
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Proiect de Hotărâre a Guvernului 

privind  modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1007/2010 privind aprobarea 

programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului 

pentru perioada 2010-2012 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

În urma selecţiei de proiecte organizate în anul 2011 în cadrul PIN 1 "Închiderea instituţiilor de tip 

vechi şi înfiinţarea de centre de recuperare, de case de tip familial şi/sau apartamente", au fost 

selectate spre finanţare 5 proiecte depuse de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului (DGASPC), însă doar pentru 4 dintre acestea au fost încheiate convenţii de finanţare, 

contractându-se astfel 66% din bugetul total estimat, aferent programului de interes naţional 

menţionat anterior. 

 

Două din cele 4 proiecte finanţate prin PIN1/2010-2012 au fost finalizate cu succes în anul 2012, 

rezultatul acestora fiind desfiinţarea a 2 instituţii rezidenţiale de tip vechi şi înfiinţarea a 8 

apartamente de tip familial. 

 

Cu toate acestea, celelalte 2 dintre proiecte finanţate prin PIN 1 nu vor putea fi finalizate până la 

sfârşitul anului 2013, din cauze care nu sunt imputabile beneficiarilor acestora. 

Luând în considerare complexitatea celor 2 proiecte care vor avea ca rezultat închiderea a 2 centre 

rezidenţiale de mare capacitate şi înfiinţarea concomitentă  a 11 case de tip familial şi a 2 centre de 

recuperare pentru copilul cu dizabilităţi, se va oferi practic posibilitatea unui număr de 148 de copii 

cu dizabilităţi să beneficieze de îngrijire de calitate în casele nou create. 

 

Din această cauză apreciem că se impune prelungirea derulării Programului "Închiderea instituţiilor 

de tip vechi şi înfiinţarea de centre de recuperare, de case de tip familial şi/sau apartamente" până la 

sfârşitul anului 2014, termen până la care cele 2 proiecte vor putea fi finalizate.  

 

Finalizarea celor 2 proiecte determină şi îndeplinirea a aprox. 80% din rezultatele estimate 

menţionate în punctul 1 din Anexa la HG nr.1007/2010 privind aprobarea programelor de interes 

naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010 – 2012. 

 

Prelungirea derulării acestor proiecte nu presupune alocarea de fonduri suplimentare de la bugetul de 

stat, deoarece suma de 4.700 lei necesară pentru finanţarea finalizării celor 2 proiecte va fi 

transferată din bugetul PIN 1 aferent anului 2013, în bugetul aferent anului 2014. 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

În urma selecţiei de proiecte organizate în anul 2011 în cadrul Programului "Închiderea instituţiilor 

de tip vechi şi înfiinţarea de centre de recuperare, de case de tip familial şi/sau apartamente" - PIN 1, 

au fost încheiate 4 convenţii de finanţare, beneficiarii acestora fiind DGASPC Suceava, DGASPC 

Harghita, DGASPC Sector 3 şi DGASPC Sector 5, rezultatele cumulate, ale acestora fiind 

următoarele: 
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- 19 case de tip familial şi apartamente înfiinţate; 

- 2 centre de recuperare înfiinţate; 

- 4 instituţii de tip vechi închise; 

- un număr de 196 de copii care beneficiază de îngrijire de calitate în casele şi apartamentele 

nou create. 

 

Urmare aprobării celor 4 proiecte mai sus-menţionate, a fost contractat un buget total de 10.013.704 

lei, implementarea proiectelor debutând în data de 31.08.2011, termenul de finalizare a acestora fiind 

de cel mult 36 de luni, fără a se depăşi data de 31.12.2013. 

 

În acest moment au fost finalizate, conform programării iniţiale, proiectele implementate de către 

DGASPC Sector 3 şi respectiv DGASPC Sector 5, în cadrul cărora au fost înfiinţate 8 apartamente 

de tip familial, cu o capacitate de 48 de locuri, suma alocată de la bugetul de stat fiind de 

1.568.553,83 lei. 

 

În ceea ce priveşte celelalte două proiecte pentru care au fost încheiate convenţii de finanţare, 

respectiv cele implementate de către DGASPC Harghita şi DGASPC Suceava, acestea au înregistrat 
întârzieri în activitatea de implementare, datorită următoarelor cauze: 

 

 În cazul proiectului implementat de DGASPC Harghita, potrivit actului adiţional nr.4 la 

convenţia de finanţare nr. 7594/31.08.2013, data limită pentru finalizarea lucrărilor de construcţii 

pentru cele 7 case de tip familial şi pentru centrul de recuperare era estimat la sfârşitul lunii august 

2013.  

