GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru ocuparea posturilor vacante in unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare
de drept public din domeniul agricol şi în Academia de Științe și Silvice
,,Gheorghe Ionescu Șișești’’
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi Art. II pct. 20 Art. 20 alin.
(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, pentru completarea art.11 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
283/2011.
Guvernul României adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art.1. În cursul anului 2012 se organizează concurs pentru ocuparea posturilor
vacante din unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare din domeniul
agricol aflate în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe IonescuŞişeşti”, precum şi a posturilor vacante din structura Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, după cum urmează:
a) posturile vacante ale personalului de specialitate atestat si neatestat, și auxiliari din
activitatea de cercetarea ştiinţifică și dezvoltare tehnologică ale unităţilor şi
instituţiilor de cercetare – dezvoltare și ASAS;
b) posturile vacante ale personalului de specialitate din bazele experimentale;
c) posturile vacante ale personalului de specialitate din compartimentele
administrative ale unităţilor şi instituţiilor de cercetare – dezvoltare și ASAS;
d) funcţiile de conducere din unităţile şi instituţiile de cercetare – dezvoltare și ASAS;

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri se aplică Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” precum şi unităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare
tehnologică şi inovare din domeniul agricol aflate în subordinea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, indiferent de modul de finanţare sau
subordonare, cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin Bugetul de
venituri şi cheltuieli, potrivit surselor de finanţare.

PRIM-MINISTRU,

Victor Viorel PONTA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea I. Titlul proiectului
HOTĂRÂRE privind ocuparea posturilor vacante in unitatile si institutiile de
cercetare-dezvoltare de drept public din domeniul agricol si ASAS
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale

În prezent, unităţile de cercetare
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică din
agricultură, subordonate sau în coordonarea
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, urmare aplicării
în anul 2010 şi 2011 a prevederilor OUG nr.
34/2009,
şi-au diminuat numărul de
personal (prin pensionare sau plecare), cu
peste 35%. S-au vacantat atât posturi de
conducere (directori generali, directori,
directori tehnici, directori economici, şefi
baze experimentale etc., posturi cu personal
de cercetare ştiinţifică (cercetători ştiinţifici
gr.I, II, III, asistenţi cercetare cu studii
superioare sau medii) cât şi personal de
execuţie sau administrativ.
Restricţiile prevăzute de legislaţia în
vigoare privitoare la încadrarea posturilor
vacante aduce prejudicii majore în
funcţionarea unităţilor de cercetare ştiinţifică
agricolă, în majoritatea cazurilor cu pierderi
materiale irecuperabile.
Domeniul cercetării ştiinţifice agricole are
în dotare terenuri agricole, loturi de animale,
bază tehnică pentru lucrările în câmp
(tractoare, combine, seturi de maşini etc.),
adăposturi pentru animale cu dotări pentru
exploatarea acestora, laboratoare dotate cu
aparatură performantă etc., utilităţi şi tehnică
ce este folosită în procesul de cercetare
ştiinţifică şi de multiplicare a creaţiilor
biologice vegetale şi animale realizate de
unităţi.
Dacă avem în vedere specificul cercetării
ştiinţifice agricole şi anume că aceasta are
două componente de bază, una de cercetare
ştiinţifică şi cea de-a doua de dezvoltare
(produce şi vinde sămânţă, reproducători,
material biologic vegetal şi animal, produse
vegetale şi animale etc.), fiecare post vacant
şi neocupat la timp aduce prejudicii majore
în funcţionarea unităţii de cercetare ştiinţifică
şi în multe cazuri pierderi economice
importante.
Exemplu:
vacantarea
şi
neîncadrarea unui şef bază experimentală, a

