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Ordonanţă  7 
 

2014-

07-31 
 

Guvernul 

României 
 

privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru 

asociat la Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), 

precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 

privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 

interguvernamentale la care România este parte  

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

583 din 2014-

08-05 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2014 

privind aprobarea plății cotizației anuale a României ca Membru Asocial la 

Comitetul Științific pentru Cercetări Antarctice (SCAR) precum și pentru 

completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății 

cotizațiilor la organizațiile internaționale  interguvernamentale la  

care România este parte 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

ORDONANŢĂ  

privind aprobarea plății cotizației anuale a României ca Membru Asocial la Comitetul 

Științific pentru Cercetări Antarctice (SCAR) precum și pentru completarea 

Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la 

organizațiile internaționale  interguvernamentale la care România este parte 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii prezentului act normativ 

 

1. Descrierea situaţiei 

actuale    

 

 

 

 

     

 

Pentru dezvoltarea cooperării cu alte state şi 

pentru promovarea intereselor ţării noastre, 

România a aderat la un număr de organizaţii 

internaţionale interguvernamentale. 

Astfel, prin Decretul nr. 255/1971, România a 

aderat la Tratatul asupra Antarcticii încheiat la 

Washington, la 1 decembrie 1959. Tratatul a intrat 

în vigoare la 23 iunie 1961.    

Tratatul, care declară Antarctica zonă 

denuclearizată şi demilitarizată, stabileşte 

principiile colaborării între statele membre 

(statelor le sunt permise numai activităţi cu 

caracter paşnic şi în condiţii de deplină egalitate), 

precum şi formele de colaborare - schimburi 

reciproce de informaţii privind programele de 

cercetare ştiinţifică, schimburi de cercetări între 

expediţii şi staţii, schimbul de observaţii şi 

rezultate ştiinţifice obţinute etc. 



2 

 

Recunoscând necesitatea sporirii protecţiei 

mediului antarctic şi a ecosistemelor dependente 

şi asociate prin crearea unui cadru comprehensiv 

pentru protecţia mediului pe continent, şi convinse 

de necesitatea întăririi Sistemului Tratatului 

asupra Antarcticii, statele semnatare ale Tratatului 

au adoptat la Madrid, în 4 octombrie 1991, 

Protocolul privind Protecţia Mediului la Tratatul 

asupra Antarcticii, care a intrat în vigoare în 1998, 

ceea ce a condus la înfiinţarea Comitetului pentru 

Protecţia Mediului (Committee for Environmental 

Protection) (CEP).  

Protocolul de la Madrid a fost ratificat de 

România la 3.02.2003 în baza Legii nr. 

553/1410.2002, promulgată prin Decretul 802 din 

10.10.2002 şi publicată în Monitorul Oficial  nr. 

823 din 14 noiembrie 2002. 

Pe baza analizei de către statele membre ale 

SCAR (Scientific Committee on Antarctic 

Research) a activităţilor de explorare şi cercetare 

ştiinţifică ale României, în plan naţional şi prin 

cooperare cu Statele Membre ale Tratatului 

Antarcticii, ca şi a implicării active a României în 

activităţile instituţionale ale organismelor 

Sistemului Tratatului Antarcticii, toate raportate 

anterior de România la SCAR, şi ca urmare a 

votului Delegaţilor Statelor Membre ale SCAR 

bazat pe această analiză, România a fost admisă ca 

Membru Asociat la Comitetul Ştiinţific pentru 

Cercetări Antarctice (SCAR) (Scientific 

Committee on Antarctic Research) la data de 14 

iulie 2008, cu toate drepturile şi obligaţiile ce 

decurg din Statutul acestuia, inclusiv plata 

cotizaţiei anuale de Membru Asociat care face 

obiectul prezentului act normativ. 

Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări 

Antarctice (SCAR) a fost înfiinţat în februarie 

1958 cu misiunea de a iniţia, dezvolta şi coordona 

cercetări ştiinţifice internaţionale de înaltă calitate 

în regiunea Antarctică din sistemul planetar Terra.  

