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Secțiunea a 2-a   

Motivul emiterii actului normativ  

2.1 Sursa proiectului de act normativ  

Conform Programului de Guvernare pentru perioada 2021-2024, unul dintre obiectivele 
Guvernului este operaționalizarea Băncii de Dezvoltare a României (BDR). Înființarea și 
operaționalizarea Băncii de Dezvoltare a României este, de asemenea, prevăzută în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență, în cadrul Componentei 8 - Reforma fiscală și reforma 
sistemului de pensii, Reforma 5 - Înființarea și operaționalizarea Băncii de Dezvoltare a României, 
cu termen de implementare trimestrul IV 2024.  

2.2 Descrierea situației actuale 

În conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene către Parlamentul European și 
Consiliu (2015) 361 „Lucrând împreună pentru locuri de muncă și creștere economică: Rolul 
băncilor naționale de promovare (BNP) în sprijinirea Planului de investiții pentru Europa” din 22 
iulie 2015, necesitatea intervenției unei bănci de dezvoltare nou înființate, a unui domeniu nou de 
intervenție sau a unui instrument financiar nou, trebuie justificate având în vedere concluziile  unei 
evaluări sau analize independente ex-ante privind disfuncționalitățile existente ale pieței.   

Astfel, în perioada 2018 – 2019, firma de consultanță PwC a elaborat o analiză independentă ex-
ante privind disfuncționalitățile pieței financiare din România, precum și un studiul de fezabilitate 
privind viitoarea bancă de dezvoltare a României. 

În data de 11 iulie a.c. a fost promulgată  Legea  nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri 
privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, prin 
care se stabilesc principalele coordonate care guvernează activitatea băncilor de dezvoltare care 
pot fi înființate în România.  

2.3 Schimbări preconizate 

Conform art. 4 alin. (1) din Legea  nr. 207/2022, constituirea, organizarea și funcționarea fiecărei 
bănci de dezvoltare se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor 
care reprezintă statul român, în calitatea sa de acționar unic al fiecărei bănci de dezvoltare. 



 

 

Prezenta hotărâre reglementează condițiile de organizare și funcționare ale Băncii de Dezvoltare 
a României S.A. (BDR) 

BDR va fi o instituție de credit deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor (MF), cu 
rol de instituție de dezvoltare care va deservi întreprinderile românești și alte entități aparținând 
sectorului public și privat din România, în scopul susținerii finanțării de proiecte care contribuie la 
dezvoltarea economică și socială a țării, creșterii competitivității, inovării și creșterii economice, 
precum și creșterii absorbției fondurilor europene.  

BDR își va putea începe activitatea după emiterea unei decizii de autorizare din partea Comisiei 
Europene în materie de ajutor de stat și după obținerea autorizației de funcționare emise de Banca 
Națională a României. 

Banca are ca scop sprijinirea antreprenoriatului, dezvoltarea socio-economică și regională în 
România prin promovarea investițiilor și facilitarea accesului la finanțare pentru beneficiarii eligibili 
în acele sectoare în care au fost identificate disfuncționalități ale pieței financiare și decalaje de 
finanțare, în baza unei analize independente ex-ante, în scopul atenuării și reducerii lor prin 
desfășurarea de activități de dezvoltare, în conformitate cu legislația Uniunii Europene aplicabilă 
și cu actul constitutiv al băncii. Astfel, obiectivele strategice ale Băncii sunt facilitarea accesului la 
finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii, asigurarea accesului la finanțare pentru proiecte de 
infrastructură viabile și atragerea capitalului privat în investiții, îmbunătățirea absorbției fondurilor 
europene și a efectului de multiplicare  asociat și funcționarea ca administrator de fonduri 
europene și furnizarea de asistență tehnică. 

Activitățile desfășurate de bancă sunt atât în nume și cont propriu, prin resursele proprii, cât și în 
numele și contul statului, în limita mandatului acordat de acționarul unic, prin Ministerul Finanțelor.  