 

În acest sens, proiectul tehnic a fost finalizat încă din anul 2012, iar firma de construcţii a fost 

contractată în timp util (18.03.2013), astfel încât lucrările să fie finalizate, cu respectarea în totalitate, 

a condiţiilor contractuale. 

 

Pentru pregătirea terenului în vederea demarării activităţii de construcţie, Consiliul Judeţean 

Harghita (CJ) a avut ca responsabilitate derularea lucrărilor de decontaminare a terenului destinat 

construirii caselor de tip familial şi centrelor de recuperare mai sus menţionate. 

 

DGASPC Harghita a solicitat în mai multe rânduri CJ urgentarea finalizării lucrărilor de 

decontaminare şi predarea amplasamentului liber de orice sarcini, pentru construirea imobilelor 

prevăzute în cadrul proiectului. 

 

Întrucât lucrările de decontamire au fost întârziate, nefiind finalizate până în prezent, a fost 

imposibilă emiterea Ordinului de începere a lucrărilor la data estimată în contractul de lucrări. Prin 

adresa nr. 11.357/04.07.2013, CJ Harghita a informat  DGASPC că ”în mod imprevizibil rezultatele 

analizelor de laborator ale probelor de sol sunt necorespunzătoare, pentru unele zone ale 

amplasamentului, estimând finalizarea lucrărilor în luna august, cu excepţia zonei de 350 mp”, fapt 

pentru care amplasamentul urma să fie predat parţial.  

 

Beneficiarul a solicitat firmei de construcţii preluarea amplasamentului în condiţiile de mai sus, însă 

aceasta nu a acceptat, specificând că va prelua amplasamentul numai în condiţiile în care 

decontaminarea este realizată integral. 

 

Prin adresa nr. 13.1500/19.07.2013, CJ Harghita a informat Beneficiarul cu privire la o nouă 

constatare, a cărei existenţă nu putea fi anticipată la momentul încheierii convenţiei de finanţare, 

respectiv existenţa unor depăşiri ale cantităţilor de pesticide din sol, constatate urmare executării 

lucrărilor de decontaminare, ceea ce a impus reluarea acestor tipuri de verificări, însă numai după 

organizarea unei noi licitaţii publice, în vederea contractării firmei care să execute lucrările de 
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decontaminare. 

 

Luând în considerare situaţia nou apărută, DGASPC Harghita a informat firma de construcţii care a 

fost contractată pentru construirea caselor de tip familial şi a centrului de recuperare, care la rândul 

ei, a solicitat, prin adresa nr. 2214/01.08.2013, efectuarea demersurilor care se impun pentru 

demararea lucrărilor de decontaminare în cel mai scurt timp. 

 

Urmare corespondenţei purtate cu CJ Harghita, aceasta a comunicat Beneficiarului că estimează ca 

termen de finalizare a lucrărilor de decontaminare perioada ianuarie – martie 2014. Astfel, lucrările 

de construcţie a celor 4 case de tip familial şi a centrului de recuperare ar putea să fie demarate cel 

mai devreme în luna martie 2014, ceea ce excede perioadei de implementare a proiectului, respectiv 

31 decembrie 2013. 

 

Având în vedere situaţia descrisă mai sus, DGASPC Harghita a solicitat aprobarea modificării 

termenului de finalizare al proiectului, astfel cum este el prevăzut în Convenţia  de finanţare nr. 

7594/31.08.2011  de la 31.12.2013 la 31.12.2014.     

 

  În ceea ce priveşte proiectul implementat de către DGASPC Suceava, în vederea construirii 

celor 4 case de tip familial şi a centrului de recuperare, Beneficiarul a organizat o procedură de 

achiziţie publică de lucrări, desfăşurată pe o perioada de aproximativ 12 luni (procedura a fost 

contestată atât la CNSC, cât şi în instanţă), contractul de achiziţie publică fiind încheiat abia la data 

de 21.12.2012, cu termen de execuţie de 5 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, 

data estimată pentru finalizarea acestora fiind în conformitate cu anexa nr. 2D - Planificarea 

activităţilor , la Actul adiţional nr. 4, la Convenţia de finanţare. 

      

Ordinul de începere a serviciilor de proiectare a fost emis la data de 26.02.2013, proiectul tehnic 

fiind recepţionat prin procesul verbal nr. 9191 din 06.03.2013, conform termenilor contractuali, 

ulterior fiind obţinute vizele de verificator de proiect, cât şi avizele privind obţinerea Autorizaţiei de 

construire. 

 

La data de 08.04.2013 a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor de construcţii. Lucrările de 

construcţii au fost însă întârziate din vina exclusivă a executantului şi nu au putut fi recepţionate la 

data de 31.08.2013, fapt care a condus la decalarea activităţilor din anexa nr. 2 D „Planificarea 

activităţilor”.  

