
Notă de Fundamentare 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

  

 HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 

2022-2027 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

  

 2.1. Sursa proiectului de act normativ 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

 

 2.2. Descrierea situaţiei actuale 

În luna iunie 2021 Parlamentul European și Consiliul au aprobat pachetul legislativ privind 

implementarea fondurilor europene aferente cadrului financiar 2021-2027, unde sunt 

prevăzute o serie de condiții favorizante, care înlocuiesc condiţionalităţile ex-ante din 

perioada 2014 - 2020, condiţii care sunt mult mai stricte şi consolidate în contextul fondului 

european vizat. 

 

Pentru perioada post 2020, implementarea fondurilor este şi mai mult restricţionată de 

îndeplinirea acestor condiţii favorizante. Conform art. 15 alin. (5), din Regulamentul 

(UE) 1060/20211, "cheltuielile aferente unor operațiuni în legătură cu obiectivul specific pot 

fi incluse în cererile de plată, dar nu se rambursează de către Comisie până când aceasta 

nu a informat statul membru cu privire la îndeplinirea condiției favorizante". În acest 

context, este foarte important ca până la finalizarea documentelor de programare 2022-2027 

să fie întreprinse toate măsurile necesare, astfel încât autoevaluările naţionale să fie 

transmise Comisiei Europene, care să confirme îndeplinirea condiţiilor favorizante. 

 

În şedinţa de Guvern din data de 08.03.2019 a fost aprobat Memorandumul cu tema Măsuri 

necesare îndeplinirii condiției favorizante „Buna guvernanță a strategiei naționale sau 

regionale de specializare inteligentă”, memorandum care include măsuri privind 

îndeplinirea criteriilor aferente condiției favorizante.  

 

Pentru perioada 2021-2027, responsabilitatea îndeplinirii condiției favorizante,  menționată 

mai sus, revine Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID). Condiția 

                                                
1 Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune 

privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune, Fondul 

pentru o Tranziție Justă și Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură și de stabilire a 

normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare, Fondului 

pentru Securitate Internă și Instrumentului de Sprijin Financiar pentru Managementul Frontierelor și Politica de 

Vize 



favorizantă este aferentă Obiectivului de Politică 1 „O Europă mai competitivă și mai 

inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a 

conectivității TIC regionale, în perioada 2021-2027". Această condiţie favorizantă se referă 

la investiţiile FEDR care contribuie la îmbunătăţirea sistemelor de cercetare şi inovare 

naţionale sau regionale, a procesului de descoperire antreprenorială, managementul tranziţiei 

industriale şi încurajarea colaborării internaţionale. 

 

Pentru îndeplinirea responsabilităților ce îi revin, Ministerul Cercetării, Inovării și 

Digitalizării a elaborat Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare 

Inteligentă 2022-2027 (SNCISI). Strategia exprimă opțiunea fermă de a recunoaște și 

susține excelența, de a recompensa performanța, de a stimula dezvoltarea colaborării între 

mediul public și cel privat pentru a adresa provocările economice și societale, de a face 

știința, inovarea și antreprenoriatul de inovare modele de succes pentru dezvoltarea 

sustenabilă a României în context local, național și internațional. 

 

Documentul, elaborat în strânsă corelare cu Strategiile Regionale de Cercetare-Inovare 

pentru Specializare Inteligentă, va sta la baza alocării resurselor financiare din Programele 

Operaționale ale României, care vizează intervenții corespunzătoare Obiectivului de Politică 

1, în perioada 2021-2027. 

 

Elaborarea strategiei s-a realizat cu consultarea actorilor cheie din sistem și a ministerelor de 

linie, cu avizarea etapelor în cadrul Comitetului de Coordonare privind Specializarea 

Inteligentă (CCSI), constituit prin Ordinul MCI nr. 458/31.07.2019, care cuprinde 

reprezentanți ai ministerelor relevante și ai Agențiilor de Dezvoltare Regională. 

