
HOTĂRÂRE 

privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul  Guvernului 

Japoniei constituit în baza Înţelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice semnate la 

Bucureşti la 7 ianuarie 2000, în baza cărora Guvernul Japoniei oferă Guvernului României un 

ajutor nerambursabil în valoare de 500 milioane yeni, şi a Acordului încheiat între Guvernul 

României şi Japan Internaţional Cooperation System la 1 februarie 2000, pentru derularea acestui 

ajutor 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (6) și (7), art. 87, art. 102 și art. 334 din Legea nr. 1/2011 a 

educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 și 6 din Hotărârea Guvernului nr 

797/1997 privind constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de contrapartidă, cu modificările 

ulterioare, prevederile Articolelor 6 pct. 2 și 3 din Înțelegerea realizată prin schimbul de note diplomatice 

româno-japoneze, semnată la București pe data de 7 ianuarie 2000, prevederile Acordului încheiat între 

Guvernul României și Japan International Cooperation System (JICS) la 1 februarie 2000, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 308/ 19.04.2000, precum și în baza adreselor Ambasadei Japoniei la București, 

respectiv Note Verbale No. C 2-3/4661 din 30 decembrie 2015 și Note Verbale No. C 2-3/ 1075 din 21 

martie 2015 cu privire la consultarea utilizării Fondului de contrapartidă în scopul implementării 

proiectului Ministerului Educației Naționale intitulat „Promoting and supporting excellence in 

information technology education” (Promovarea și susținerea excelenței în educație prin dezvoltarea 

competențelor în disciplina Tehnologiei Informației), 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art.1 (1) Se aprobă alocarea sumei de 8.735.945 lei, fără TVA din Fondul de contrapartidă constituit din 

contravaloarea în monedă națională a ajutoarelor acordate Guvernului României de Guvernul Japoniei, 

pentru implementarea proiectului „Promoting and supporting excellence in information technology 

education”, prin înființarea și operaționalizarea a 60 de centre de pregătire în informatică. 

(2) Ministerul Educației Naționale va asigura valoarea TVA necesară implementării proiectului prevăzut 

la alin. (1), de la Capitolul 65.01 „Învățământ”, Titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, sursa 01 „Buget de Stat”, prin recurgerea la virări 

de credite bugetare în condițiile legii. 

(3) Beneficiarul proiectului este Ministerul Educației Naționale, implementarea acestuia fiind asigurată de 

Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale. 

Art. 2 Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de administrator al Fondului de contrapartidă, transferă 

Ministerului Educației Naționale, în calitate de beneficiar al proiectului, suma stabilită conform art.1 alin. 

(1), pe baza unei convenții de finanțare privind transferul, utilizarea și controlul sumelor alocate. 

Art. 3 Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri 

Structurale, prezintă Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe și Ambasadei 

Japoniei la București raportări trimestriale privind stadiul realizării proiectului prevăzut la art.1 alin. (1). 
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