 

Precizăm că lucrările de construcţii continuă sub incidenţa aplicării unor penalităţi executantului, în 

conformitate cu clauzele contractului, astfel încât la data de 31.09.2013 acestea erau realizate în 

procent mediu de 70% după cum urmează:   

 

      Centrul de recuperare  

 lucrările de rezistenţă sunt realizate în procent de 100%;  

 lucrările de arhitectură sunt realizate în proporţie de 90%, urmând a se finaliza lucrările de 

pardoseli (parchet), var lavabil şi izolaţia la planşeul peste parter; 

 lucrările de instalaţii sunt realizate în procent de 75%, urmând a se finaliza montarea de 

obiecte sanitare, corpuri de iluminat, prize şi întrerupătoare, corpuri de încălzire, instalaţia 

interioară de gaz şi montarea centralei termice. 

 

         Casa nr.1  

 lucrările de rezistenţă sunt realizate în procent de 100%;  

 lucrările de arhitectură sunt realizate în proporţie de 75%, urmând a se finaliza lucrările de 

pardoseli (parchet), gresie, glet, var lavabil şi izolaţia la planşeul peste parter; 

 lucrările de instalaţii sunt realizate în procent de 75%, urmând a se finaliza montarea de 
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obiecte sanitare, corpuri de iluminat, prize şi întrerupătoare, corpuri de încălzire, instalaţia 

interioară de gaz şi montarea centralei termice. 

 

          Casa nr.2  

 lucrările de rezistenţă sunt realizate în procent de 100%;  

 lucrările de arhitectură sunt realizate în proporţie de 70%, urmând a se finaliza lucrările de 

pardoseli (parchet), gresie, glet, var lavabil şi izolaţia la planşeul peste parter; 

 lucrările de instalaţii sunt realizate în procent de 75%, urmând a se finaliza montarea de 

obiecte sanitare, corpuri de iluminat, prize şi întrerupătoare, corpuri de încălzire, instalaţia 

interioară de gaz şi montarea centralei termice. 

 

          Casa nr.3 

 lucrările de rezistenţă sunt realizate în procent de 100%;  

 lucrările de arhitectură sunt realizate în proporţie de 80%, urmând a se finaliza lucrările de 

pardoseli (parchet), gresie, glet, var lavabil şi izolaţia la planşeul peste parter; 

 lucrările de instalaţii sunt realizate în procent de 75%, urmând a se finaliza montarea de 

obiecte sanitare, corpuri de iluminat, prize şi întrerupătoare, corpuri de încălzire, instalaţia 

interioară de gaz şi montarea centralei termice. 

 

          Casa nr.4 

 lucrările de rezistenţă sunt realizate în procent de 100%;  

 lucrările de arhitectură sunt realizate în proporţie de 50%, urmând a se finaliza lucrările de 

pardoseli (parchet), gresie, glet, var lavabil şi izolaţia la planşeul peste parter; 

 lucrările de instalaţii sunt realizate în procent de 75%, urmând a se finaliza montarea de 

obiecte sanitare, corpuri de iluminat, prize şi întrerupătoare, corpuri de încălzire, instalaţia 

interioară de gaz şi montarea centralei termice. 

 

         Amenajări exterioare şi sistematizare pe verticală 

 lucrările de împrejmuire sunt realizate în procent de 95%; 

 lucrările de terasamente sunt realizate în procent de 100%; 

 lucrările de pavaj sunt realizate în procent de 30%. 

 

Faţă de stadiul fizic prezentat anterior, DGASPC Suceava estimează că toate lucrările vor fi 

finalizate până la data de 30 noiembrie 2013, în condiţiile menţinerii ritmului actual de lucru al 

constructorului. 

 

De asemenea, punerea în funcţiune şi branşarea la utilităţi a complexului de case şi a centrului de 

recuperare nu a putut fi realizată până la această dată, datorită lucrărilor de extindere şi modernizare 

a reţelelor de utilităţi (apă-canal), lucrări care sunt incluse în proiectul „Extindere şi reabilitare reţele 

de apă şi apă uzată din aglomerarea Gura Humorului” finanţat din fonduri structurale, lucrări 

estimate a fi finalizate până la finele anului 2013. 

 

Totodată, DGASPC Suceava ne-a informat cu privire la faptul că branşarea la reţeaua de gaz a 

oraşului se poate face numai după extinderea coloanei de gaz existentă în zonă. DGASPC Suceava 

estimează că până la sfârşitul lunii octombrie 2013 va obţine toate avizele necesare de la furnizorul 

de gaz, inclusiv realizarea lucrării de extindere a reţelei şi branşare a complexului de case şi a 

centrului de recuperare (în prezent).  