 

 2.3. Schimbări preconizate 

SNCISI este în concordanță cu obiectivele Spațiului European de Cercetare pentru crearea 

unei piețe europene comune pentru cercetare, inovare și tehnologie, mobilitatea 

cercetătorilor și cunoștințelor, investițiile în cercetare și inovare și cu creșterea interacțiunii 

dintre universități, institute de cercetare, mediul de afaceri și alți actori implicați în procesul 

de inovare. 

 

Strategia națională de cercetare, inovare și specializare inteligentă crează premisele pentru 

utilizarea eficientă și eficace a fondurilor naționale (guvernamentale și FESI) pentru 

proiectele dedicate CDI, în perioada 2021-2027.  

 

Strategia pornește de la dificultăți, nerealizări și urmărește să valorifice oportunitățile, 

resursele existente, capitalul natural de excepție, infrastructura de cercetare și infrastructurile 

internaționale de cercetare unice, dezvoltate și găzduite de România, insulele de excelență 

științifică și capabilitățile tehnologice sau resursele umane, precum cele din IT, pentru a 

răspunde provocărilor dublei tranziții (ecologică/verde și digitală) astfel încât România să fie 

un actor recunoscut în inovare.  

 



SNCISI asigură echilibrul între libertatea alegerii temelor de cercetare, la inițiativa 

cercetătorilor, prioritățile agendei strategice fiind stabilite în urma unui dialog incluziv la 

nivelul societății  - proces de co-creare. Domeniile de specializare inteligentă sunt rezultate 

în urma derulării metodologiei de descoperire antreprenorială, în cadrul procesului fiind 

consultați toți actorii principali ai sistemului de cercetare: organizații de cercetare, clustere 

de inovare, întreprinderi etc. Strategia este ancorată în nevoia de a răspunde prin soluții 

inovative provocărilor societale și tehnologice, poate include misiuni de interes național 

corelate și cu cele europene, iar specializările inteligente vor reprezenta un element 

fundamental pentru atingerea masei critice C&D asociate preponderent nevoilor mediului de 

afaceri. 

 

Cu aceste premise și asumându-și rolul public în susținerea științei, inovării și 

antreprenoriatului de inovare, România are ambiția de a deveni actor important în circulația 

talentelor, o destinație gazdă pentru cercetători de excelență și inovatori care, beneficiind de 

un ecosistem de inovare atractiv, care susține antreprenorii și riscul, de facilități și programe 

de cercetare care să-i provoace, dar și de un mediu cultural și natural de excepție, vor avea o 

opțiune serioasă în a lucra și trăi în România. Strategia este ambiție, determinare și voință 

asumate. 

 

 2.4. Alte informaţii*) 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic**) 

  

 3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în 

vigoare a actului normativ 

Propunerea de act normativ este însoțită de evaluarea de impact ex-ante „Evaluarea 

impactului finanțării CD asupra PIB-ului cu ajutorul modelului Rhomolo (model adaptat 

pentru nivelul național)” – raport tehnic realizat împreună cu Joint Research Center – 

Comisia Europeană. Documentul este disponibil aici: http://shorturl.at/ck029.  

 

 3.2. Impactul social 

Nu este cazul. 

 

 3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 

Nu este cazul. 

 

 3.4. Impactul macroeconomic 

 3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici 

Evaluarea de impact ex-ante „Evaluarea impactului finanțării CD asupra PIB-ului cu 

ajutorul modelului Rhomolo (model adaptat pentru nivelul național)” – raport tehnic realizat 

http://shorturl.at/ck029


împreună cu Joint Research Center – Comisia Europeană prezintă rolul pozitiv al investiției 

în CD asupra nivelului macroeconomic.  

 

 3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 

Nu este cazul. 

 

 3.5. Impactul asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ îşi propune crearea premiselor în vederea asigurării cadrului 

strategic pentru investiții în CDI prin promovarea de măsuri de finanțare în vederea 

satisfacerii nevoilor existente la nivelul sistemului de cercetare, inovare și transfer 

tehnologic din România. Totodată, prin încurajarea parteneriatelor între actorii publici și cei 

privați, se crează prerogativele necesare creșterii competitivității prin trecerea rezultatelor 

cercetării, dobândite în urma experienței, către piață. 