Activitățile de dezvoltare desfășurate de către Bancă în nume și cont propriu vizează: a) 
asigurarea accesului la finanțare pentru investiții strategice, a proiectelor mari de infrastructură 
care contribuie la dezvoltarea regională și națională, a agriculturii, a activităților de cercetare 
dezvoltare inovare, a proiectelor de eficiență energetică, a proiectelor de investiții din sistemul de 
sănătate; b) sprijinirea accesului la finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv 
microîntreprinderi și cele nou înființate de tip  start-up, precum și cele din domenii inovatoare; 
unități administrativ-teritoriale și companii de utilități publice aflate în subordinea acestora; 
companii de stat și alte întreprinderi; universități, institute de cercetare-dezvoltare, entități publice 
socio-culturale, întreprinderi sociale; alți beneficiari incluși în administrația publică; c) furnizarea 
de servicii de consultanță și de asistență tehnică. 

Activitatea derulată de BDR în numele și contul statului, va include: a) implementarea și/sau 
administrarea de instrumente financiare finanțate din fondurile europene nerambursabile și 
acordarea de finanțări în cadrul fondurilor și inițiativelor de investiții la nivelul Uniunii Europene, 
inclusiv investiții co-finanțate de Grupul Băncii Europene de Investiții sau de alte instituții financiare 
internaționale; b) reprezentarea la nivelul organelor de decizie ale Fondului de Investiții al Inițiativei 
celor Trei Mări, activitate derulată în prezent de către Eximbank România și care va fi preluată de 
BDR împreună cu capitalul și fondurile aferente; c) derularea altor activității care pot fi încredințate 
în mod specific băncii pe bază de mandat. 

BDR va utiliza o gamă largă de produse financiare: garanții individuale și garanții de portofoliu, 
împrumuturi pentru finanțarea capitalului de lucru și a proiectelor de investiții, împrumuturi pentru 
eficiență energetică, iar pe măsură ce capacitatea și forța sa financiară se vor consolida, iar 



 

 

personalul va dobândi expertiză și cunoștințe specifice crește, BDR va putea include în gama de 
produse și instrumente de investiții de capital (de tip equity). Prin gama de produse financiare 
oferite BDR nu va intra în competiție cu instituțiile de credit, ci va acționa în mod complementar 
cu acestea, având obligația aplicării mecanismului de prevenire a fenomenului de excludere 
(crowding out) a instituțiilor financiare private care va fi descris în actul constitutiv.  

Suplimentarea categoriilor de activități de dezvoltare, a beneficiarilor eligibili și a produselor 
financiare se va realiza prin modificarea actului constitutiv în conformitate cu prevederile Legii 
societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmare a unei 
analize independente ex-ante și cu aprobarea Comisiei Europene. 

Banca va fi administrată în sistem dualist de către un Consiliu de supraveghere format din 7 
membri, persoane fizice, din care cel mult 1 membru poate fi din rândul funcționarilor publici sau 
altor categorii de personal din cadrul autorităților sau instituțiilor publice, și un Directorat format 
din minim 3 membri, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Pe toată durata de funcționare a Băncii numărul membrilor 
Consiliului de supraveghere și al Directoratului se poate modifica prin actul constitutiv de către 
Adunarea generală a acționarilor. Membrii Consiliului de supraveghere sunt numiți de către 
adunarea generală a acționarilor, iar membrii Directoratului sunt numiți de către Consiliul de 
supraveghere al Băncii, cu excepția primilor membri, care sunt numiți, de către acționar, prin actul 
constitutiv, iar mandatul acestora va începe cu data înmatriculării Băncii la Oficiul Național al 
Registrului Comerțului. Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de supraveghere este de 
2 ani. 

Nominalizarea primilor membri ai Consiliului de supraveghere și Directoratului se realizează de 
către Ministerul Finanțelor prin ordin al ministrului finanțelor și poate fi făcută în mod gradual 
corespunzător calendarului de implementare a activităților necesare pentru operaționalizarea 
BDR, urmând să producă efecte numai după acceptarea în mod expres de persoanele 
nominalizate. 

