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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

 
Secţiunea I. Titlul proiectului 
HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Piscicultură  Nucet, prin reorganizarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Piscicultură Nucet  
 
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ  
1. Descrierea situaţiei actuale 

În prezent, Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură  Nucet îşi 
desfăşoară activitatea ca instituţie publică finanţată integral din venituri proprii, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1833/2004 privind înfiinţarea 
Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură  Nucet prin reorganizarea Staţiunii 
de Cercetare pentru Piscicultură  Nucet. 

Acest statut nu mai corespunde cu realitatea şi creează disfuncţionalităţi în 
activitatea acesteia, având în vedere că Legea nr. 290/2002 a fost abrogată de Legea 
nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
“Gheorghe Ionescu Şişeşti” şi a sistemului de cercetare – dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, 
care prevede restructurarea  activităţii de cercetare datorită reducerii capacităţii unităţilor 
de cercetare-dezvoltare de realizare a veniturilor proprii ca urmare a retrocedărilor de 
terenuri, cât şi a reducerii personalului din cercetarea agricolă, datorită faptului că 
aceasta a devenit neatractivă ca salarizare. 
11. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau 
creează  cadrul pentru aplicarea directă a acesteia, se vor specifica doar actele 
comunitare în cauză, însoţite de elementele de identificare ale acestora. 
Nu este cazul. 
2. Schimbări preconizate 

Reorganizarea unităţilor de cercetare – dezvoltare prevăzute în anexele la Legea 
nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Staţiunea de Cercetare-
Dezvoltare pentru Piscicultură  Nucet, se face conform prevederilor art. 28 alin. (3), art. 
54, alin. (16) şi art.III, alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, la propunerea  Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu 
Şişeşti” (ASAS), care reglementează următoarele aspecte: 

● precizarea cadrului juridic al staţiunii; 
● delimitarea şi stabilirea patrimoniului unităţii; 
● definirea obiectului de activitate funcţie de cerinţele socio-economice; 
● identificarea surselor de finanţare a activităţilor staţiunii; 
● stabilirea  organelor de conducere ale staţiunii. 

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură  Nucet se reorganizează ca 
instituţie de drept public şi de utilitate publică, cu personalitate juridică, finanţată din 
venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în subordinea ASAS.  

Patrimoniul Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se preia 
de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, pe bază de 
protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la apariţia prezentei 
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hotărâri a Guvernului. 
Personalul, drepturile şi obligaţiile, precum şi litigiile Centrului de Cercetare-

Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, se preiau de Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Piscicultură Nucet.   

Personalul încadrat la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură  Nucet 
este exclusiv personal contractual, iar prin această reorganizare nu se efectuează nici o 
reducere de personal. 

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet administrează 
suprafaţa de teren domeniul public al statului de 167,03 ha indispensabilă activităţii de 
cercetare–dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic prevăzută în anexa nr. 
3.49. din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

Bunurile din domeniul public al statului nu sunt grevate de sarcini.         
Se propune ca Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură  Nucet să 

aibă următoarea dotare privind parcul auto: un autoturism cu un consum lunar de 150 
litri, un autolaborator şi un autoturism de teren cu un consum lunar de 300 
litri/autovehicul. 

Scopul prezentului proiect de act normativ este acela de a eficientiza activitatea de 
cercetare–dezvoltare desfăşurată de staţiune, pe de o parte şi o mai bună valorificare 
comercială  a produselor cercetării-dezvoltarii, pe de altă parte.    
 
Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic 
Prezentul proiect de act normativ nu are impact macroeconomic. 
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 
Prezentul proiect nu are impact asupra mediului concurenţial. 
2. Impactul asupra mediului de afaceri 
 Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri. 
3. Impactul social 
 Asigurarea şi menţinerea unui număr  suficient de personal de specialitate în condiţii de 
competitivitate. 
 
Structura şi dinamica de personal pe anii 2011-2015  
 

Nr. 
crt. Resurse umane 2011 2012 2013 2014 2015 

1.  Total personal de cercetare, 
d.c.: 

27 28 28 28 28 

1.1. Cercetători ştiinţifici gradul 1 1 1 1 1 1 

1.2. Cercetători ştiinţifici gradul 2 5 5 5 5 5 

1.3. Cercetători ştiinţifici gradul 3 7 7 7 7 7 

1.4. Cercetători ştiinţifici  8 8 8 8 8 
1.5. Asistenţi de cercetare 2 3 3 3 3 
1.6. Total personal auxiliar de 

cercetare angajat 
4 4 4 4 4 

2.  Total personal în activitatea 
de dezvoltare 

46 46 47 47 47 
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3.  Personal muncitor, alţii 
(economişti, jurişti, etc.) 

20 20 20 20 20 

 TOTAL GENERAL 93 94 95 95 95 
 

4. Impactul asupra mediului  
Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător. 
 
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).  
Influenţele financiare asupra bugetului de stat, aferente cheltuielilor curente şi de capital 
ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se vor încadra în 
prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
 
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 
a. Acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 
vigoare a proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ prevede abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1833/2004 privind 
înfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet prin 
reorganizarea Staţiunii de Cercetare pentru Piscicultura Nucet, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1065 din 17 noiembrie 2004. 
Proiectul de act normativ nu modifică alte acte normative.  
b. Acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 
Proiectul de act normativ nu necesită elaborarea altor acte normative. 
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare. 
Nu este cazul.   
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare. 
Nu este cazul. 
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 
 Proiectul de act normativ nu se referă  la acest subiect. 
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 
Nu este cazul. 
6. Alte informaţii. 
Nu este cazul. 
 
Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act 
normativ 
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate  

Au fost realizate informări şi consultări cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu Şişeşti” şi Centrul de Cercetare – Dezvoltare pentru Piscicultură 
Nucet, care şi-au exprimat acordul pentru forma propusă. Proiectul de act normativ este 
afişat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi va fi supus avizării  
Comisiei de dialog social de pe lângă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
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2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act 
normativ. 

Avizul Comisiei de dialog social este solicitat în baza prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile la nivelul 
Guvernului pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative 
spre adoptare.     
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative. 
Proiectul de act normativ nu are ca obiectiv activităţi ale acestor autorităţi. 
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente. 
Proiectul de act normativ nu se referă la domeniile de activitate aflate în coordonarea  
consiliilor interministeriale permanente.  
5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ; 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării; 
c) Consiliul Economic şi Social; 
d) Consiliul Concurenţei; 
e) Curtea de Conturi. 
Proiectul de act normativ urmează să fie avizat de către  Consiliul Legislativ la 
finalizarea procedurii de avizare. 
 
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi 
implementarea proiectului de act normativ 
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ. 
Proiectul de act normativ este publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, respectând prevederile legale în vigoare cu privire la transparenţa decizională şi 
accesul la informaţiile de interes public. 
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. 
Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător. 
 
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau 
extinderea competentelor instituţiilor existente. 
Proiectul de act normativ va fi pus în aplicare fără a fi nevoie de înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea competenţelor celor deja existente.  
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În acest sens, am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului alăturat, pe care îl 
supunem spre aprobare. 
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