
 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.609/2008 privind înființarea 

Agenției de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare 

prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de 

Comunicații de Date "Roedunet" 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Articol unic 

Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2008 privind înființarea Agenției de Administrare a Rețelei 

Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru 

Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet", publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 847 din 16 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, 

se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) Se înființează Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și 

Cercetare, denumită în continuare Agenția, ca organ de specialitate, cu personalitate juridică, în 

coordonarea Ministerului Educației Naționale.” 

 

 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. Obiectul de activitate al Agenției îl constituie administrarea, operarea și dezvoltarea rețelei 

RoEduNet, cercetarea științifică și formarea profesională, în domeniul tehnologiei informației și 

comunicațiilor, în calitate de administrator al NREN (National Research and Education Network).”  

 

 

3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 3. La Rețea se pot conecta următoarele tipuri de entități: 

    a) unități și instituții publice care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului 

Educației Naționale sau Ministerului Cercetării și Inovării; 

    b) unități și instituții de drept public de cercetare-dezvoltare definite conform art. 7 din 

Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, 



 

 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările 

ulterioare; 

    c) unități și instituții de drept privat de cercetare-dezvoltare definite conform art. 8 din 

Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, 

cu modificările și completările ulterioare, numai pentru activitatea de cercetare-dezvoltare; 

    d) unități și instituții de educație de toate gradele; 

    e) clinici și spitale universitare; 

    f) biblioteci, muzee și instituții publice de cultură.” 

 

 

4. La articolul 4 litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „f) realizează alte atribuții specifice domeniului de activitate, stabilite prin Regulamentul de 

organizare și funcționare al Agenției.” 

 

 

5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 5 - (1) Structura organizatorică a Agenției este formată din aparatul central, cu sediul în 

municipiul București, str. Mendeleev nr. 21 - 25 și 7 unități fără personalitate juridică în București, 

Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Galați, Târgu Mureș și Craiova. 

(2) Conducerea Agenției este asigurată de un director general și un director general adjunct. 

(3) Numirea directorului general al Agenției se face prin ordin al ministrului educației naționale, 

pe baza rezultatelor concursului organizat în condițiile legii. Directorul general al Agenției 

numește directorul general adjunct, directorul tehnic, șeful serviciului financiar-contabil și 

celelalte funcții, pe baza rezultatelor concursurilor organizate în condițiile legii. 

 

 

6. La articolul 6, litera b) a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„b) nodurile operaționale funcționează în spațiile unităților fără personalitate juridică din cadrul 

instituțiilor de învățământ superior din București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Galați, Tg. Mureș 

și Craiova”. 

 

 

7. La articolul 7 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 



 

 

„(2) Veniturile proprii provin din activități de consultanță, venituri din activități de cercetare-

dezvoltare și formare profesională, proiecte internaționale, proiecte cu fonduri nerambursabile, 

donații, sponsorizări și alte venituri, dobândite în condițiile legii.” 

 

8. La articolul 7 după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu 

următorul cuprins: 

„(3) Costurile operării, dezvoltării și interconectării Rețelei vor fi asigurate din bugetul 

Ministerului Educației Naționale și nu se vor percepe taxe pentru aceste servicii instituțiilor 

conectate. Costurile de conectare a instituțiilor la nodurile județene sau regionale sunt suportate de 

acestea.” 

 

 

9. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) Agenția funcționează cu un număr maxim de 40 de posturi, finanțate din venituri proprii și 

subvenții acordate de la bugetul de stat.” 

 

 

10. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(3) Statul de funcții, structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale 

Agenției, se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.” 

 

 

11. Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2008 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 
ANEXA 1 

Adresele unde funcţionează unităţile fără personalitate juridică şi nodurile operaţionale ale 

Agenţiei: 

 

1. Unitatea fără personalitate juridică Bucureşti şi Nodul operaţional Bucureşti: 

Universitatea "Politehnica" Bucureşti, Spl. Independenţei nr. 313, corp R, camera R506, 

R507, sectorul 6, 060042, Bucureşti; 

2. Unitatea fără personalitate juridică Iaşi şi Nodul operaţional Iaşi: Universitatea 

"Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, bd. Carol I nr. 11, corp A, camera 167 - 169, 700506, Iaşi; 



 

 

3. Unitatea fără personalitate juridică Cluj şi Nodul operaţional Cluj-Napoca: Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca, str. George Bariţiu nr. 26 - 28, camera 22, 400027, Cluj-Napoca; 

4. Unitatea fără personalitate juridică Timişoara şi Nodul operaţional Timişoara: 

Universitatea Tehnică din Timişoara, str. Vasile Pârvan nr. 2, corp A, parter, camera 

RoEduNet, cod. 300223, Timişoara; 

5. Nodul operaţional Galaţi: Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi, Str. Ştiinţei nr. 2, corp 

Y, camera 010, 800146, Galaţi; 

6. Nodul operaţional Târgu Mureş: Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş, str. 

Nicolae Iorga nr. 1, camera 204, 540088, Târgu Mureş; 

7. Nodul operaţional Craiova: Universitatea din Craiova, bd. Decebal nr. 107, camera 308, 

200440, Craiova. 
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