Activitatea persoanelor nominalizate are ca scop pregătirea documentației și efectuarea 
demersurilor necesare obținerii aprobării de constituire a BDR ca instituție de credit și a 
înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului, iar prin ordinul de nominalizare se vor 
stabili atribuțiile și activitățile care vor fi desfășurate de către acestea, nivelul și structura 
remunerării din bugetul Ministerului Finanțelor, precum și drepturile și obligațiile ce le revin în 
vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite. Astfel, remunerația primilor membri nominalizați ai 
Consiliului de supraveghere va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o primă de succes. 
Remunerația fixă va fi acordată în baza unui raport de activitate avizat de Președintele Consiliului 
de Supraveghere și Președintele Directoratului și înaintat Ministerului Finanțelor, iar prima de 
succes va fi acordată după obținerea acordului de constituire a Băncii din partea Băncii Naționale 
a României. 

Mandatul membrilor organelor statutare, cu excepția primilor membri, are o durată de 4 ani, 
aceștia putând fi realeși.  

Contractul de mandat al membrilor organelor de conducere ale BDR va include indicatori de 
performanță financiari și nefinanciari, ținte cuantificabile privind obiectivele și strategia 
investițională a băncii stabilită și aprobată de adunarea generală a acționarilor, cu excepția primilor 



 

 

membri pentru care contractul de mandat va cuprinde, în mod obligatoriu, și activitățile și atribuțiile 
specifice privind organizarea și desfășurarea activității Băncii până la momentul în care aceasta 
începe funcționarea efectivă ca bancă de dezvoltare. 

Procedura de numire a membrilor organelor statutare prevăzută în Anexa 1 la hotărâre, stabilește 
coordonatele principale de desfășurare a selecției organelor statutare ale BDR atât pentru primii 
membri care vor fi nominalizați prin ordin al ministrului finanțelor până la data înregistrării BDR la 
Oficiul Registrului Comerțului, cât și ulterior pentru Consiliul de supraveghere. Astfel, procesul de 
selecție se va realiza de o Comisie de selecție, creată la nivelul MF, formată din specialiști, stabilită 
prin ordin al ministrului finanțelor. 

În cadrul procesului de selecție, cu excepția primilor membri, Comisia de selecție poate fi asistată, 
de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor 
umane, ale cărui servicii sunt contractate de Ministerul Finanțelor în condițiile legii. 

Procedura de selecție se va desfășura pe bază de dosar de înscriere și interviu, cu respectarea 
regulamentelor și legislației bancare în vigoare dar si a principiilor nediscriminării, tratamentului 
egal și transparenței şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al BDR, 
asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul Consiliului de supraveghere. 

Membrii organelor statutare trebuie să dispună la nivel individual și colectiv de cunoștințe, 
aptitudini și experiență adecvate pentru a fi în măsură să înțeleagă activitățile desfășurate de 
instituția de credit, inclusiv principalele riscuri ale acestora, și să se pronunțe în deplină cunoștință 
de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competențelor lor. 

Persoanele nominalizate/numite în funcțiile de membri ai organelor statutare, vor fi supuse 
evaluării și aprobării Băncii Naționale a României. 

Mandatul primilor membri ai organelor statutare începe de la momentul înregistrării BDR la Oficiul 
Național al Registrului Comerțului 

Toate deciziile în cadrul băncii se iau de către organele de conducere fără implicarea sau acordul 
Ministerului Finanțelor sau ale altei autorități publice, cu excepția BNR, în limita competențelor și 
responsabilităților sale de autoritate de supraveghere. 

BDR nu se va implica în acordarea de finanțări pentru partidele politice sau campanii electorale și 
nu va atrage depozite de la persoane fizice. 

Banca va începe să funcționeze pe baza unui capital vărsat provenind de la bugetul de stat și 
venituri din privatizare, dar ulterior va trebui să atragă surse externe de finanțare pentru a-și 
extinde operațiunile. Capitalul social inițial subscris de către acționar, prin Ministerul Finanțelor, 
este în valoare de până la 3 miliarde lei, care se va asigura din veniturile din privatizare, cu 
excepția sumei reprezentând echivalentul a 10 milioane EUR, care se va plăti din bugetul de stat, 
în limita sumelor aprobate cu această destinație la subdiviziunea clasificației bugetare aferentă 
programelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Redresare și Reziliență. 
Cheltuielile de înființare ale băncii, cele cu remunerarea primilor membri, cu contractarea serviciilor 
de audit necesare pentru auditarea situațiilor financiare previzionate ale băncii, plata costurilor cu 
chiria aferentă sediului băncii, inclusiv cu sigla băncii se suportă până la înregistrarea Băncii la 
Registrul Comerțului din bugetul Ministerului Finanțelor în limita sumei de 6,8 milioane lei, și 



 

 

ulterior vor fi recuperate de acționar după înființarea băncii, prin încheierea unui contract de 
împrumut în acest scop. 

