
NOTA DE  FUNDAMENTARE

Sectiunea 1  Titlul proiectului de act normativ

ORDONANTA  DE URGENTA
pentru dezvoltarea infrastructurii de utilitati publice destinata mediului de afaceri si sprijinirea 
dezvoltarii de structuri de afaceri cu impact asupra dezvoltarii regionale

   
Sectiunea a 2-a  Motivul emiterii actului normativ

   

1.Descrierea situatiei 
actuale

Statisticile internationale arata ca în ultimul deceniu a fost înregistrat un 
decalaj în crestere între ritmurile, mai lente de evolutie a ramurilor industriale 
consumatoare de forta de munca si mult mai rapide de evolutie a ramurilor 
industriale consumatoare de inovatie, între ramurile industriale mari 
consumatoare de materii prime si energie si cele bazate pe progrese stiintifice si 
tehnologice. 

Primele înregistreaza rate negative de variatie, continuând sa-si reduca 
ponderea în structura industriei mondiale, în timp ce       le industriale care 
incorporeaza mai intens progrese stiintifice si tehnologice sunt particularizate 
de valori pozitive ale ratelor medii anuale de variatie.

Dezindustrializarea urbana, prin efectele pe care le-a avut asupra 
economiei oraselor, a generat procese cu conotatii spatiale fundamentale, care 
s-au succedat în timp, modelând spatiul intern al oraselor, conferindu-le o noua 
structura si functionalitate reconfigurând structurile urbane si activitatile 
dinamice si necesitand noi instrumente de management urban. 

Morfologiile spatiale prin structura, functionalitatea, dimensiunea, 
localizarea, impactul asupra structurilor locale sau regionale, reflecta de fapt 
schimbarile profunde implicate de tranzitia economiei        de la faza 
industriala la cea informationala, efectele metropolizarii si definirii oraselor 
globale. 

Procesul de transformare a profilului socio-economic al oraselor  prin 
cresterea accentuata a ponderii sectorului serviciilor, s-a reflectat atât în 
schimbari semnificative în alcatuirea si extensiunea,   nversia sau restrângerea 
zonelor functionale urbane industriale cât si prin aparitia unor noi formule de 
zone functionale, denumite generic zone de interes economic. 

Termenul de zone de interes economic defineste, în sensul cel mai 
general si mai cuprinzator, acele noi categorii de grupari de activitati de „vârf”, 
tractante pentru dezvoltare, localizate pe un anumit areal definit (interior, 
tangent sau exterior unei localitati  care constituie      o modalitate de adaptare 
la transformarile socio-economice din perioada post-industriala a informatizarii 
si globalizarii, cât si una dintre cele mai importante componente ale strategiilor 
de dezvoltare urbana si teritoriala prin care este provocata sau stimulata aceasta 
dezvoltare.

  Concentrarea teritoriala a activitatilor  poate stimula o difuzare rapida a 



tehnologiilor noi, stimuleaza competitia între firme si între centrele de productie 
cercetare inovare existente. 

Efectele sinergice prin care se exprima rezultatele ca itativ superioare 
sumei contributiei participantilor, provocate de interactiunea acestora pe diverse 
planuri, au constituit, de la început, o miza explicita sau implicita a formarii si 
raspândirii zonelor de interes economic, cu precadere   parcurilor industriale.            
În numeroase tari europene, succesul unei astfel de abordari s-a datorat 
avantajelor oferite întreprinderilor de catre autoritatile publice locale  
colectivitatilor locale: disponibilitatea terenurilor    dimensiunile cerute de 
noile activitati si echipate la preturi putin costisitoare; existenta locurilor de 
parcare, a spatiilor verzi; posibilitati pentru extinderi ulterioare; organizarea mai 
eficienta a activitatilor; implantare rapida; lipsa problemelor legate de 
vecinatati; accesibilitate.

Structurile de sprijinire a afacerilor reprezinta un factor vital pentru 
cresterea atractivitatii regiunilor ca locatii pentru investitii în activitati 
economice si sociale, si un instrument cheie pentru impulsionarea mediului de 
afaceri regional si local.  Mai mult, structurile de sprijinire a afacerilor vor 
contribui la cresterea gradului de competitivitate al          în contextul 
Uniunii Europene largite, si vor constitui un punct de plecare pentru integrarea 
economiei nationale în economia europeana.
        Structurile de sprijinire a afacerilor au ca scop dezvoltarea activitatilor 
economice, oferind conditii adecvate pentru localizarea întreprinderilor, în 
special a I.M.M.-urilor productive si a serviciilor de sprijinire a acestora. Ele 
contribuie la crearea de noi locuri de munca, diversif   rea activitatilor 
economice din zona si prin urmare la cresterea P.I.B.    ional. Structurile de 
sprijinire a afacerilor, în special cele care au ca scop dezvoltarea si crearea 
microîntreprinderilor, sunt esentiale pentru a asigura durabilitatea noilor afaceri.

