 

 

 

Mihai PĂUNICĂ 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ JURIDIC 

Director General 

 

Crina Mădălina CIOBANU 

 

 

DIRECŢIA AVIZARE ACTE NORMATIVE ȘI PERSONAL 

Director 

 

 

Liliana DUȚĂ 

 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR 

Director General 

 

Daniela Vasilica BURGHILĂ 

 

 

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A 

CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII 

Director General 

 

Adrian CURAJ 

 

 

                 Aviz de legalitate 

 

 

Aviz de conformitate 

 

 Valentin Sorin POPESCU 

 