Pe lângă fondurile de la bugetul de stat și/sau venituri din privatizare BDR poate utiliza și alte 
surse de finanțare, cum ar fi veniturile din dobânzile și comisioanele pentru activitățile prestate, 
împrumuturi contractate de la diverse entități de pe piețele financiare internă și internațională, 
fonduri care pot fi încredințate pe bază de mandat de autorități ale administrației publice și/sau în 
cadrul inițiativelor de investiții la nivelul Uniunii Europene, împrumuturi subordonate și alte surse 
aprobate prin hotărâre a Guvernului.  

Pe parcursul activității, veniturile obținute de BDR vor fi utilizate pentru acoperirea costurilor de 
funcționare, orice surplusuri fiind reinvestite în dezvoltarea activităților sale, în primii 5 ani de 
funcționare nefiind acordate dividende acționarului.  

Pentru activitățile desfășurate de Bancă în nume propriu, statul român, prin Ministerul Finanțelor, 
garantează, atât obligațiile de natura principalului angajate în nume și cont propriu de către bancă, 
cât și obligațiile de garantare asumate de bancă (pentru produse de tipul garanțiilor individuale și 
de portofoliu), în situația în care aceste garanții nu sunt garantate cu nicio altă garanție colaterală 
de către beneficiar. Plafonul anual al garanțiilor emise de către BDR se va stabili prin hotărâre de 
Guvern, la propunerea acționarului. 

În situația executării garanției statului, sursa fondurilor necesare de plată este bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale. În vederea recuperării sumelor plătite de 
Ministerul Finanțelor, BDR va asigura valorificarea oricăror garanții reale, iar cu sumele obținute 
se va acoperi datoria înregistrată de bancă față de Ministerul Finanțelor. 

După valorificarea garanțiilor prevăzute mai sus, Banca trebuie să asigure stingerea datoriei către 
Ministerul Finanțelor rămase în limita sumelor rezultate din valorificarea garanțiilor aferente 
creanțelor neperformante ale băncii, după deducerea cheltuielilor ocazionate de procesul de 
valorificare. 

Ministerul Finanțelor, va propune anual în proiectul de buget al Ministerului Finanțelor – Acțiuni 
generale, fonduri pentru provizionarea obligațiilor de garantare asumate de Bancă, în baza 
propunerilor primite de la Bancă și fundamentate pe o analiză de risc a tranzacțiilor garantate. 

În baza raportărilor efectuate de bancă, Ministerul Finanțelor evaluează anual activitatea și modul 
de îndeplinire a obiectivelor băncii, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanță pe termen 
mediu și lung cât și a celor financiare de rentabilitate și risc aferente strategiei de afaceri. 

Auditul activității desfășurate de Bancă în numele și contul statului se realizează de către Curtea 
de Conturi a României, potrivit Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de 
Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru activitatea privind 
implementarea și/sau administrarea instrumentelor financiare finanțate din fondurile europene și 
acordarea de finanțări în cadrul fondurilor și inițiativelor de investiții la nivelul Uniunii Europene, 
autoritatea de supraveghere este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru 
exercitarea atribuțiilor cu privire la activitatea  Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, 
autoritatea de supraveghere este Ministerul Finanțelor, iar pentru activitățile care vor fi încredințate 
BDR pe bază de mandat conform legislației în vigoare, autoritatea de supraveghere va fi stabilită 
la momentul încredințării mandatului, în funcție de obiectul acestuia. 



