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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

          

1. Titlul proiectului de act normativ   

 

Hotărâre a Guvernului  privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte 

din privatizare Ministerului Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri, 

precum şi pentru aprobarea modului de gestionare a acestora 

 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

 

1. 

Descrierea 

situaţiei 

actuale         

 

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) are atribuţii în gestionarea 

financiară a asistenţei financiare nerambursabile acordată României de 

Comisia Europeană (CE), prin instrumente structurale, potrivit 

prevederilor cadrului legal naţional. În această calitate, trebuie să asigure 

fondurile necesare finanţării Programului Operaţional Sectorial 

Creşterea Competitivităţii Economice - POSCCE (rambursare a 

cheltuielilor), conform solicitărilor Autorităţii de Management pentru 

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 

(AM POS CCE).  

Până în prezent, finanţarea a fost asigurată din instrumente structurale 

primite sub forma prefinanţării şi rambursării de la CE, în contul POS 

CCE gestionat de MFP prin Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP), 

precum şi din sume alocate temporar din vărsăminte din privatizare 

conform prevederilor art. 71 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2011 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri 

financiare. În condiţiile epuizării prefinanţării CE, ca urmare a  

existenţei unei diferenţe substanţiale între procentul de prefinanţare 
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acordat de CE (respectiv 9% pentru FEDR din suma alocată POSCCE) 

şi procentul de prefinanţare acordat de România beneficiarilor de 

proiecte finanţate prin POSCCE din instrumente structurale (maxim 

30%), cât şi valorii reduse a aplicaţiilor de plată transmise la CE pe baza 

cheltuielilor efectuate de beneficiari, este necesară identificarea altor 

surse de finanţare a cheltuielilor efectuate în cadrul POSCCE.  

2. Schimbări 

preconizate                

Având în vedere necesitatea urgentă de asigurare a necesarului de 

fonduri la nivelul Autorităţii de Certificare şi Plată/Autorităţii de 

Management pentru POSCCE pentru efectuarea plăţilor în conturile 

beneficiarilor, în scopul implementării optime a POSCCE, precum şi 

posibilitatea alocării sumelor în cauză din vărsăminte din privatizare 

înregistrate în contul general al Trezoreriei Statului, a fost iniţiat 

prezentul act normativ. 

 

Sumele vor fi alocate temporar din vărsăminte din privatizare 

înregistrate în contul general al Trezoreriei Statului, potrivit prevederile 

art. 25 alin. (2)  din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 

vor asigura necesarul de finanţare al Autorităţii de Management pentru 

POSCCE, pentru trimestrul II  (lunile aprilie, mai , iunie) 2012. 

 

Totodată prin prezentul act normativ sunt aprobate şi mecanismele de 

reconstituire a vărsămintelor din privatizare. 

 

Prin promovarea prezentului act normativ se urmăreşte asigurarea 

operativă a fondurilor necesare Autorităţii de Management pentru 

POSCCE în vederea efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, cu 

efecte asupra gradului de absorbţie. 

3. Alte 

informaţii 

Nu au fost identificate. 
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3. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic               Instituirea acestei măsuri temporare permite 

asigurarea fondurilor necesare plăţilor pentru 

beneficiari, contribuind astfel la implementarea 

cu succes a proiectelor finanţate din instrumente 

structurale în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, 

având în vedere contextul economic şi financiar 

dificil. 

1.
1 
Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniul ajutoarelor 

de stat  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Impactul social                      Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Alte informaţii                      Nu au fost identificate. 

 

4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)  

                                                                                                                   - mii lei - 

               Indicatori Anul 

curent 

Următorii 

4 ani 

Media 

 pe 5 ani 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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(ii) impozit pe venit 

b) bugetele locale: 

i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuţii de asigurări 

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                                                                                              

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care:                                  

 a) buget de stat                         

 b) bugete locale                          

Proiectul de act normativ  nu se referă la acest 

subiect. 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii      

cheltuielilor bugetare                                   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea                  veniturilor  

bugetare  

                                               

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor  bugetare               

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

7. Alte informaţii                        Suma se alocă temporar din vărsămintele din 

privatizare înregistrate în contul general al 
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Trezoreriei Statului, potrivit prevederile art. 

25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe 

anul 2012 nr. 293/2011 şi este în cuantum de 

500.000,00 mii lei. Aceasta va fi utilizată de 

către Autoritatea de Management pentru 

POSCCE pentru asigurarea plăţilor către 

beneficiari reprezentând cheltuieli eligibile, 

pentru lunile aprilie, mai si iunie 2012. 

 

5. 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; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea 

implementării noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu 

se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de  act normativ cu 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare.                                           

Proiectul de act normativ nu 

se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor 

normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu 

se referă la acest subiect. 

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          

Proiectul de act normativ nu 

se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii                   Nu au fost identificate. 
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6. 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                         

Prezentul proiect de act 

normativ a fost elaborat pe 

baza consultărilor cu 

Ministerul Finanţelor Publice 

şi cu  Ministerul Afacerilor 

Europene. 

 

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     

                      

Proiectul de act normativ nu 

se referă la acest subiect. 

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 

se referă la acest subiect. 

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 acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către:                           

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării     

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

Este necesar avizul 

Consiliului Legislativ. 
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e) Curtea de Conturi     

6. Alte informaţii                   Nu au fost identificate. 

 

7. 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                                              

 

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute 

de art. 7  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. 

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 se referă la acest 

subiect. 

3. Alte informaţii                   Nu au fost identificate. 

8.  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 

competenţelor instituţiilor existente.                                                   

Nu au fost identificate 

 2. Alte informaţii                   Nu au fost identificate 
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Fata de cele prezentate mai sus, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, 

republicata si al art. 25 alin. (2) din Legea nr.293/2011, a bugetului de stat pe anul 2012, 

s-a elaborat alaturatul  proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea temporară a 

unor sume din vărsăminte din privatizare, Ministerului Economiei, Comerţului şi 

Mediului de Afaceri,  precum si pentru aprobarea modului de gestionare a acestora,  pe 

care, daca sunteti de acord va rugam sa-l aprobati. 

 

 

MINISTRUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI  

MEDIULUI DE AFACERI 

 

LUCIAN NICOLAE BODE 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR 

EUROPENE 

 

LEONARD ORBAN 

 

 

         MINISTRUL FINANŢELOR 

                          PUBLICE 

 

BOGDAN ALEXANDRU DRÃGOI  

 

 

 

 

 

 

 


