
               HOTARARE nr. 1.228 din 5 august 2004 
pentru aprobarea finantarii unor cheltuieli privind exploatarea Retelei nationale de 
calculatoare in domeniul cercetarii-dezvoltarii 
Emitent      : GUVERNUL 
Publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 17 august 2004 
 
 
    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 3 alin. (3) lit. b) si al art. 58 alin. 
(3) lit. e) si g) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si 
dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 
    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 
 
    ART. 1 
    Pentru anul 2004, din sumele alocate Ministerului Educatiei si Cercetarii prin bugetul 
de stat, de la capitolul 71.01 "Cercetare stiintifica", se aproba finantarea cheltuielilor in 
suma de 3.800.000.000 lei, reprezentand un procent de 70% din abonamentele la 
serviciile de conectare la liniile internationale, inclusiv servicii de conectare la reteaua 
europeana de cercetare GEANT, si taxele de participare ca membru in organisme, 
organizatii si institutii internationale de profil, aferente Retelei nationale de calculatoare 
in domeniul cercetarii-dezvoltarii. 
    ART. 2 
    Ministerul Educatiei si Cercetarii, in calitatea sa de coordonator al Retelei nationale de 
calculatoare in domeniul cercetarii-dezvoltarii, va asigura finantarea cheltuielilor 
prevazute la art. 1 prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI 
Bucuresti, care este operatorul national pentru Reteaua nationala de calculatoare in 
domeniul cercetarii-dezvoltarii. 
    ART. 3 
    Resursele financiare necesare pentru acoperirea diferentei nesuportate de la bugetul de 
stat pe anul 2004, pentru taxele externe aferente, precum si pentru alte cheltuieli de 
exploatare a Retelei nationale de calculatoare in domeniul cercetarii-dezvoltarii se 
suporta din contributia institutiilor care folosesc serviciile oferite de retea, reprezentand 
contravaloarea tarifelor care deriva din conventii. 
 
                        PRIM-MINISTRU 
                       ADRIAN NASTASE 
 
                             Contrasemneaza: 
                             ________________ 
 
                   p. Ministrul educatiei si cercetarii, 
                               Radu Damian, 
                              secretar de stat 
 
                         Ministrul comunicatiilor 



                        si tehnologiei informatiei, 
                           Silvia Adriana Ticau 
 
                    p. Ministrul finantelor publice, 
                           Gheorghe Gherghina, 
                            secretar de stat 
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    Nr. 1.228. 
                              ______________ 


