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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de 
scrisori semnate la Bucureşti la 17 noiembrie 2021 şi la Paris  la 21 aprilie 2022 între 
Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei  la Acordul-cadru de 
împrumut F/P 1556 (2006) dintre România  și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, 
semnat la Bucureşti la 23  august 2007 şi la Paris la 30 august 2007 

 

Secțiunea a 2-a   

Motivul emiterii actului normativ  

 

2.1 Sursa proiectului de act normativ  

2.2 Descrierea situației actuale 

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă reconstrucţia drumurilor forestiere 
afectate de inundaţii şi reabilitarea torentelor mici din zonele forestiere. 
Conform prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 89/2008 prin care s-a aprobat 
Acordul-cadru de împrumut, Guvernul României este autorizat ca, prin Ministerul 
Finanţelor, de comun acord cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), să 
introducă amendamente la Acordul-cadru de împrumut, în funcţie de condiţiile de 
derulare ale acestuia.  
Din discuţiile purtate cu reprezentanţii BDCE, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 
şi Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA, atât în urma misiunilor efectuate în România 
cât şi a corespondenţei purtate, s-a ajuns la concluzia amendării acordului-cadru de 
împrumut. 
Din cele 131 subproiecte, până în prezent s-au finalizat 115 de subproiecte, 16 
subproiecte se află în faza de execuție. 
 
2.3 Schimbări preconizate 

Extinderea datei de finalizare a proiectului  de la 31 decembrie 2021 până la 31 
decembrie 2024.  Astfel, prin scrisoarea din 21 aprilie 2022,  BDCE a acceptat amendarea 
acordului-cadru de împrumut, ca răspuns la solicitarea transmisă de Ministerul 
Finanţelor  prin scrisoarea din 17 noiembrie 2021. 
 
Extinderea solicitată este necesară datorită următoarelor cauze: 
- lucrările rămase de executat, nu pot fi realizate din punct de vedere tehnic până la 
finalul anului 2021; 
- aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare a determinat 
disfuncționalități în finanțarea subproiectelor nefinalizate, execuția acestora s-a oprit 
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în vederea întocmirii documentațiilor de actualizare a indicatorilor tehnico-economici 
aprobați. Ca urmare, a fost necesar ca lucrările executate până în momentul respectiv 
să fie inventariate, să se stabilească restul de executat, să se reaprobe noile devize 
generale, să se organizeze noi proceduri de atribuire a contractelor, să se contracteze 
lucrările rămase de executat; 
-producerea unor noi calamităţi care au afectat subproiectele aflate in execuţie; 
-rezilierea unor contracte de execuţie datorită incapacităţii constructorilor de a finaliza 
lucrările, etc. 
 
2.4 Alte informații   
 
Amendamentele menționate mai sus, convenite cu BDCE, nu sunt de natură să majoreze 
obligaţiile financiare ale României faţă de BDCE sau să determine noi condiţionări 
economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. Ca urmare, potrivit art.5 alin.(2) 
din Hotărârea Guvernului nr. 89/2008, pentru aprobarea acestora a fost inițiat prezentul 
proiect de hotărâre a Guvernului. 
 

     

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 

3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului  

3.4. Impactul macroeconomic 

3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici  

3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial si domeniului ajutoarelor de stat 

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri 

3.6 Impactul asupra mediului înconjurător 

3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării 

 3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 

 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  
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- 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) contribuţii 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 

      

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       
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(Se va menționa natura 
acestora.) 

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

a) buget de stat 

      

b) bugete locale       

4.4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

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 

    

Secţiunea a 5-a  

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

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

5.2. Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice 

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 
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5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

5.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg 
angajamente asumate  

5.6. Alte informații 

           

          Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normative 

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

6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, 
institute de cercetare şi alte organisme implicate 

6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației 
publice locale 

6.4. Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consulative 
constituite prin acte normative 

6.5. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ: Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului 
Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

6.6. Alte informații 

 

Secțiunea a 7-a   

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea 
proiectului de act normativ 

7.1 Au fost respectate dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională 
în administrația publică, proiectul fiind publicat pe pagina de internet a Ministerului 
Finanțelor. 

7.2. Informarea societăţii 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 

7.3. Alte informații 
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   Secţiunea 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 

Ministerul Finanțelor și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului act normativ 
 
8.2. Alte informaţii 

 

 
   Adrian CÂCIU                                                                 Barna TANCZOS 
Ministerul Finanțelor                                     Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 
 

Avizează 
 
 

Sorin Mihai GRINDEANU 
Viceprim-ministru 

Ministrul transporturilor şi infrastructurii 
 

 
Kelemen HUNOR 

Viceprim-ministru 
 

 
Marian-Cătălin PREDOIU 

                                                   Ministrul Justiţiei 
 
 
 
 
 