SCAR realizează această coordonare prin 

Programe Ştiinţifice focalizate pe trei domenii 

principale (Ştiinţele Vieţii, Ştiinţele Geonomice şi 

Ştiinţele Fizice), care stabilesc direcţiile de 
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cercetare antarctică pentru statele membre SCAR.  

SCAR este un organism interdisciplinar al 

Consiliului Internaţional pentru Ştiinţă (ICSU). 

Singura instituţie din România care este Membru 

în ICSU este Academia Română. 

În calitate de Membru Asociat la SCAR, 

România are obligaţia statutară de a plăti cotizaţia 

anuală în sumă de 5000 $. Întrucât după dispariţia 

prematură a Dr. Teodor Negoiţă nu a existat o 

preocupare a ţării noastre în vederea plăţii 

cotizaţiei care îi revine în calitate de Membru 

Asociat la SCAR (Membru nivel E), prin 

Circulara nr. 792 din 25.09.2012 şi adresa din 18 

decembrie 2012, Comitetul Ştiinţific pentru 

Cercetări Antarctice (SCAR) ne-a informat asupra 

obligativităţii plăţii cotizaţiei anuale, începând cu 

anul 2012.   

Deoarece Comisia Naţională pentru Cercetări 

Antarctice (CNCA) din Academia Română 

participă şi reprezintă România la activităţile 

SCAR şi ale celorlalte organisme ale Tratatului 

Antarcticii, pentru continuarea activităţilor de 

cercetare asumate România are obligaţia de a 

asigura plata cotizaţiei anuale de 5000 $ către 

SCAR, începând cu anul 2012, respectiv 15.000$ 

conform INVOICE SCAR din 8.01.2014 privind 

Contribuţia Naţională către SCAR.    

În data de 4.02.2014, prin adresa nr. H2-

1/458, Ministerul Afacerilor Externe a propus ca 

plata cotizaţiei către SCAR să fie realizată de la 

bugetul de stat prin bugetul Academiei Române, 

data fiind calitatea Academiei Române de 

Membru Naţional al ICSU.  

Precizăm că potrivit Art. 5.1.4 şi 5.1.5 din 

Documentul „Articles of Association of SCAR” 

neplata timp de 2 ani a cotizaţiei anuale datorate 

conduce la pierderea calităţii României de 

Membru al SCAR, ceea ce ne-a fost adus la 

cunoştinţă în mod repetat, ultima notificare fiind 

transmisă de Directorul Executiv SCAR în data de 

5 martie 2014.   

2. Schimbări preconizate                Deoarece plata cotizaţiei trebuie efectuată 

anual de către România, în calitatea sa de Membru 

Asociat al SCAR, considerăm necesară adoptarea 
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unui act normativ pentru a se putea asigura 

reglementarea legală a plăţii acestei cotizaţii din 

bugetul de stat.    

De asemenea, având în vedere beneficiile care 

decurg din statutul de Membru Asociat al 

României la SCAR şi, întrucât Comisia Naţională 

pentru Cercetări Antarctice (CNCA) din  

Academia Română este reprezentantul oficial al 

României în acest organism internaţional, 

propunem ca plata cotizaţiei anuale, începând cu 

anul 2012, să fie făcută din bugetul de stat prin 

bugetul Academiei Române.  

 

3. Alte informaţii Din punct de vedere ştiinţific, România are o 

veche tradiţie în cercetarea Antarcticii. Emil 

Racoviţă a fost primul biolog din lume care a 

studiat viaţa pe acest continent, în calitate de şef 

ştiinţific al Expediţiei Belgica, prima expediţie 

ştiinţifică internaţională din istoria omenirii care a 

iernat în Antarctica.  Pionieratul românesc în 

Antarctica a fost reluat de Dr. Teodor Negoiţă – 

inginer chimist, cercetător, explorator polar şi 

speolog, şi iniţiatorul Programului Român de 

Cercetări Polare, care a continuat munca 

savantului Emil Racoviţă. Dr. Negoiţă a înfiinţat 

şi condus Institutul Român de Cercetări Polare 

(1994) şi Fundaţia „Antarctica Română” (1996), 

prin care s-au desfăşurat activităţile româneşti de 

explorare şi cercetare antarctică, naţionale şi în 

colaborare internaţională, în cadrul şi în spiritul 

reglementărilor Sistemului Tratatului Antarcticii. 