unui tractorist, a unui îngrijitor de animale de
la loturile experimentale atrage după sine
pierderi majore în fermă prin nelucrarea
pământului, neasigurarea hranei, mulgerii
vacilor etc., iar prin vacantarea posturilor de
cercetători ştiinţifici cu diferite grade
profesionale
proiectele
de
cercetare
ştiinţifică naţionale şi internaţionale se închid
cu pierderi de sute de milioane lei sau
unitatea este neeligibila pentru acreditare,
atestare, pierzand posibilitatea atragerii de
fonduri prin participarea la proiecte de
cercetare-dezvoltare.
Este de reţinut că cercetarea ştiinţifică
agricolă se desfăşoară pe tot cuprinsul ţării,
pe terenuri cu condiţii pedoclimatice diferite,
în principal în câmp, în ferme de animale
(baze experimentale) şi în laboratoare or,
neîncadrarea personalului pe post şi
menţinerea acestora vacante, pe lângă
compromiterea unor experienţe de lungă
durată, aduce şi pierderi ce pot duce la
faliment. Sunt cazuri când datorită plecării
tractoriştilor nu s-a mai lucrat pământul, sau
prin plecarea îngrijitorilor de la loturile
experimentale de vaci producţia de lapte a
scăzut de la 7-8000 l/an/cap. la 3500
l/an/cap.
Ocuparea de urgenţă a posturilor
vacante din unităţile de cercetare ştiinţifică
agricolă se impune şi datorită faptului că atât
numărul de unităţi de cercetare s-a redus în
ultimii 6 ani (cu 40%) cât şi numărul de
personal ce lucrează în acest domeniu unde
la nivel de ţară din peste 6000 salariaţi din
care peste 2000 erau cercetători ştiinţifică,
astăzi mai sunt 2800 -3000 salariaţi din care
630 în sectorul de cercetare, ceea ce
înseamnă, o reducere de peste 50% la total
salariaţi şi de peste 60% la specialişti. În
prezent unităţile de cercetare agricolă de stat
reprezintă peste 95% din totalul unităţilor de
c-d, aceasta datorită faptului că peste 90%
din unităţile de c-d privatizate s-au închis, fie
prin faliment fie prin schimbarea obiectului
de activitate.
1
Nu este cazul.
1 . 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.

2. Schimbări preconizate

Prin prezentul act normativ se crează
posibilitatea ca activitatea de cercetare
ştiinţifică în domeniul cerealelor, viticulturii,
pomiculturii, legumiculturii, a
creşterii
animalelor,
a
pisciculturii,
industriei
alimentare, silviculturii, etc. să reintre în
normal şi să poată participa activ şi în sistem
de competiţie la accesul la fondurile
europene şi la rezolvarea problemelor
majore, care astăzi situează ţara noastră în
urma altor ţări din Uniunea Europeană.
Se va asigura creşterea calităţii cercetării
ştiinţifice în domeniul agricol, prin ocuparea
posturilor vacante cu personal bine pregătit,
cu specializări în străinătate, absolvenţi de
cursuri doctorale şi post doctorale, care vor
veni cu concepte noi specifice etapei
actuale.
Ordonatorii de credite vor avea în
permanenţă ca obiectiv, recrutarea numai de
specialişti de valoare pentru ocuparea
posturilor vacante, cel puţin la acelaşi nivel
de competenţă cu cel care a ocupat postul
înainte de vacantare, fără a depăşi numărul
de personal şi planul de cheltuieli aprobat.
Se va pune accent pe posturile pentru
personalul auxiliar la cercetarea ştiinţifică,
din domeniul agricol, acesta având un rol
important în executarea lucrărilor de serie
obligatorie în fiecare experienţă.
Prin ocuparea posturilor vacante din
unităţile de cercetare ştiinţifică agricolă,
activitatea acestora, în prima etapă. se va
revigora şi în 2- 3 ani va putea să fie
competitivă cu cea desfăşurată în institutele
şi unităţile de c-d din tările europene.