 

 

 
După operaționalizare, BDR va solicita CE obținerea certificării privind evaluarea pe bază de piloni 
(Pillar Assessment), astfel încât să poată deveni partener de implementare a instrumentelor 
financiare finanțate din fonduri europene nerambursabile, inclusiv de a acționa în calitate de Fond 
al Fondurilor, pe baza exemplelor din celelalte state membre UE - BGK (Polonia), SID Bank 
(Slovenia), MFB (Ungaria), HBOR (Croația) și Băncile de Dezvoltare Regională din Germania. 

La momentul începerii funcționării, banca va prelua de la Banca de Export-Import a României 
EXIMBANK - S.A. atribuțiile  Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, împreună cu 
participația la capitalul acestuia și cu fondurile aferente participării la activitatea Fondului și la 
acțiunile inițiate de către acționarii acestuia, în scopul promovării proiectelor avansate de 
România.  

 

2.4 Alte informații *) 

       

 

 

Secțiunea a 3-a  

Impactul socioeconomic **) 

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a 

actului normativ 

3.2 Impactul social  

Creșterea investițiilor în domenii unde s-au identificat disfuncționalități ale pieței financiare și 
decalaje de finanțare, va avea un impact social pozitiv prin creșterea locurilor de muncă.  

3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului  

Nu este cazul. 

3.4. Impactul macroeconomic 

3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici 

Prin acest proiect de act normativ se urmărește finanțarea domeniilor prioritare, contribuția 
națională la implementarea obiectivelor economice și strategice ale Uniunii Europene pe plan local 
și alinierea la practicile europene și internaționale în materie de finanțare a dezvoltării, creșterea 
gradului de absorbție a fondurilor europene, identificarea disfuncționalităților pieței financiare și 
reducerea decalajelor de finanțare. 

3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial si domeniului ajutoarelor de stat 

Pentru activitățile desfășurate în nume propriu, Banca acordă finanțări în condiții de piață și 
acționează complementar cu instituțiile de credit în scopul remedierii deficitului de finanțare și 
disfuncționalităților identificate în piața financiară. În acest scop, Banca are obligația aplicării 
mecanismului de prevenire a fenomenului de excludere (crowding-out) a instituțiilor financiare 
private, care va fi descris în actul constitutiv. 



 

 

Măsurile de ajutor de stat vor fi notificate Comisiei Europene de către inițiator sau furnizor, după 
caz, potrivit legislației ajutorului de stat, iar ajutorul de stat va fi acordat efectiv numai după 
autorizarea acestuia de către Comisia Europeană. 

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri 

Dat fiind nevoia de a stimula investițiile și spațiul fiscal limitat la nivelul bugetului național, banca 
de dezvoltare va îmbunătăți oferta de finanțare pentru sectoarele-cheie și investițiile în proiecte 
din domenii inovatoare, ecologice și cu caracter social, în care au fost identificate disfuncționalități 
ale pieței, cu un impact pozitiv asupra creșterii investițiilor în economie, ocupării forței de muncă, 
luând în considerare expertiza specifică, cunoașterea contextului local, a mediului de afaceri și a 
comunităților de investitori, precum și a politicilor și strategiilor naționale. 

3.6 Impactul asupra mediului înconjurător 

În conformitate cu anexa la Decizia CE COM(2021) 608 final de punere în aplicare a Consiliului 
de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, pentru a se asigura 
conformitatea măsurii cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), strategia de investiții și 
împrumut a Băncii de Dezvoltare a României:  

- va prevedea obligația aplicării Orientărilor tehnice ale Comisiei referitoare la evaluarea 
sustenabilității Fondului InvestEU; și  

- va exclude ca neeligibile următoarele activități și active printr-o listă de excludere: (i) activități și 
active legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activități și active din cadrul 
sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu 
efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (iii) activități și active 
legate de depozite de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecano-biologică a deșeurilor; 
și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna 
mediului; și  

- va impune obligația ca Banca de Dezvoltare a României să verifice conformitatea cu legislația 
UE și națională relevantă în domeniul mediului a tuturor tranzacțiilor, inclusiv a celor care nu fac 
obiectul evaluării sustenabilității; și  

- va impune obligația ca beneficiarii de sprijin prin capitaluri proprii și de finanțare corporativă 
generală care obțin peste 50 % din veniturile proprii în cursul exercițiului financiar precedent din 
activități și/sau active de pe lista de excludere să adopte și să publice planuri privind tranziția verde. 