O serie de instrumente de finanțare publică sunt necesare pentru realizarea obiectivelor 

adoptate în cadrul strategiei. Aceste măsuri vor avea un efect pozitiv asupra mediului de 

afaceri, inclusiv prin stimularea și dezvoltarea mediului public de CDI (Institute Naționale 

de Cercetare, Dezvoltare - INCD/ Institute de Cercetare ale Academiei Române - 

ICAR/Universități), de a veni în întâmpinarea cererii întreprinderilor. 

 

 3.6. Impactul asupra mediului înconjurător 

Nu este cazul. 

 

 3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării 

Nu este cazul. 

 

 3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 

Nu este cazul. 

 

 3.9. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea 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 informaţii cu privire la cheltuieli şi 

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: 

Nu este cazul. - - - - - 



 1. buget de stat, din acesta: 

1. impozit pe profit 

2. impozit pe venit 

- - - - - - 

 1. bugete locale 

1. impozit pe profit 

- - - - - - 

 1. bugetul asigurărilor sociale de stat: 

1. contribuţii de asigurări 

- - - - - - 

 d) alte tipuri de venituri 

(Se va menţiona natura acestora.) 

- - - - - - 

 4.2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

- - - - - - 

 1. buget de stat, din acesta: 

1. cheltuieli de personal 

2. bunuri şi servicii 

- - - - - - 

 1. bugete locale: 

1. cheltuieli de personal 

2. bunuri şi servicii 

- - - - - - 

 1. bugetul asigurărilor sociale de stat: 

1. cheltuieli de personal 

2. bunuri şi servicii 

- - - - - - 

 d) alte tipuri de cheltuieli 

(Se va menţiona natura acestora.) 

- - - - - - 

 4.3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

- - - - - - 

 b) bugete locale - - - - - - 

 4.4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

 4.5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

- - - - - - 

 4.6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

 4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea 

cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: 

1. fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul 

utilizată; 

Nu este cazul. 

 

2. declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu 

obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară 

anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 



Nu este cazul. 

 4.8. Alte informaţii 

Atingerea țintelor din strategie va fi realizată prin intermediul instrumentelor de finanțare ce 

vor implementa măsuri destinate a atinge obiectivele strategice. 

 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

  

 5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ 

Adoptarea Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Planului Național de Cercetare, Dezvoltare, 

Inovare 2022-2027. 

 

 5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice 

Nu este cazul. 

 

 5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce 

transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) 

 

5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

Nu este cazul. 

 

 5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 231 din 30.06.2021, au fost publicate 

Regulamentul (UE) 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 

2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, 

Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune, Fondul pentru o Tranziție Justă și 

Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură și de stabilire a normelor 

financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare, 

Fondului pentru Securitate Internă și Instrumentului de Sprijin Financiar pentru 

Managementul Frontierelor și Politica de Vize și Regulamentul (UE) 1058/2021 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul European de 

Dezvoltare Regională și Fondul de coeziune. 

 

În Anexa IV- Condiții favorizante tematice aplicabile FEDR, FSE+ și Fondului de 

coeziune a Regulamentului (UE) 1060/2021, sunt descrise condițiile  favorizante tematice, 



precum și criteriile necesare pentru evaluarea îndeplinirii aferente fiecărui obiectiv de 

politică, aplicabile statelor membre.    