I.M.M.-urile vor fi încurajate sa utilizeze noi tehnologii si inovatii, 
echipamente I.T. si servicii, având un rol primordial în cresterea 
competitivitatii, productivitatii si a calitatii serviciilor. 

Numarul structurilor de sprijinire a afacerilor este insuficient, datorita 
lipsei logisticii, echipamentelor, utilitatilor si spatiului necesar pentru 
desfasurarea activitatilor economice. 

În acelasi timp, unele dintre aceste structuri nu functioneaza la capacitate 
maxima si necesita asistenta pentru îmbunatatirea serv  iilor oferite I.M.M.-
urilor.

Având în vedere cele de mai sus, este necesara dezvoltarea unor noi 
instrumente de interventie pentru asigurarea unui climat investitional atractiv.

2.Schimbari 
preconizate

Prin prezentul proiect de Ordonanta de urgenta a Guvernului se 
reglementeaza cadrul legal pentru implementarea Programului de dezvoltare a 
infrastructurii destinate mediului de afaceri în zonele de interes economic, cu 
privire la conditiile de acces la programul national,        rea înfiintarii de 
structuri de afaceri,  categoriile de beneficiari elig   li, precum si modalitatea de 
finantare a acestuia.

Obiectivul Programului îl reprezinta:
a) construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii de utilitati publice care 
deservesc structurile de afaceri aflate în zonele de interes economic;



b) sustinerea dezvoltarii activitatilor operatorilor economici ce îsi desfasoara 
activitatea în structurile de afaceri aflate în zonele de interes economic.

Programul este compus din urmatoarele doua subprograme:
a) Subprogramul privind dezvoltarea infrastructurii de utilitati publice care 

deservesc structurile de afaceri aflate în zonele de interes economic;
b) Subprogramul sustinerea operatorilor economici ce îsi            

activitatea structurile de afaceri aflate în zonele de interes economic.

1) Subprogramul privind dezvoltarea infrastructurii de utilitati publice care 
deservesc structurile de afaceri aflate în zonele de interes economic
În cadrul acestui subprogram beneficiari eligibili sunt autoritatile administratiei 
publice locale, care dispun de teren proprietate publi     unitatilor administrativ 
teritoriale pentru a dezvolta retele de utilitati publice care deservesc structurile 
de afaceri aflate în zonele de interes economic sau care urmeaza a se înfiinta în 
aceste zone.
Sursele de finantare ale subprogramului se constituie     fonduri alocate cu 
aceasta destinatie de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului, din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie în 
bugetele locale ale unitatilor administrativ - teritoriale beneficiare prin 
intermediul cofinantarilor, din împrumuturi contractate în conformitate cu 
prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 
publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu 
modificarile ulterioare, precum si alte surse de finantare legal constituite.

Subprogramul se finanteaza dupa cum urmeaza:
a) 70% din valoarea cheltuielilor eligibile contributie buget de stat, prin 

bugetul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si fonduri cu 
finantare nerambursabila; 

            b) 30% din valoarea cheltuielilor eligibile contributie de la bugetele 
locale, precum si alte surse de finantare legal constituite.

Subprogramul are la baza urmatorii indicatori:
a) numar de locuri de munca nou create; 
b) valoarea adaugata a locurilor de munca nou create;

            c) valoarea investitiilor atrase în economie.
Categoriile de lucrari care sunt eligibile în cadrul subprogramului:
a) lucrari de construire/modernizare/extindere a infrastructurii rutiere 