3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării 

Activitățile de dezvoltare desfășurate de către Bancă în nume și cont propriu vizează printre altele 
și sprijinirea accesului la finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv microîntreprinderi și 
cele nou înființate de tip start-up, precum și cele din domenii inovatoare; universități, institute de 
cercetare-dezvoltare.  

3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 

Prin produsele acordate Banca va acționa în direcția susținerii proiectelor verzi și durabile, 
contribuind astfel la atenuarea riscurilor rezultate din schimbările climatice, concomitent cu 
susținerea creșterii economice durabile și crearea de noi locuri de muncă. 

3.9. Alte informații 

 



 

 

 

 

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), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și 

venituri ***) 

- În mii lei (RON) 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) bugetul 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) contribuții de 
asigurări 

      

d) alte tipuri de venituri 

(Se va menționa natura 
acestora.)  

      

4.2. Modificări ale 

cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, 

din care: 

      

a) buget de stat, din 
acesta: 

(i) cheltuieli de 
personal 

(ii) bunuri şi servicii 

+3.302 +3.501 0 0 +24.800 

 

+6.321 

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 

      

d) alte tipuri de 
cheltuieli: 

-cheltuieli pentru 
înființarea Băncii 

- plată garanții 

 

 

 

+3.302 

 

0 

 

 

 

+3.501 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

+24.800 

 

 

 

+1.361 

 

+4.960 

4.3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat -3.302 

 

 

-3.501 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

-24.800 

 

 

-6.321 

b) bugete locale       

4.4. Propuneri pentru 

acoperirea creșterii 

cheltuielilor bugetare 

Potrivit art. 2 alin. (4) din prezentul proiect de act normativ, cheltuielile 
legate de înființarea Băncii se recuperează pe parcursul activității băncii 
prin încheierea unui contract de împrumut între acționar și Bancă. 

4.5. Propuneri pentru 

a compensa 

reducerea veniturilor 

bugetare 

      

4.6. Calcule detaliate 

privind 

fundamentarea 

modificărilor  

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare 

      

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adaptare atrage majorarea 

cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: 

a) fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu 
modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; 



 

 

b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și 
prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu 
plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

4.8. Alte informații 

Aplicarea prevederilor prezentului act normativ se realizează cu încadrarea în bugetul 
Ministerului Finanțelor 

    

 

Secțiunea a 5-a  

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

a) acte normative ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de 
act normativ. 

Nu este cazul. 

5.2. Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice 

Nu este cazul. 

5.3. Conformitatea  proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce 

transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) 

5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

Prezentul act normativ nu transpune directive UE. 

5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 

Prezentul act normativ nu transpune directive UE. 

5.4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene  

Nu este cazul.  

5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente 

asumate  

Nu este cazul. 

5.6. Alte informații 

    

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1. Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative 

 Nu este cazul. 

6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizați neguvernamentale, institute de 

cercetare și alte organisme implicate 



 

 

Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii publice prin afișare pe site-ul Ministerului 

Finanțelor. 

6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale 

Nu este cazul. 

6.4. Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite 

prin acte normative 

6.5. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ – este necesar avizul. 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării – nu este cazul. 

c) Consiliul Economic și Social – este necesar avizul. 

d) Consiliul Concurenței – este necesar avizul. 

e) Curtea de Conturi – nu este cazul. 

 

6.6. Alte informații 

 
 

Secțiunea a 7-a   
Activități de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 
7.1. Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 

Au fost respectate prevederile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru 
elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de 
acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. Proiectul de Hotărâre a Guvernului a fost publicat pe site-ul 
Ministerului Finanțelor.  

7.2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității 
cetățenilor sau diversității biologice 

Nu este cazul. 

7.3. Alte informații 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Secțiunea a 8- a   

Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ 

8.1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ 

Nu este cazul. 

 

8.2. Alte informaţii 

 

Pentru considerentele de mai sus, supunem aprobării proiectul de Hotărâre privind organizarea și 
funcționarea Băncii de Dezvoltare a României, prezentat alăturat. 
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