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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii, prin hotărâre judecătorească, a 

Asociației „AMERICAN COUNCILS FOR INTERNATIONAL EDUCATION : 

ACTR/ACCELS INC.” din Statele Unite ale Americii 

 

 

Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Pe baza cererii motivate, înregistrate la Secretariatul General al Guvernului României sub număr 

17/4871/07.04.2016, depuse în temeiul art. 76 din Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, persoană juridică străină, de drept privat, fără scop 

patrimonial, constituită și funcționând în conformitate cu legile Statului Maryland, Statele Unite ale 

Americii, înregistrată în Registrul Departamentului de Stat pentru Evaluări și Fiscalitate (Maryland) 

în data de 6 ianuarie 1976, cu sediul social la adresa 7 St. Paul Street, Suite 820, Baltimore, 

Maryland, SUA 21202, se constată îndeplinite cerinţele de formă şi de fond pentru emiterea şi 

acordarea aprobării prealabile prevăzute de art. 76 alin. (1) coroborat cu art. 76 alin. (2) lit. e 

din Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, în vederea recunoaşterii, pe cale 

judecătorească, prin hotărâre, a asociației, fără scop patrimonial, AMERICAN COUNCILS FOR 

INTERNATIONAL EDUCATION: ACTR/ACCELS INC din Statele Unite ale Americii, care va 

funcţiona, cu respectarea legislaţiei române, pe teritoriul României printr-o reprezentanţă, după 

obţinerea hotărârii judecătoreşti de recunoaştere şi după înscrierea în Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor, în vederea aducerii la îndeplinire a scopurilor statuare propuse, conforme ordinii publice 

din România. 

Prezenta hotărâre este emisă pe temeiul îndeplinirii următoarelor cerinţe de formă şi de fond: 

1. Înregistrarea unei cereri motivate pentru acordarea aprobării prealabile, din partea Guvernului 

României, în vederea recunoaşterii, prin hotărâre judecătorească, pe teritoriul României, a 

organizaţiei fără scop patrimonial din Statele Unite ale Americii. 

2. Existenţa reciprocităţii în privinţa posibilităţii de recunoaştere, în Statele Unite ale Americii, a 

asociaţiilor, fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu legislaţia română. 

3. Existenţa dovezii de constituire, în Statele Unite ale Americii, a organizaţiei American 

Councils for International Education: Actr/Accels Inc ca persoană juridică fără scop 

patrimonial. 

4. Conformitatea, cu ordinea publică, a obiectivelor statutare propuse pentru aducerea la 

îndeplinire a scopului non-profit al organizaţiei din Statele Unite ale Americii, a cărei 

recunoaştere se doreşte pe teritoriul României. 

2. Schimbări preconizate 

Analizând cererea organizaţiei non-profit din Statele Unite ale Americii, în privinţa căreia se solicită 

aprobare prealabilă din partea Guvernului României, se constată faptul că scopul principal al acesteia 
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este conform ordinii publice din România şi este reprezentat de asigurarea dezvoltării educaţiei, 

formării şi cercetării în România. 

Scopul organizaţiei non-profit va fi adus la îndeplinire prin următoarele activităţi cu impact benefic 

asupra domeniului profesional, al educaţiei, al culturii şi al ştiinţei, activităţi de interes general 

pentru aceste domenii : 

i. programe de schimb internaţional şi colaborare în domeniul educaţiei; 

ii. acţiuni şi proiecte cu caracter instructiv-educativ în vederea dezvoltării pe plan profesional; 

iii. iniţierea de parteneriate şi colaborări cu instituţii şi autorităţi din România care activează în 

domeniul educaţiei; 

iv. dezvoltarea unor programe de mobilitate academică între Statele Unite ale Americii şi 

România care oferă posibilitatea accesării unor burse integrale sau parţiale; 

v. iniţierea de programe de dezvoltare profesională prin intermediul cărora să se asigure 

condiţiile necesare schimbului de experienţă profesională şi culturală între cele două ţări; 

vi. iniţierea de programe de inovare şi antreprenoriat în vederea consolidării colaborării pe plan 

economic şi ştiinţific; 

vii. întreprinderea oricăror alte activități, permise de legea română, în vederea îndeplinirii 

scopului pentru care s-a constituit.    

3. Alte informaţii 

Asociația, pentru care se emite aprobarea prealabilă în condiţiile prezentei hotărâri, în vederea 

recunoaşterii acesteia pe teritoriul României, va funcţiona printr-o reprezentanţă cu sediul în 

municipiul Bucureşti, Bd. Expoziţiei, nr. 1B, Corp A, Parter, Birou 1, cod poștal 012101. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impact macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

1
1
. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2
1
.Impactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2
2
.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impact social 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii 

Nu sunt 

 

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) 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.  

 

- în mii lei (RON) - 
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Indicatori Anul curent Următorii patru 

ani 

Media pe 

cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 

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 

      

2Modificări 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  

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a)
 
buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

7. Alte informaţii  

Nu sunt 

 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte 

normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ): 

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 

 

1
1
. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 
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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, făcându-

se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt 

document al unei organizaţii internaţionale: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 

Nu sunt. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii 

Nu sunt. 

 

Secţiunea a 7-a 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 
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cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informații 

Nu sunt 

 

Secţiunea a 8-a 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii 

Nu sunt. 

   

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind aprobarea 

prealabilă, în vederea recunoaşterii, prin hotărâre judecătorească, a Asociației „AMERICAN 

COUNCILS FOR INTERNATIONAL EDUCATION : ACTR/ACCELS INC.” din Statele Unite ale 

Americii, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

 

 

Ministrul Educației Naționale  

 

Pavel NĂSTASE 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

 

 

Ministrul Afacerilor Externe 

 

Teodor – Viorel Meleșcanu 

 

 

Ministrul Justiției 

 

Tudorel Toader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

            

SECRETAR DE STAT 

                                                             GABRIEL LIVIU ISPAS 

                                 

SECRETAR GENERAL 

                                                                DANUȚ GHICAN 

 

DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR, 

DIRECTOR GENERAL 

IOAN ȘTEFAN GROZA 

 

DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI AFACERI EUROPENE 

DIRECTOR GENERAL 

LUMINIȚA MATEI 

 

DIRECŢIA JURIDIC 

DIRECTOR  

CRINA MĂDĂLINA CIOBANU 

 

 

 

AVIZ DE LEGALITATE 

 