înspre zona de interes economic sau din interiorul structurilor de afaceri, 
inclusiv conexiunea la drumurile nationale, drumurile          sau drumurile 
europene;

b) lucrari de construire/modernizare/extindere a infrastructurii de 
alimentare cu apa si canalizare, menajera si/sau pluviala, inclusiv statii de 
epurare, daca este cazul sau racordul la retelele de alimentare cu apa si/sau 
canalizare existente. Lucrarile de apa si canalizare pot include si retelele de 
alimentare cu apa si canalizare din interiorul structurii de afaceri;

c) lucrari de construire/modernizare/extindere a infrastructurii de 
alimentare cu energie electrica, inclusiv statii de al         cu energie electrica 
de medie/joasa tensiune, puncte de transformare si/sau retele de distributie a 
energiei electrice în interiorul structurii de afaceri, inclusiv racordul la retele de 
transport si/sau distributie a energie electrice existente.

d) lucrari de construire/modernizare/extindere a infrastructurii de 
alimentare cu energie termica, indiferent daca sursa de alimentare este în sistem 

,



centralizat si indiferent daca sursa de producere a energiei termica este pe baza 
de carbune, gaze naturale si/sau apa geotermala. Lucra ile de alimentare cu 
energie termica se refera atât la racordul la reteaua     ica de alimentare cu 
energie termica cât si la reteaua interioara care deserveste structura de       i 
inclusiv punctele termice daca este cazul;
            e) lucrari de viabilizare a terenurilor existente în cadrul structurii de 
afaceri, inclusiv demolari, dezafectari de terenuri si lucrari de sistematizare 
necesare pentru ca zona sa poata deveni functionala si retelele de utilitati 
publice sa se poata realiza.

             2) Subprogramul sustinerea operatorilor economici ce îsi desfasoara 
activitatea în structurile de afaceri aflate în zonele de interes economic
Subprogramul se va derula pe baza unei scheme de ajutor de stat, aprobata prin 
hotarâre a Guvernului.
Investitiile care urmeaza a se realiza în cadrul structurilor de afaceri existente 
sau care urmeaza a se înfiinta beneficiaza de un ajutor regional în procent de 
35% din valoarea echipamentelor si utilajelor achizitionate fara a depasi 
echivalentul în lei a 350.000 de euro.
Categoriile de investitii, realizate în structurile de afaceri aflate în zonele de 
interes economic, pentru care se acorda forme de sprijin de la bugetul de stat 
sunt reprezentate de investitii în activitati de productie si servicii, inclusiv 
activitatile în domeniul specializarilor inteligente,        si investitii în 
echipamente si instalatii, cu exceptia centrelor comerciale, serviciilor financiare 
si a serviciilor auto.
Beneficiari eligibili ai ajutorului în cadrul schemei    ajutor de stat sunt 
operatori economici care îsi desfasoara activitatea în structurile de afaceri 
existente sau care urmeaza a se înfiinta aflate în zonele de interes economic si 
care îndeplinesc conditiile de eligibilitate.

Programul se deruleaza în perioada 2012-2018, cu posibilitatea 
prelungirii prin lege.

Anual, prin Legea bugetului de stat, se aloca sume pentru finantarea 
programului, în limita valorii acestuia, care nu pot fi depasite, pentru încadrarea 
în tinta de deficit bugetar si în tinta de datorie publica.

În perioada de implementare a programului 2012 -2015 suma maxima 
anuala ce poate fi alocata unui apel de proiecte din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Turismului este de 125.000.00  lei din care 
90.000.000 lei pentru infrastructura de utilitati publice si de 35.000.000 lei 
pentru ajutorul regional.

Programul poate fi finantat si din fonduri nerambursabile alocate în 
cadrul programelor operationale.

3.Alte informatii Tinând cont de actuala situatie interna si internationala, în contextul in care , in 
contextul prelungirii crizei economice,  România este într-o competitie crescuta 
cu celelalte tari din Europa pentru atragerea de capital Situatia extraordinara 
prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata, se 
motiveaza prin necesitatea luarii unor masuri urgente      sa asigure un climat 
investitional atractiv pentru localitatile României , care sa duca la cresterea 
numarului de locuri de munca,



Luând în considerare faptul ca actualul  cadru legislativ nu asigura 
suficiente mijloace de interventie la nivelul autoritatilor centrale si locale si 
necesita dezvoltarea unor noi instrumente de management urban care sa 
sprijine imbunatatirea  infrastructurii destinate mediului de afaceri în zonele de 
interes economic si sa asigure competitivitatea acestor locatii,

Propunem spre aprobare prezentul proiect de ordonanta    urgenta in 
vederea dezvoltarii infrastructurii de utilitati publice destinata medi lui de 
afaceri si sprijinirea dezvoltarii de structuri de afacer  cu impact asupra 
dezvoltarii regionale prin care se urmareste 
construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii de utilitati publice care 
deservesc structurile de afaceri aflate în zonele de interes economic, precum si 
sustinerea dezvoltarii activitatilor operatorilor economici ce îsi desfasoara 
activitatea în structurile de afaceri aflate în zonele de interes economic.

