
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 
Secțiunea 1: 

Titlul proiectului de act normativ 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea art. 9 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 693/2021 
privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Cercetare-

Dezvoltare în Genomică 
 

 
Secțiunea a 2-a: 

Motivul emiterii actului normativ 
 

2.1 Sursa proiectului de act normativ  

Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 693/2021 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Genomică a fost inițiată de 
Ministerul Educației, urmare solicitării Universității de Medicină și Farmacie “Carol 
Davila” din București, în scopul susținerii institutului pentru realizarea atribuțiilor 
proprii și accelerarea pregătirii proiectului strategic privind Realizarea unei 
infrastructuri naționale de excelență în domeniul genomică, inclus în Programul 
Operațional Sănătate, în acord cu obiectivul strategic Susținerea dezvoltării de 
proiecte strategice de cercetare-dezvoltare, inclus în Programul de Guvernare 2021-
2024. 

2.2 Descrierea situației actuale 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Genomică, instituție publică în subordinea 
Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București, denumit în 
continuare ICDG, a fost înființat în baza Hotărârii Guvernului nr. 693/2021 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare în 
Genomică. Obiectul său principal de activitate constă în “crearea și dezvoltarea 
infrastructurii naționale de genomică, respectiv creșterea capacității de cercetare-
dezvoltare și inovare în domeniile genomică, proteomică, transcriptomică, 
metabolomică, bioinformatică, biotehnologice și alte științe omice, precum și în 
materializarea oportunităților și obiectivelor științifice de cercetare-dezvoltare și 
inovare rezultate”.  
Genomica, domeniu național de specializare inteligentă, reprezintă știința 
înțelegerii, interpretării și valorificării codului genetic pentru a crea soluții din lumea 
reală, care se concentrează pe studiul structurii, funcției, evoluției, secvențierii și 
editării întregului genom al unui organism. Aceasta implică secvențierea și analiza 
genomului utilizând tehnici de secvențiere ADN în masă și analize bioinformatice 
pentru a analiza funcțiile și structura întregului genom. 
Înțelegerea genomicii este esențială pentru abordarea numeroaselor provocări cu 
care se confruntă societățile, de la problemele cronice de sănătate până la 
schimbările climatice, creșterea populației globale și creșterea cererii de produse 
alimentare și de energie. Perspectivele provenite din genomică reprezintă cheia 



 

pentru îmbunătățirea calității vieții pentru cetățeni, pentru dezvoltarea inovațiilor din 
industrii și stimularea creșterii economice.  
Rezultatul implementării infrastructurii naționale de genomică reprezintă realizarea 
și valorificarea activităților de cercetare fundamentală și aplicativă în domeniul 
științelor omice, precum și integrarea acesteia în sistemul public de sănătate și în 
rețelele de cercetare paneuropeană, coroborată cu programe de formare 
specializate care va conduce la îmbunătățirea calității actului medical și la 
promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente. 
Implementarea proiectului va contribui la creșterea calității activității de cercetare în 
țara noastră, prin procesul de translare a rezultatelor din domeniul cercetării 
fundamentale în planul cercetării aplicative, iar în plan calitativ, proiectul va avea 
impact asupra: 

a) menținerii în țară a personalului de înaltă calificare și a tinerilor absolvenţi; 
b) schimbarea percepţiei despre cercetarea romanească; 
c) dezvoltarea durabilă prin desfășurarea de activități care nu epuizează 

resursele mediului; 
d) reducerea decalajelor de dezvoltare între diversele regiuni ale țării, între țara 

noastră și alte state membre ale UE, avansate în domeniul genomicii. 
 
Prin realizarea scopului pentru care a fost constituit, Institutul va contribui la 
realizarea următoarelor obiectivelor 3: Sănătate și bunăstare și 9: Industrie, inovație 
și infrastructură aferente Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a 
României 2030. 
 