 

Totodată, Regulamentul (UE) 1058/2021, prevede la punctul (14) că Sprijinul din partea 

FEDR în cadrul obiectivului de politică 1 (OP 1) ar trebui să se bazeze pe consolidarea 

capacităților pentru strategii de specializare inteligentă, care stabilesc priorități la nivel 

național sau regional, sau la ambele niveluri, pentru sporirea avantajului competitiv 

propriu prin dezvoltarea punctelor forte ale cercetării și inovării și prin corelarea acestora 

cu nevoile întreprinderilor și cu competențele necesare printr-un proces de descoperire 

antreprenorială. Procesul ar trebui să permită entităților antreprenoare, inclusiv industriei, 

organizațiilor de învățământ și de cercetare, administrațiilor publice și societății civile, să 

identifice domeniile cele mai promițătoare pentru dezvoltarea economică durabilă, pe baza 

structurilor și a bazei de cunoștințe specifice la nivel de regiune. Întrucât procesul de 

guvernanță a specializării inteligente este esențial pentru calitatea unei strategii, FEDR ar 

trebui să ofere sprijin pentru dezvoltarea și creșterea capacităților necesare pentru un 

proces eficient de descoperire antreprenorială și pentru elaborarea sau actualizarea 

strategiilor de specializare inteligentă. 

 

Utilizarea FESI pentru investiții în domeniul CDI, pentru perioada 2021 – 2027, este, așadar, 

condiționată, în principal, de existența unei strategii naționale de cercetare, inovare și 

specializare inteligentă. Responsabilitatea elaborării strategiei naționale de cercetare, inovare 

și specializare inteligentă, revine, conform Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 din 29 martie 

2021, cu modificările și completările ulterioare, Ministerului Cercetării, Inovării şi 

Digitalizării. 

 

Statul membru trebuie să se asigure de îndeplinirea și de respectarea condițiilor favorizante 

pe întreg parcursul perioadei de programare 2021 – 2027 

 

 5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

Nu este cazul. 

 

 5.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

asumate 

Nu este cazul. 

 

 5.6. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

  



 6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor 

normative 

Nu este cazul. 

 

 6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, 

institute de cercetare şi alte organisme implicate 

În etapele de pregătire/consolidare a strategiei au fost organizate reuniuni de lucru la nivelul 

Comitetului de Coordonare pentru Specializare Inteligentă, în perioada septembrie 2019 – 

noiembrie 2021.  

Elaborarea strategiei s-a realizat cu consultarea actorilor cheie din sistem 

(INCD/ICAR/Universități/mediul de afaceri) și a ministerelor de linie, cu avizarea etapelor 

în cadrul Comitetului de Coordonare privind Specializarea Inteligentă (CCSI), constituit prin 

Ordinul MCI nr. 458/31.07.2019, care cuprinde reprezentanți ai ministerelor relevante și ai 

Agențiilor de Dezvoltare Regională.  

  

Proiectul de act normativ a fost supus consultărilor publice în perioada 17 noiembrie - 03 

decembrie 2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică. În urma derulării procesului de consultare publică, au 

fost organizate întâlniri de lucru împreună cu reprezentanții entităților care au răspuns la 

consultare, în urma acestor întâlniri rezultând cadrul strategic consolidat.  

 

 6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice 

locale 

Nu este cazul. 

 

 6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative 

constituite prin acte normative 

Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al MCID a formulat puncte de 

vedere cu privire la prezentul proiect de act normativ. 

 

 6.5. Informaţii privind avizarea de către: 

 a) Consiliul Legislativ 

Aviz favorabil nr. 820/14.07.2022. 

 

 b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

Nu este cazul. 

 

 c) Consiliul Economic şi Social 

Consultarea Consiliului Economic şi Social – Puncte de vedere ale CES înregistrate cu nr. 

4416/19.07.2022. 

 

 d) Consiliul Concurenţei 

Nu este cazul. 



 

 e) Curtea de Conturi 

Nu este cazul. 

 

 6.6. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

  

 7.1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind 

procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 

documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, 

în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, precum și 

demersurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată. 

Prezentul proiect de act normativ a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului 

Cercetării, Inovării și Digitalizării. 

 

 7.2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Nu este cazul. 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ 

  

 8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 8.2. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru aprobarea 

Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022 – 2027, pe care îl 

supunem Guvernului spre aprobare. 

 

 

Iniţiator: 

MINISTRUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII 

SEBASTIAN-IOAN BURDUJA 

 

 



Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru aprobarea 

Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022 – 2027, pe care îl 

supunem Guvernului spre aprobare. 
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