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

11. Impactul asupra mediului 
concurential si domeniului 
ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ a fost transmis la Consiliul Concurentei în 
vederea analizarii si formularii unui punct de vedere.

2. Impact asupra mediului de 
afaceri

Prin acest act normativ se vor sprijini autoritatile locale pentru a  
crea si/sau dezvolta structuri de afaceri operationale locale si 
regionale, având ca scop atragerea întreprinderilor, în special IMM, 
care vor contribui la crearea de noi locuri de munca si utilizarea fortei 
de munca disponibila în zona.

IMM-urile care se vor localiza vor juca un rol important în 

Având în vedere ca amânarea adoptarii unor masuri imed ate ar avea 
consecinte negative în sensul perpetuarii lipsei de resurse  la dispozitia 
autoritatilor publice si accentuarea efectelor negative pe care criza 
internationala actuala o are asupra domeniilor de activitate economica din 
România,

Neadoptarea în regim de urgenta a Programului conduce la 
neîndeplinirea obiectivelor asumate prin Programul de  uvernare în sensul 
dezvoltarii infrastructurii de utilitati publice destinate mediului de afaceri si 
sprijinirea dezvoltarii de structuri de afaceri cu imp  t asupra dezvoltarii 
regionale,

Tinând cont de faptul ca pentru operationalizarea acestui program  este  
necesar ca în Legea bugetului de stat pentru 2013 sa fie prevazute sumele 
necesare pentru ca programul sa fie sustenabil, 

În considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si 
constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate 
fi amânata,

u

Sectiunea a 3-a - Impactul socio-economic al proiectului de act normativ



dezvoltarea economica locala si regionala si în crearea de noi locuri de 
munca. Din aceasta cauza, este extrem de important ca sa se creeze un 
climat antreprenorial în cadrul comunitatilor locale prin facilitarea 
crearii de noi afaceri si dezvoltarea celor existente.

3. Implicatii sociale Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

4. Impact asupra mediului Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Alte informatii Nu au fost identificate

Indicatori An curent Urmatorii 4 ani
Media urmatorilor 5 
ani, dupa anul curent

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificari ale 
veniturilor 
bugetare, 
plus/minus, din 
care: 
a)bugetul de 
stat, din acesta: 0 13940582,86 21964240 21964240 14440800 16105440
impozit pe profit 0 5867428,571 12620800 12620800 5548800 7213440
impozit pe venit 0 8073154,286 9343440 9343440 8892000 8892000
b)bugete locale 0 11472377,14 13277520 13277520 12636000 12636000
impozit pe profit 0 0 0 0 0 0
impozit pe venit 0 11472377,14 13277520 13277520 12636000 12636000
c)bugetul 
asigurarilor 
sociale 0 12534634,29 14506920 14506920 13806000 13806000
contributii de 
asigurari 0 12534634,29 14506920 14506920 13806000 13806000
2. Modificari ale 
cheltuielilor 
bugetare din 
care: 0 0 0 0 0 0
a)bugetul de 
stat, din acesta: 0 79000000 153000000 153000000 0 0
cheltuieli de 
personal 0 0 0 0 0 0
bunuri si servicii 0 79000000 153000000 153000000 0 0
b)bugete locale 0 21000000 27000000 27000000 0 0

Sectiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului de stat consolidat, atât pe termen scurt, pentru 
anul curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani)



cheltuieli de 
personal 0 0 0 0 0 0
bunuri si servicii 0 21000000 27000000 27000000 0 0
c)bugetul 
asigurarilor 
sociale 0 0 0 0 0 0
cheltuieli de 
personal 0 0 0 0 0 0
bunuri si servicii 0 0 0 0 0 0
3. Impact 
financiar, 
plus/minus, din 
care: 0 -74587040

-
144758240

-
144758240 27076800 28741440

a)bugetul de stat 0
-
65059417,14

-
131035760

-
131035760 14440800 16105440

b)bugete locale 0
-
9527622,857 -13722480 -13722480 12636000 12636000

4. Propuneri 
pentru 
acoperirea 
cresterilor de 
cheltuieli Nu este cazul
5. Propuneri 
pentru 
acoperirea 
scaderilor de 
venituri Nu este cazul
6. Calcule 
detaliate privind 
fundamentarea 
modificarilor 
veniturilor si/sau 
cheltuielilor 
bugetare Nu este cazul
7. Alte 
informatii Nu au fost identificate

1.Masuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ:

a) acte normative în vigoare 
ce vor fi modificate sau 
abrogate, ca urmare a 
intrarii în vigoare a 
proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmeaza a fi 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Sectiunea a 5-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei în vigoare



elaborate în vederea implementarii 
noilor dispozitii.