În realizarea scopului pentru care a fost constituit, au fost realizate multiple 
demersuri, printre care: 

a) fundamentarea nevoii de intervenție în cadrul următoarelor documente 
strategice: Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare 
inteligentă 2022-2027, Strategia Națională de Sănătate 2022-2030 și Planul 
Național de Combatere a Cancerului; 

b) fundamentarea operațiunii de importanță strategică privind infrastructura 
națională de genomică, în cadrul Programului Operațional Sănătate, 
document transmis Comisiei Europene în 30.06.2022; 

c) identificarea amplasamentului pentru proiect și fundamentarea proiectului în 
cadrul Strategiei de dezvoltare a județului Ilfov 2020-2030 și a Strategiei de 
dezvoltare locală a Comunei Mogoșoaia și inițierea demersurilor pentru 
obținerea terenului necesar proiectului; 

d) finalizarea conceptului de proiect; 
e) identificarea sursei de finanțare nerambursabilă, în vederea realizării etapei 

de pregătire a proiectului strategic, respectiv întocmirea documentației 
tehnico-economice; 

f) alte activități, cu scopul de a asigura pregătirea și implementarea cu succes 
a proiectului strategic. 

Prezentul proiect de act normativ este necesar pentru accelerarea pregătirii 
proiectului strategic privind Realizarea unei infrastructuri naționale de excelență în 
domeniul genomică, inclus în Programul Operațional Sănătate (POS) și asigurarea 
de surse de finanțare suplimentare pentru realizarea atribuțiilor ICDG. 



 

Accelerarea pregătirii proiectului strategic este necesară întrucât: 
- eligibilitatea cheltuielilor în perioada de programare 2021-2027 începe cu 

data de 1 ianuarie 2021, dată de la care devin eligibile cheltuielile aferente 
pregătirii și implementării proiectelor, iar proiectul strategic necesită o 
perioadă de timp de aproximativ 9 luni pentru pregătirea și elaborarea 
documentațiilor tehnico-economice, respectiv pentru elaborarea și aprobarea 
studiului de fezabilitate și/sau a proiectului tehnic de execuție, 

- pregătirea cu întârziere a proiectului prezintă riscuri majore pentru succesul 
și sustenabilitatea acestuia, întrucât conduce la reducerea perioadei de 
implementare a acestuia, condiționată de sfârșitul perioadei de programare; 

- obiectivul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene este de a lansa 
până la sfârșitul anului 2023 toate apelurile majore de proiecte aferente 
perioadei de programare 2021-2027, pentru ca proiectele să susțină 
economia și creșterea nivelului de trai al românilor, iar în anul 2025 să fie 
vizibile în mod cuantificabil primele rezultate ale implementării acestora. 

2.3 Schimbări preconizate 

Prin prezentul act normativ se propune modificarea art. 9, alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 693/2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului 
de Cercetare-Dezvoltare în Genomică, respectiv schimbarea regimului de finanțare 
al acestuia, urmând ca institutul să fie finanțat din venituri proprii și subvenții 
acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Educației. 

Finanțarea ICDG din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerul Educației, are ca scop susținerea activității ICDG și pregătirea 
într-un termen optim a proiectului strategic. 

Pregătirea, elaborarea și aprobarea documentației tehnico-economice și a studiilor 
specifice acestui proiect este necesară, ȋntrucât, în lipsa pregătirii acestuia din timp, 
România riscă să înregistreze pierderi cu consecințe directe care vizează interesul 
public și strategic.  

Proiectul se încadrează în Obiectivul de politică 1 - O Europă mai inteligentă, pentru 
care alocarea, potrivit POS, este de aproximativ 89 milioane EUR, ce se va 
implementa în perioada 2023-2027. 

Subvențiile acordate de la bugetul de stat se vor aloca cu încadrarea în bugetul 
aprobat al Ministerului Educației și, în completare, venituri obținute pe bază de 
contract de la Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila“ din București cât 
și din alte surse legal constituite. 