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
Prin aplicarea prezentului act normativ,
impactul macroeconomic va fi pozitiv, prin
creşterea substanţială a participării unităţilor
de cecetare ştiinţifică la obţinerea şi
transmiterea în unităţile de producţie a unor
noi creaţii biologice mai performante, în
condiţiile schimbărilor climatice şi a unor
tehnologii performante în domeniul vegetal şi
animal.
Rezultatele pozitive se vor reflecta şi în
creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei
agricole, care va influenţa creşterea
competitivităţii pe piaşa externă .
1
1 . Impactul asupra mediului concurenţial
Prezentul proiect nu are impact asupra
mediului concurenţial.
şi domeniul ajutoarelor de stat
1. Impactul macroeconomic

2. Impactul asupra mediului de afaceri
3. Impactul social

4. Impactul asupra mediului

Prezentul proiect de act normativ nu are
impact asupra mediului de afaceri.
Asigurarea şi menţinerea unui număr
suficient de personal de specialitate în
condiţii de competitivitate.
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 unitatilor de cercetare-dezvoltare subordonate/coordonate ASAS, cat si ale ASAS 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
Proiectul de act normativ nu abroga si
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării nu modifica acte normative in vigoare.
în vigoare a proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ nu necesită
b) Acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării noilor elaborarea altor acte normative.

dispoziţii.
Nu este cazul
2. Conformitatea proiectului de act normativ
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor
ce transpun prevederi comunitare.
3. Măsuri normative necesare aplicării
Nu este cazul.
directe a actelor normative comunitare.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Proiectul de act normativ nu se referă
Europene.
la acest subiect.
5. Alte acte normative şi/sau documente
Nu este cazul.
internaţionale din care decurg angajamente.
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
Au fost realizate informări şi consultări
cu organizaţii neguvernamentale, institute de cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice
cercetare şi alte organisme implicate .
„Gheorghe Ionescu Şişeşti” şi unitatile si
institutiile de cercetare-dezvoltare de drept
public aflate in subordinea ASAS, care şi-au
exprimat acordul pentru forma propusă.
Proiectul de act normativ este afişat pe siteul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale şi va fi supus avizării Comisiei de
dialog social de pe lângă Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Avizul Comisiei de dialog social este
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu
care a avut loc consultarea, precum şi a solicitat în baza prevederilor Hotărârii
modului în care activitatea acestor Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea
organizaţii este legată de obiectul proiectului Regulamentului privind procedurile la nivelul
Guvernului pentru elaborarea, avizarea şi
de act normativ.
prezentarea proiectelor de acte normative
spre adoptare.
Proiectul de act normativ nu are ca
3. Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia în obiectiv activităţi ale acestor autorităţi.
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 se referă
4. Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor interministeriale, în conformitate cu la domeniile de activitate aflate în
consiliilor interministeriale
prevederile
Hotărârii
Guvernului
nr. coordonarea
750/2005 privind constituirea consiliilor permanente.
interministeriale permanente.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
Proiectul de act normativ urmează să fie
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
avizat de către
Consiliul Legislativ la
c) Consiliul Economic şi Social
finalizarea procedurii de avizare.
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ este publicat
1. Informarea societăţii civile cu privire la
necesitatea elaborării proiectului de act pe site-ul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, respectând prevederile
normativ.
legale în vigoare cu privire la transparenţa
decizională şi accesul la informaţiile de
interes public.
Proiectul de act normativ nu are impact
2. Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma asupra mediului înconjurător.
implementării proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii
cetăţenilor
sau
diversităţii
biologice.
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare
Proiectul de act normativ va fi pus în
1. Măsurile de punere în aplicare a
proiectului de act normativ de către aplicare fără a fi nevoie de înfiinţarea unor
autorităţile administraţiei publice centrale noi organisme sau extinderea competenţelor
şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme celor deja existente.
sau extinderea competentelor instituţiilor
existente.

În acest sens, am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind ocuparea
posturilor vacante in unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare de drept public din
domeniul agricol si ASAS, pe care îl supunem spre aprobare.
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