Institutele de cercetare ştiinţifică şi universităţile 

din România implicate în cercetările 

polare/antarctice au fost numeroase, şi anume:  

• Institutul Român de Cercetări Polare, 

Bucureşti  

• Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi 

• Institutul de Metale Rare şi Neferoase, 

Bucureşti 

• INCD pentru Tehnologii Criogenice şi 

Izotopice, Rm. Vâlcea 

• Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi 

Medicină Veterinară, Bucureşti 

• INCD pentru Tehnologii Izotopice şi 
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Moleculare, Cluj-Napoca 

• Institutul de Pedologie şi Agrochimie, 

Bucureşti  

• Facultatea de Chimie, Universitatea 

Bucureşti 

• INCD în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor 

Biomedicale „Victor Babeş”, Bucureşti  

• Institutul de Virusologie „Ştefan S. 

Nicolau”, Academia Română   

• Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 

Tropicale „Victor Babeş”, Bucureşti 

• Institutul de Medicină Sportivă, Bucureşti 

• INCD pentru Ştiinţe Biologice, Bucureşti 

• Institutul Astronomic al Academiei Române 

Demersul exploratorului român Teodor 

Negoiţă pentru înfiinţarea unei baze româneşti de 

cercetare în Antarctica a început pe plan naţional 

şi internaţional în 1998. Activitatea sa şi a 

colaboratorilor de explorare şi cercetare 

antarctică, raportată şi recunoscută  în cadrul 

Reuniunilor Consultative ale Tratatului Antarcticii 

(ATCM), a condus la semnarea  

Memorandumului de Înţelegere din 15 iunie 2005 

(Memorandum of Understanding concerning the 

joint use of Law Base at Larsemann Hills, Prydz 

Bay, East Antarctica), între Divizia Antarctică 

Australiană şi Fundaţia Antarctica Română, 

pentru utilizarea în comun de către Australia şi 

România a Bazei australiene Law, redenumită în 

urma acestui acord Law-Racoviţă. 

Acest acord a permis organizarea şi 

desfăşurarea primei Expediţii Naţionale Române 

de Cercetări Antarctice (ENROCA) 2005-2006, în 

cadrul căreia a avut loc, la 20 februarie 2006, 

ceremonia oficială de inaugurare a Staţiei Law-

Racoviţă, ca prima şi singura staţie de cercetări 

polare operată de România, la care cercetătorii 

români au asigurat accesul în sezonul de vară 

polară australă.  

Ca urmare a recunoaşterii rezultatelor 

cercetărilor polare româneşti, şi pe baza votului 

favorabil al Adunării Delegaţilor Statelor Membre 

ale SCAR, România a fost acceptată ca Membru 

Asociat la SCAR (Comitetul Ştiinţific pentru 
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Cercetări Antarctice) în 14 iulie 2008, 

continuându-şi activităţile de cercetări antarctice, 

cu contribuţii în cadrul şi cu raportarea 

permanentă la organismele Sistemului Tratatului 

Antarcticii. După decesul exploratorului polar 

român Teodor Gh. Negoiţă (survenit la 23 martie 

2011), Divizia Antarctică Australiană a redenumit 

Baza Law-Racoviţă-Negoiţă, astfel recunoscându-

i la data de 9 decembrie 2011 contribuţiile la 

dezvoltarea ştiinţelor antarctice.   

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio - economic al prezentului act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic    

1.1. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

autoarelor de stat 

Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri 

Nu este cazul 

3. Impactul social                      Continuarea şi dezvoltarea colaborărilor ştiinţifice 

dintre specialiştii români şi ai celorlalte naţiuni 

implicate în cercetarea Antarcticii.  