Pregătirea proiectului este estimată la 9 luni de zile și cuprinde: studiul de 
fezabilitate, studiu geotehnic, studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, 
studiu topografic, studiu de marketing, vizite de studiu, precum și orice alte categorii 
de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare 
pentru implementarea proiectelor din domeniul de specializare inteligentă 
genomică. Suplimentar, va fi susținută activitatea ICDG pentru consolidarea 
capacității administrative. 

Deoarece eligibilitatea cheltuielilor în perioada de programare 2021-2027 începe cu 
data de 01 ianuarie 2021, dată de la care devin eligibile cheltuielile aferente pregătirii 



 

și implementării proiectelor și acționează riscul de dezangajare eșalonat pe durata 
celor 7 ani, conform regulilor prevăzute de Regulamentele Comisiei Europene, de 
tipul n+2, Comisia Europeană a recomandat României să ia fără întârziere toate 
măsurile și să aloce resursele necesare pentru prioritizarea și asigurarea unui 
portofoliu de proiecte de investiții mature pentru următoarea perioadă de 
programare. 

2.4 Alte informații  

 
Secțiunea a 3-a: 

Impactul socioeconomic **) 
 

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în 
vigoare a actului normativ 

3.2 Impactul social 

3.3 Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 

3.4 Impactul macroeconomic 

3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici 

3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial si domeniul ajutoarelor de stat 

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri 

3.6 Impactul asupra mediului înconjurător 

3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării 

3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 

3.9 Alte informații 

 
Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu 

privire la cheltuieli și venituri.***) 
 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul curent Următorii patru ani Media pe 
cinci ani 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din 
care: 

      

a) buget de stat, din acesta: 
i. impozit pe profit 
ii. impozit pe venit 
iii. sume defalcate din TVA 

      

b) bugete locale 
i. impozit pe profit 
ii. sume defalcate din TVA 

      

c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 
i. contribuții de asigurări 

      

d) alte tipuri de venituri        



 

(se va menționa natura 
acestora) 

4.2 Modificări 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 
iii. asistență socială 

      

c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 
i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri și servicii 

      

d) alte tipuri de cheltuieli 
(se va menționa natura 
acestora) 

      

4.3 Impact financiar, 
plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat       

b) bugete locale       

4.4 Propuneri pentru 
acoperirea creșterii 
cheltuielilor bugetare 

      

4.5 Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

4.6 Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor și/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage 
majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: 
a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de 
calcul utilizată; 
b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu 
obiectivele şi prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea 
bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

4.8 Alte informații 

Subvențiile acordate de la bugetul de stat se asigură prin bugetul Ministerului 
Educației, cu încadrarea în bugetul aprobat al Ministerului Educației. 

 
Secțiunea a 5-a: 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 
 



 

5.1 Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ 

5.2 Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice 

5.3 Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor 
ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE).  

5.3.1 Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

5.3.2 Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE   

5.4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene  

5.5 Alte acte normative şi/sau documente internaționale din care decurg 
angajamente asumate 

5.6. Alte informații   

 
Secțiunea a 6-a: 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 

6.1 Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor 
normative 

6.2 Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, 
institute de cercetare și alte organisme implicate 

6.3 Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice 
locale – se va transmite conținutul proiectului structurilor asociative ale autorităților 
publice locale în vederea consultării. 

6.4 Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative 
constituite prin acte normative  

6.5 Informații privind avizarea de către:  
a)Consiliul Legislativ 
b)Consiliul Suprem de Apărare a Țării  
c)Consiliul Economic și Social  
d)Consiliul Concurenței  
e)Curtea de Conturi  

Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul Legislativ. 

6.6 Alte informaţii 

 
Secțiunea a 7-a: 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ 

 

7.1 Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 

Proiectul a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Educației, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu completările ulterioare. 

7.2 Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătății 
și securității cetățenilor sau diversității biologice. 

7.3 Alte informații      

 



 

Secțiunea a 8-a: 
Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act 

normativ 
 

8.1 Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ  

8.2 Alte informații                     

               
Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea art. 9 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 693/2021 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Genomică. 
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