
  

 

 

 

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 

 

  

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului  

nr. 76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și 

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 ( denumită pe scurt A.N.P.C.D.E.F.P.) este 

organismul delegat al Comisiei Europene desemnat pentru implementarea 

programelor Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate, reglementate de  

Regulamentele UE nr. 1288/2013, respectiv  nr.1475/2018.  

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și 

Formarii Profesionale funcționează în baza H.G. nr. 76/2005 și potrivit 

prevederilor  alin. (11) de la art. 1 implementează în România programele 

Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate. 

 

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și 

Formarii Profesionale a fost desemnată de Guvernul României în calitate de 

Agenție de implementare a programelor Erasmus+ si Corpul European de 

Solidaritate, în perioada 2021-2027, prin Memorandumul nr. 10059/26.04.2021. 

În anul 2021, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat 

Regulamentul nr. 817/2021 care constituie baza legală a programului Erasmus+: 

Programul Uniunii pentru educaţie şi formare, tineret şi sport și Regulamentul nr. 

888/2021 care constituie baza legală pentru programul Corpul European de 

Solidaritate, în perioada 2021-2027.  

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, respectiv prevederile alin. (11) de la art. 1, 

pentru a reglementa implementarea la nivel național a noilor programe 

Erasmus+: Programul Uniunii pentru educaţie şi formare, tineret şi sport și 

Corpul European de Solidaritate. 

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 

bugetare 

Nu este cazul 

7. Alte informaţii  Nu este cazul 

 

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 

Nu este cazul 



  

normativ 

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 Nu este cazul 



  

aplicare a proiectului de act 

normativ de către autorităţile 

administraţiei publice 

centrale şi/sau locale – 

înfiinţarea unor noi 

organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor 

existente 

2. Alte informaţii  

 

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, 

 

Sorin-Mihai CÎMPEANU 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI, 

 

 Stelian-Cristian ION 

 