2. Conformitatea  proiectului de 
act normativ cu legislatia 
comunitara în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

3. Masuri normative necesare 
aplicarii directe a actelor 
normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

4. Hotarâri ale Curtii de Justitie a 
Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

5. Alte acte normative si/sau 
documente internationale din care 
decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

6.Alte informatii Nu au fost identificate

1.Informatii privind procesul de 
consultare cu organizatii 
neguvernamentale, instituite de 
cercetare si alte organisme 
implicate

Nu este cazul.

2.Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum si a modului 
în care activitatea acestor 
organizatii este legata de 
obiectivul proiectului de act 
normativ

Nu este cazul.

3.Consultarile organizate cu 
autoritatile administratiei publice 
locale, în situatia în care proiectul 
de act normativ are ca obiect 
activitati ale acestor autoritati, în 
conditiile Hotarârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative 
ale autoritatilor administratiei 
publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative

S-a tinut cont de prevederile art. 8 din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, respectându-se 
procedurile instituite de Hotarârea Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 
autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor 
de acte normative.

Sectiunea a 6-a Consultarile efectuate în vederea elaborarii proiectului de act  normativ



4.Consultarile desfasurate în 
cadrul consiliilor interministeriale, 
în conformitate cu prevederile 
Hotarârii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

5.Informatii privind avizarea de 
catre:
a) Consiliul legislativ
b)Consiliul Suprem de Aparare a 
Tarii
c)Consiliul Economic si Social
d)Consiliul Concurentei 
e)Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul L  islativ

6.Alte informatii Nu au fost identificate

1.Informarea societatii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ

Au fost întreprinse demersurile legale prevazute de art. 7 alin. 
(1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, 
pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, 
precum si a altor documente, în vederea adoptarii/aprobarii, 
aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 561/2009.

2.Informarea societatii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementarii 
proiectului de act normativ, precum 
si efectele asupra sanatatii si 
securitatii cetateanului sau 
diversitatii biologice

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

3. Alte informatii Nu au fost identificate

1.Masuri de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autoritatile administrative publice 
centrale si/sau locale-înfiintarea sau 
extinderea competentei institutiilor 
existente

Nu este cazul

2.Alte informatii Nu au fost identificate

Sectiunea a 7-a  Activitati de informare publica privind elaborarea    implementarea proiectului de 
act normativ

Sectiunea a 8- a. Masuri de implementare



Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Ordonanta de urgenta a Guvernului 
pentru dezvoltarea infrastructurii de utilitati publice destinata mediului de afaceri si sprijinirea dezvoltarii de 
structuri de afaceri cu impact asupra dezvoltarii regionale, care, a fost avizat de Consiliul Legislativ si de 
ministerele interesate si pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL DEZVOLTARII                               
REGIONALE SI TURISMULUI

EDUARD HELLVIG

Avizam favorabil:

MINISTRUL  ADM INISTRATIEI 
SI INTERNELOR

MINISTRUL ECONOM IEI, 
COMERTULUI SI MEDIULUI DE 

AFACERI
                    M IRCEA DUSA

MINISTRUL  DELEGAT  PENTRU           
ADM INISTRATIE

DANIEL CHITOIU

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANTELOR 

PUBLICE

RADU STROE FLORIN GEORGESCU         

MINISTRU   JUSTITIEI

MONA MARIA PIVNICERU
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              IULIAN MATACHE                                                    M ARCEL BOLOS

SECRETAR GENERAL

DEMIREL SPIRIDON
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   VALENTIN FLORIN TRIFAN                                   ELENA GABRIELA EREMIA

                      D.G.J.                                                                                D.G.E.
     DIRECTOR GENERAL                                                   DIRECTOR GENERAL
    M IHAI SORIN CALOTA                                                         ALINA DINCA
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