4. Impactul asupra mediului     Comisia Naţională pentru Cercetări Antarctice 

(CNCA) din cadrul Academiei Române va activa 

pentru protecţia avansată a mediului din teritoriul 

aflat sub incidenţa Tratatului Antarcticii, conform 

obligaţiilor ce îi revin ca Stat semnatar  la Tratatul 

Antarcticii, care a ratificat  Protocolul de la 

Madrid. CNCA va sprijini politica României de 

Membru în CEP (Comitetul pentru Protecţia 

Mediului în Antarctica / Committee for 

Environmental Protection) în principalele arii de 

activitate ale acestuia, şi anume: 

- evaluarea impactului de mediu (EIA);  

- desemnarea şi administrarea zonelor de 

protecţie (ASPA, ASMA şi MPA) prin Plan 

de Management;  

- protecţia biodivesităţii.   

ASPA: Zonă Antarctică de Protecţie Specială;  

ASMA: Zonă Antarctică de Administrare 

Specială;  

MPA: Zonă de Protecţie Marină.       
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Ca Membru CEP în Grupul de Management al 

ASMA 6 Larsemann Hills din Antarctica de Est, 

alături de Australia, China, India şi Federaţia 

Rusă, România va continua să îşi aducă 

contribuţia la revizuirea periodică a Planului de 

Management al ASMA 6 şi la elaborarea 

Rapoartelor Anuale de Activitate ale Grupului de 

Management al ASMA 6, şi se va implica activ în 

desemnarea Peninsulei Stornes din ASMA 6 ca 

ASPA, precum şi la protecţia ASPA Amanda Bay 

din proximitatea ASMA 6.   

România, prin experţii CEP din cadrul CNCA, va 

continua să promoveze Codul de Mediu elaborat 

de SCAR (SCAR’s Environmental Code of 

Conduct for Terrestrial Scientific Field Research 

in Antarctica) pentru protecţia avansată a 

mediului înconjurător în cadrul activităţilor de 

extindere a metodologiei specifice de prelevare, 

prelucrare, transport şi cercetare a probelor 

biologice, geologice, glaciologice, acvatice, 

colectate din ecosistemele antarctice.   

 

5. Alte informaţii                      Cercetările antarctice sunt prevăzute în Strategia 

Cercetării Ştiinţifice în Academia Română 2014-

2020, la domeniul strategic „Cercetarea 

fundamentală în ştiinţele de bază”, capitolele 2.5 

Ştiinţele pământului şi 2.6 Cercetări inter-

disciplinare, incluzând patru arii tematice, şi 

anume:  

- Ecosisteme antarctice: biodiversitate şi 

vulnerabilitate, conservare şi bioprospectare,  

- Procese crio-geo-climatice în Sistemul Antarctic,  

- Antarctica – platformă de observaţii 

astronomice, astrofizice şi climatologice,  

- Ştiinţa de frontieră: Antarctica – analog terestru 

pentru spaţiul cosmic.  

Aceste arii ştiinţifice vor fi abordate de 

cercetătorii români în corelaţie cu Programele 

Ştiinţifice ale SCAR şi rezultatele acestor 

cercetări vor fi raportate anual de CNCA la 

SCAR, conform procedurilor internaţionale.     

Vor fi realizate studii de biodiversitate,  (micro) 

biologie, biotehnologie cu aplicaţii în diverse 

industrii (chimică,  farmaceutică, alimentară), 
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oceanografie, limnologie, pedologie, geologie 

(inclusiv colectarea de meteoriţi cu posibilitatea 

identificării de noi minerale), magnetism terestru, 

astronomie, monitorizarea schimbărilor climatice, 

influenţa depleţiei stratului de ozon asupra climei, 

condiţiile atmosferice din acest mediu, cercetări 

medicale în condiţii extreme (inclusiv psihologia 

grupurilor mici prin analogie cu echipele 

misiunilor spaţiale). 

 

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) 

 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) impozit pe profit 

  (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

  (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

  (i) contribuţii de asigurări           

 

 

 

Nu este cazul. 

