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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
1. Titlul proiectului de act normativ 

 
 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea normelor de implementare a 
Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia 
românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, 
aprobate prin H.G. nr. 175/2010  
 

 
2. Motivul emiterii actului normativ 
 
1. Descrierea situaţiei actuale 
    În data de 12 martie 2010 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr.175/2010 privind 
aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în 
domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale 
Uniunii Europene alocate României.  
    Prin normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.175/2010, se stabilesc procedura şi 
condiţiile de acordare a garanţiilor, de eligibilitate a instituţiilor de credit şi a categoriilor de 
beneficiari, regulile de gestionare a garanţiilor, inclusiv mecanismul de executare si recuperare 
a plăţilor efectuate, precum şi plafonul anual al garanţiilor care pot fi emise, privind Programul 
de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, 
finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României. 
Pentru anul 2010 plafonul garanţiilor care pot fi emise este de 300 milioane euro. 
 
2.Schimbări preconizate 
 
  Având în vedere dificultăţile pe care le întâmpină categoriile de beneficiari ai proiectelor 
finanţate din instrumente structurale/programul ISPA în contractarea împrumuturilor pentru 
asigurarea necesarului de finanţare pentru diverse cheltuieli pentru implementarea proiectelor, 
domeniul de aplicabilitate al Programului de sprijin aprobat prin OUG nr. 9/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, a fost extins prin introducerea posibilităţii acordării de 
garanţii de către stat, prin FNGCIMM, şi pentru proiectele co-finanţate prin programul ex-ISPA 
şi cele  desfăşurate în infrastructura de turism ce nu intră sub incidenţa ajutorului de stat. 
  În cazul proiectelor de promovare a infrastructurii de turism care au şi o componentă de ajutor 
de stat, împrumutul pentru care se solicită garanţia nu poate depăşi 15% din valoarea totală a 
componentei de proiect care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat. 
  În cazul în care se solicită acordarea celui de-al doilea împrumut, beneficiarul trebuie să fi 
îndeplinit toate obligaţiile din primul contract de credit pentru care a beneficiat de garanţie în 
cadrul Programului, scadente până la data solicitării celui de-al doilea împrumut.  
  O altă modificare propusă vizează posibilitatea obţinerii acordului de principiu privind 
posibilitatea acordării garanţiei doar prin prezentarea notificării de aprobare a proiectului, 
înainte de semnarea contractului de finanţare, având în vedere caracterul neangajant al 
acordului de principiu. Obţinerea acordului de principiu la momentul aprobării proiectului va 
sprijini beneficiarul în stabilirea planului de asigurarea a finanţării proiectului, respectiv 
demararea procedurilor pentru obţinerea unui împrumut. 
 Pentru anul 2011 plafonul garanţiilor care pot fi emise este de 300 milioane euro. 
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3. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 
1. Impactul macroeconomic şi social 
    Extinderea mecanismului prevăzut de Programul de sprijin completează sprijinul substanţial 
pe care Guvernul îl acordă beneficiarilor de proiecte prin prefinanţări şi rambursarea 
contravalorii TVA aferente cheltuielilor eligibile, contribuie la implementarea cu succes a 
proiectelor finanţate din instrumente structurale, având în vedere contextul economic şi 
financiar dificil. 
    Lipsa acestor prevederi poate provoca insuficienţa resurselor financiare necesare continuării 
şi finalizării proiectelor ex-ISPA. 
2. Impactul asupra mediului de afaceri 
   Acordarea măsurilor de sprijin şi pentru beneficiarii proiectelor finanţate din instrumentele 
structurale ale Uniunii Europene, implementate în domenii prioritare pentru economia 
românească, în vederea contractării de credite destinate asigurării contribuţiei proprii a 
beneficiarilor, propuse prin proiectul de act normativ, contribuie la dinamizarea mediului de 
afaceri, prin realizarea unei efect multiplicator în economie. 
 
3. Impactul asupra mediului 
Nu se referă la acest subiect. 

 
4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,  
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- mil Euro - 
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) bugetele locale: 
i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 
(i) contribuţii de asigurări 

 
 
 
Nu există 
 

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: 

Referitor la impactul financiar asupra bugetului 
general consolidat, menţionăm că, la momentul 
acordării, garanţiile care vor fi emise în cadrul 
programului nu reprezintă plăţi din bugetul de stat, ci 
determină  exclusiv majorarea datoriei publice. 

 
    Suma reprezentând valoarea de executare a 
garanţiilor care nu au fost recuperate în cursul aceluiaşi 
an are impact asupra bugetului anului în care acestea 
se execută. 
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(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

 

3. Impact financiar, plus/minus, din 
care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

 
 
Nu este cazul 

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii      cheltuielilor bugetare 

- 

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 - 
 
5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 
1. Proiecte de acte normative 
suplimentare 

 

2. Compatibilitatea proiectului de  act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
materie 

Proiectul de act normativ este compatibil cu legislaţia 
comunitară în vigoare în materia ajutorului de stat. 

3. Decizii ale Curţii Europene de 
Justiţie şi alte documente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Evaluarea conformităţii: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.Denumirea actului sau documentului  
comunitar, numărul, data adoptării  şi 
data publicării 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

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

- 

7. Alte informaţii - 
 
6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 
1. Informaţii privind procesul de  
consultare cu organizaţii  
neguvernamentale, institute de  
cercetare şi alte organisme  implicate 

Proiectul de act normativ a fost elaborat în colaborare 
cu mandatarul statului român – F.N.G.C.I.M.M. S.A. – 
I.F.N. şi a constituit subiect de consultare cu factorii 
implicaţi în program şi în asigurarea managementului 
proiectelor . 

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 
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obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii Guvernului 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 Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

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 

Nu este cazul. 
 
Nu este cazul. 
Nu este cazul. 
Nu este cazul. 
Nu este cazul. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
 
7. 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 
 
 

Nu este cazul. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
 
8.  Măsuri de implementare 
 
1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor 
noi organisme  sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente 

Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act 
normativ vor fi implementate de către autorităţile  
publice şi alte structuri implicate. 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate 
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Pentru considerentele de mai sus, supunem aprobării proiectul de hotărâre a 
Guvernului privind modificarea şi completarea normelor de implementare a Programului de 
sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, 
finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin 
H.G. nr.175/2010, prezentat alăturat. 

 
 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE MINISTRUL ECONOMIEI, COMERŢULUI 
ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

Gheorghe IALOMIŢIANU Ion ARITON 
 

Avizăm favorabil: 
 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 
 

Elena Gabriela UDREA 
 

MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 

Constantin Traian IGAŞ 
 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 
 

Cătălin Marian Predoiu 
 

 
Propunem semnarea: 

 
 

      Secretar de Stat                                                                         Secretar General 
 
Bogdan Alexandru Drăgoi                                                          Dragoş Ionuţ Bănescu 
 
 
 
Autoritatea pentru coordonarea 
 instrumentelor structurale                                                        Direcţia generală juridică 
 Ştefan Ciobanu, Director general                                            Ciprian Badea, Director general 
      
 
                                                                                             
Direcţia generală Autoritatea de Management EX-ISPA 
Giulia Antonescu, Director general 
 
 
Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică                                     
Director general, Angela Carabaş                     
Director general, Maria Elena Anghel   
Angela Banu, Şef serviciu 
Cornelia Olaru, Cons.sup. 


