
  

 

 

 

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 

 

  

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea H.G. nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale  

 

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale În România, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educației şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) este autoritatea națională care 

are calitatea de organism delegat al Comisiei Europene desemnat pentru 

implementarea programelor Erasmus+.  

 

În anul 2013, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene a adoptat 

Regulamentul nr. 1288/2013, care constituie baza legală a Programului 

Erasmus+, continuatorul generației anterioare de programe europene. În 

conformitate cu Regulamentul nr. 1288/2013, Erasmus+ este singurul program al 

Uniunii Europene care se adresează în mod unitar sectoarelor de educație, 

formare profesională tineret și sport, fiind finanțat din bugetul propriu  al Uniunii 

Europene, în sistem centralizat, indirect.  

 

În octombrie 2018, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene a 

adoptat Regulamentul nr. 1475/2018 de stabilire a cadrului juridic al Corpului 

european de solidaritate și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013, a 

Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE. Acest 

regulament instituie un program de acțiune al Uniunii Europene denumit „Corpul 

european de solidaritate“ ce își propune să valorifice dispozițiile în materie de 

gestionare deja existente în cadrul Erasmus+.  

Astfel, instituirea Corpului european de solidaritate este încredințată 

ANPCDEFP care este organismul delegat al Comisiei Europene, desemnat 

pentru implementarea programului Erasmus+ în România.  

 

Regulamentul nr. 1475/2018 stabilește cadrul juridic pentru Corpul european de 

solidaritate, prin care se îmbunătățește implicarea tinerilor și a organizațiilor în 

activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate, pentru a contribui la 

consolidarea coeziunii, a solidarității și a democrației în Europa, cu eforturi 

deosebite dedicate promovării incluziunii sociale. 

În Corpul European de Solidaritate se vor putea depune trei tipuri de proiecte 

finanțate prin intermediul ANPCDEFP (ocupaționale, de voluntariat și de 

solidaritate). Activitățile se vor desfășura în una din țările membre UE. 

ANPCDEFP are un domeniu specific de activitate, unic în România: este singura 

instituție, la nivel central, desemnată de Guvern pentru a implementa programele 

Erasmus+ și acceptată de Comisia Europeană ca organism delegat. În calitate de 



  

agentie desemnată pentru gestionarea acțiunilor menționate la capitolul III din 

Regulamentul (UE) nr. 1288/2013, ANPCDEFP acționează, de asemenea, ca 

agenție națională pentru Corpul european de solidaritate, conform prevederilor 

art. 18 din Regulamentul (UE) nr.1475/2018. 

 

Implementarea Corpului european de solidaritate fundamentează nevoia 

instituțională de a mări numărul actual de posturi.  

 

2. Schimbări preconizate Prezentul proiect de Hotărâre de Guvern are rolul de a modifica prevederile 

Hotărârii de Guvern nr. 76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, cu 

modificările și completările ulterioare, conform următoarelor: 

 

a. e necesară modificarea alin. (11) de la art. 1, pentru a reglementa 

implementarea la nivel național a programului Corpul european de 

solidaritate de către ANPCDEFP. De asemenea, ANPCDEFP nu mai are 

calitatea de Centru Național Europass. 

 

Conform prevederilor art.18 din Regulamentul (UE) nr.1475/2018, Corpul 

european de solidaritate trebuie implementat în fiecare stat membru de către 

agenția care implementează programul Erasmus+, ceea ce atrage competența 

ANPCDEFP de a implementa la nivel național acest program. 

 

b. e necesară modificarea alin.(1) de la art.2, modificând numărul maxim de 

posturi la 76 și ocuparea în regim de urgență a posturilor nou înființate. 

 

Mărirea numărului de posturi de la 70 la 76, cu încadrarea în numărul maxim de 

posturi aprobate pentru instituţiile subvenţionate din subordinea Ministerului 

Educaţiei Naţionale, nu va produce influențe financiare suplimentare asupra 

cheltuielilor de personal efectuate din bugetul de stat, deoarece  personalul 

ANPCDEFP este salarizat exclusiv  din fondurile alocate de Comisia Europeană, 

prin granturile operaționale aferente programului,  pe care Agenția națională le 

gestionează în calitate de organism delegat al Comisiei Europene în România. 

 

Implementarea Corpului european de solidaritate fundamentează nevoia 

instituțională de a mări numărul actual de posturi.  

 

c. e necesară modificarea art.4 pentru ca promotorii de proiecte/beneficiarii 

instituții publice  ai proiectelor finanțate prin ANPCDEFP să poată 

cuprinde în bugetul propriu de funcționare și să avanseze suma 

reprezentând tranșa finală din grantul aprobat proiectului, conform 

contractului de finanțare. 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

 

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

 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul 

1.1 Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat. 

 

Nu este cazul 

 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 
Nu este cazul 



  

2^1. Impactul asupra sarcinilor                       

 administrative 
 Nu este cazul 

2^2. Impactul asupra întreprinderilor 

mici și mijlocii 
Nu este cazul 

3. Impactul social Nu este cazul 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul 

5. Alte informaţii Nu este cazul 

 

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) 

 

- mii lei - 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 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 

Nu este cazul 

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 

Nu este cazul 

3. Impactul financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

Nu este cazul 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Nu este cazul 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

 

Nu este cazul 



  

bugetare 

7. Alte informaţii  

 

Secţiunea a 5-a - 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 

Se modifică Hotărârea Guvernului nr. 76/2005 privind înființarea Agenției 

Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale. 

 

 

 

 

1^1. Compatibilitatea 

proiectului de act normativ cu 

legislaţia în domeniul 

achiziţiilor publice     

Nu este cazul 

2. Conformitatea  proiectului 

de act normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

 

Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare 

Nu este cazul 

4. Hotărâri ale  Curţii  de 

Justiţie a Uniunii Europene 

Nu este cazul 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din 

care decurg angajamente 

 

Nu este cazul 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 6-a - Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul 

de consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte organisme 

implicate 

 

Nu este cazul 

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 

Nu este cazul 

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 

HG nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a 

structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

 

Nu este cazul 

 

 

4. Consultările desfăşurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu prevederile 

HG nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

 

Nu este cazul 

 

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 

Prezentul act normativ va fi supus avizării de către Consiliul Legislativ și 

Consiliul Economic și Social. 

 

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 

A fost respectată efectiv procedura transparenței decizionale prevăzute de Legea 

nr. 52/2003, republicată. 

 

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 

 

Nu este cazul 

 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 8-a - Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în 

aplicare a proiectului de act 

normativ de către autorităţile 

Nu este cazul 



  

administraţiei publice 

centrale şi/sau locale – 

înfiinţarea unor noi 

organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor 

existente 

2. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Faţă de cele prezentate mai sus, supunem avizării prezentul proiect de Hotărâre de modificare a Hotărârii 

Guvernului  nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educaţiei şi Formării Profesionale, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, 

 

Ecaterina ANDRONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE, 

 

Eugen Orlando TEODOROVICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI, 

 

Tudorel Toader 
 

 


