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NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Secțiunea 1 

Titlul actului normativ 

Hotărâre a Guvernului  

privind redistribuirea creditelor de angajament  alocate la titlul "Cheltuieli aferente 

programelor cu finanțare rambursabilă" în bugetul pe anul 2021 între Ministerul Sănătății 

și Ministerul Educației  

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1.Descrierea situației actuale Prin Hotărârea Guvernului României nr. 1454/2007, cu 

modificările și completările ulterioare, a fost ratificat 

Acordul-cadru de Împrumut dintre România și Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea 

„Proiectului privind Reforma Educației Timpurii”. 

Obiectivele proiectului sunt: construirea și dotarea cu 

mobilier a 380 grădinițe noi pentru dezvoltarea 

infrastructurii, construirea de clădiri noi pentru grădinițele 

care funcționează în clădiri ce nu mai prezintă siguranță în 

exploatare, în clădiri ce fac obiectul retrocedărilor sau în 

spații inadecvate pentru acest tip de educație, precum și 

creșterea calității educației preșcolare prin formarea 

cadrelor didactice și dotarea cu materiale educaționale. 

În bugetul pe anul 2021, conform Legii bugetului de stat pe 

anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările și completările 

ulterioare, au fost aprobate în bugetul de stat, la titlul 65 

„Cheltuieli aferente programelor cu finanțare 

rambursabilă”, credite de angajament în valoare de 75.113 

mii lei. 

Având în vedere cerințele concrete actuale de 

implementare a programelor cu finanțare rambursabilă, 

realizate în cadrul acordurilor de împrumut aflate în 

derulare, încheiate cu instituțiile financiare internaționale, 

a rezultat necesitatea redistribuirii fondurilor alocate pe 

anul 2021 la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu 

finanțare rambursabilă”, între unii ordonatori principali de 

credite, cu încadrarea în suma totală aprobată la acest 

titlu, pe ansamblul bugetului de stat, conform Legii 

bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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Această redistribuire presupune diminuarea creditelor de 

angajament alocate Ministerului Sănătății la titlul 65 și 

suplimentarea cu aceeași sumă a creditelor de angajament 

alocate Ministerului Educației la titlul 65 pentru asigurarea 

fondurilor necesare acestuia din urmă în vederea 

implementării corespunzătoare  a „Proiectului privind 

Reforma Educației Timpurii”. 

Potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea bugetului 

de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările și 

completările ulterioare, Guvernul poate aproba prin 

hotărâre redistribuiri de credite de angajament neutilizate 

între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, 

cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la 

titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare 

rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor 

din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în 

funcție de derularea programelor respective.      

Ca urmare, pentru aprobarea virării creditelor de 

angajament alocate la titlul „Cheltuieli aferente 

programelor cu finanțare rambursabilă”, între ordonatorii 

principali de credite menționați mai sus, a fost inițiat 

proiectul de act normativ 

2. Schimbări preconizate 
Prin proiectul de act normativ, se diminuează cu 30.000 

mii lei creditele de angajament alocate Ministerului 

Sănătății la titlul 65 și se suplimentează cu aceeași sumă 

creditele de angajament alocate Ministerului Educației la 

titlul 65 pentru asigurarea fondurilor necesare acestuia din 

urmă în vederea implementării corespunzătoare a 

Proiectului „privind Reforma Educației Timpurii”. 

Menționăm că acest proiect de hotărâre nu afectează 

deficitul bugetar pe anul 2021 şi nu contravine 

angajamentelor agreate cu instituțiile financiare 

internaționale (FMI, CE, BM). 

3. Alte informații 
Nu este cazul. 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al actului normativ 

1. Impactul macroeconomic 
Prezentul proiect de act normativ nu are impact 

macro-economic. 

1^1. Impactul asupra mediului 

concurențial şi domeniului ajutoarelor 

de stat 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact 

asupra mediului concurențial și domeniului 

ajutoarelor de stat. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu are impact asupra 

mediului de afaceri. 

21. Impactul asupra sarcinilor 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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administrative 

22. Impactul asupra întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

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 
Prezentul proiect de act normativ nu are impact 

asupra mediului. 

5. Alte informații 
Nu este cazul. 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât şi pe termen lung (pe 3 ani) 

- mii lei – 

Indicatori 
Anul 

curent 

Următorii 

4 ani 

Media 

pe 

5 ani 

1 1 2 3 4 5  

       

Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

(iii) sume defalcate din TVA 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

(ii) sume defalcate din TVA 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuții 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 

(iii) asistenta sociala 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii)  bunuri şi servicii 

      

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii Nu este cazul. 
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cheltuielilor bugetare 

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 informații Actul normativ nu are impact asupra bugetului 

general consolidat 

Secțiunea a 5-a 

Efectele actului normativ asupra legislației în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor actului normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a actului normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziții. 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

1^1. Compatibilitatea prezentului act 

normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice  

a) impact legislativ – prevederi de 

modificare şi completare a 

cadrului normativ în domeniul 

achizițiilor publice, prevederi 

derogatorii; 

b) norme cu impact la nivel 

operațional/tehnic – sisteme 

electronice utilizate în 

desfășurarea procedurilor de 

achiziție publică, unități 

centralizate de achiziții publice, 

structură organizatorică internă 

a autorităților contractante. 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Conformitatea actului normativ cu 

legislația comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare 

Nu este cazul. 

3.Masuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Nu este cazul. 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a 

Uniunii Europene 

Nu este cazul. 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaționale din care 

decurg angajamente 

Nu este cazul. 

6. Alte informații Nu este cazul. 
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Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ 

1. Informații privind procesul de 

consultare cu organizații 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Nu este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii 

organizațiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizații este 

legată de obiectul proiectului de act 

normativ 

Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu 

autoritățile administrației publice 

locale, în situația în care proiectul de 

act normativ are ca obiect activități ale 

acestor autorități, în condițiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 

privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităților 

administrației publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte 

normative 

Nu este cazul. 

4. Consultările desfășurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Nu este cazul. 

5. Informații privind avizarea către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenței 

e) Curtea de Conturi 

Prezentul act normativ va fi supus avizării 

Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și 

Social 

6. Alte informații  Nu este cazul. 

Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului normativ 

1. Informarea societății civile cu  

privire la necesitatea elaborării actului 

normativ 

Prezentul act normativ a fost elaborat cu aplicarea 

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională 

republicată, fiind publicat pe situl Ministerului 

Educației. 
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2. Informarea societății civile cu privire 

la eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării actului normativ, 

precum şi efectele asupra sănătății şi 

securității cetățenilor sau diversității 

biologic 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Alte informații Nu este cazul. 

Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

actului normativ de către autoritățile 

administrației publice centrale şi/sau 

locale - înființarea  unor noi organisme 

sau extinderea  competențelor 

instituțiilor existente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Alte informații                                          Nu e cazul. 

 

 

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind redistribuirea 

creditelor de angajament alocate la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare 

rambursabilă" în bugetul pe anul 2021 între Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, pe 

care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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