 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

 

 

b) bugete locale: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii                

Plata cotizaţiei anuale a statului român către 

Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice 

(SCAR), în valoare de 5000 $, începând cu anul 

2012.  

Plata cotizaţiei  și a restanțelor pe anii 2012 și 

2013 se va realiza din bugetul de stat prin bugetul 

aprobat pe anul 2014 Academiei Române.  

 

 

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale                          

Nu este cazul. 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare                 
Nu este cazul. 
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5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare                   

Nu este cazul. 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare                               

Nu este cazul. 

7. Alte informaţii                        După intrarea în vigoare a proiectului de  act 

normativ,  urmează a fi achitată către Comitetul 

Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice suma de 

15000 $, reprezentând cotizaţia pentru anii 2012, 

2013 şi 2014, precum şi plata cotizaţiei anuale în 

valoare de 5000 $, pentru anul următor. 

Bugetul aprobat anual al Academiei Române va fi 

fundamentat şi cu includerea acestei cotizaţii 

anuale în Legea bugetului de stat. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

prezentului act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce 

vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a 

prezentului act normativ; 

b) acte normative ce urmează a 

fi elaborate în vederea 

implementării noilor 

dispoziţii. 

Prezentul act normativ nu necesită modificarea 

sau elaborarea de acte normative suplimentare. 

2. Conformitatea prezentului 

act normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi 

comunitare 

Prezentul act normativ nu transpune şi nici nu 

implementează un act comunitar, ci doar urmează 

recomandările la nivelul Uniunii Europene în ceea 

ce priveşte derularea procesului legislativ. 

3 Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de 

Justiţie a Uniunii Europene 
 Nu este cazul. 

5. Alte acte normative şi/sau Nu este cazul. 
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documente internaţionale din 

care decurg angajamente           

6. Alte informaţii                   Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul 

de consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme 

implicate                         

Nu este cazul. 

2.   Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut 

loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea 

acestor organizaţii este legată 

de obiectul prezentului act 

normativ                          

Deoarece prevederile acestui act normativ sunt de 

interes pentru comunitatea ştiinţifică din România, 

s-a optat pentru mediatizarea acestuia pe pagina 

de internet a Academiei Române. 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei 

publice locale, în situaţia în 

care prezentul 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     

 Nu este cazul. 

4. Consultările desfăşurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005 privind constituirea 

consiliilor interministeriale  

permanente      

Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea 

de către: 

a) Consiliul Legislativ 

a) Prezentul act normativ a fost avizat de Consiliul 

Legislativ, prin  avizul nr.874/2014 
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b) Consiliul Suprem de Apărare 

a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi              

6. Alte informaţii                   Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea  

prezentului act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile 

cu privire la necesitatea 

elaborării prezentului act 

normativ       

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect.  

2. Informarea societăţii civile 

cu privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării prezentului act 

normativ, precum şi efectele 

asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii 

biologice           

               

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect.  

3. Alte informaţii        

            

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în 

aplicare a prezentului act 

normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale 

şi/sau locale - înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor 

existente      

      

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Alte informaţii     Nu este cazul. 
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Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Ordonanţă a Guvernului 

privind aprobarea plății cotizației anuale a României ca Membru Asocial la Comitetul 

Științific pentru Cercetări Antarctice (SCAR) precum și pentru completarea 

Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la 

organizațiile internaționale  interguvernamentale la care România este parte. 

 

 

Ministrul educației naționale 

 

 

 

Remus Pricopie 

 

Ministrul delegat pentru învățământ 

superior, cercetare științifică și 

dezvoltare tehnologică 

 

Mihnea Cosmin Costoiu 

 
 
 

Ministrul finanțelor publice 

 

Ioana-Maria Petrescu 

 

Ministrul delegat pentru buget 

 

Liviu Voinea 

 
 
 

Ministrul afacerilor externe 

 

Titus Corlățean 

 

Președintele Academiei Române 

 

Ionel Valentin Vlad 

 
 

 