 

Având în vedere situaţiile apărute cât şi faptul că punerea în funcţiune a centrului este condiţionată 

atât de finalizarea lucrărilor de construcţie, cât şi de branşarea la utilităţi, Beneficiarul precizează că 

timpul rămas până la sfârşitul anului 2013 nu permite desfăşurarea activităţilor conform anexei nr.2 

D „Planificarea activităţilor”, respectiv activitatea nr. 12 „Deschiderea centrului specializat şi 
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funcţionarea serviciilor înfiinţate” şi a activităţii nr. 13 „Activităţi directe cu beneficiarii în cadrul 

centrului specializat”, mai ales că funcţionarea noilor servicii pentru o perioadă de minim 3 luni 

reprezintă o obligaţie reglementată prin HG nr.1007/2010, cu modificarile şi completările ulterioare. 

 

Luând în considerare aspectele detaliate anterior, DGASPC Suceava a solicitat, printr-un memoriu, 

aprobarea modificării Convenţiei  de finanţare nr. 7595/31.08.2011, în sensul prelungirii termenului 

de finalizare al proiectului, stabilit la data de 31.12.2013, pentru data de 30.06.2014.     

 

 

2. Schimbări preconizate: 

 

Modificări generale: 

 

Modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr.1007/2010 privind aprobarea programelor de 

interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010 – 

2012, cu modificările şi completările ulterioare” 

 

Modificări privind programul "Închiderea instituţiilor de tip vechi şi înfiinţarea de centre de 

recuperare, de case de tip familial şi/sau apartamente" - PIN 1, respectiv: 

a) Modificarea paragrafului (5) al punctului 1 din anexa nr.1 la Hotărârea de Guvern nr. 

1007/2010, astfel:”Perioada de derulare: programul se derulează pe o perioadă de 5 ani. 

Proiectele vor avea o durată de maximum 48 de luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 

2014, din care cel puţin 3 luni vor fi destinate funcţionării serviciilor nou-create.” 

Modificarea  paragrafului(6) al punctului 1 din anexa nr.1 la Hotărârea de Guvern nr. 1007/2010, 

astfel: „Buget: bugetul total este de 15.200 mii lei, din care: 

a) 200  mii lei pentru anul 2010;  

b) 5.000 mii lei pentru anul 2011 

c) 3.000 mii lei pentru anul 2012 

d) 2.300 mii lei pentru anul 2013. 

e) 4.700 mii lei pentru anul 2014” 

 

Prevederile proiectului de act normativ nu vizează modificări ale Programului "Intervenţie în 

situaţii de violenţă în familie" - PIN 2. 

 

3. Alte informaţii . Nu e cazul. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact social 

 

Prin finanţarea de proiecte ce vizează crearea de noi servicii pentru protecţia copilului vor fi 

îmbunătăţite condiţiile de viaţă oferite copiilor separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, 

serviciile oferite copiilor şi părinţiilor vor fi diversificate şi de calitate, iar DGASPC-urile beneficiare 

îşi vor întări capacitatea în ceea ce priveşte gestionarea problematicii protecţiei drepturilor copilului 

(cel puţin 196 de copii vor beneficia de servicii adecvate nevoilor lor). 

4. Impact asupra mediului 
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Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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) 

- în mii lei (RON) -  

Indicatori Anul curent Următorii patru 

ani 

Media pe cinci 

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 

      

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  

      

 

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

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare. 

      

7. Alte informaţii -   

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Proiecte de acte normative suplimentare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie 
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Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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. 

Denumirea actului sau 

documentului comunitar, 

numărul, data adoptării şi data 

publicării 

Gradul de conformitate (se 

conformează / nu se 

conformează) 

Comentarii 

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

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii. Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  

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 

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 Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

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 a fost supus unor asemenea dezbateri. 

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 

Proiectul de act normativ nu presupune asemenea avizări. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

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 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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. 
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3. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 8-a 

 

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. 

 

2. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZAT, 

 

 

 

 

Viceprim-Ministru, 

Ministrul Finanţelor Publice 

 

Daniel CHIŢOIU 

Ministrul Delegat pentru Buget  

 

 

Liviu VOINEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

 

Mariana CÂMPEANU 
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FIŞĂ AVIZARE INTERNĂ  

 

 

 

 

Titlul proiectului de act normativ:  

 

Hotărâre privind  modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1007/2010 privind 

aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor 

copilului pentru perioada 2010-2012, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

INIŢIATOR: DIRECŢIA PROTECŢIA COPILULUI 

 

 

Direcţia avizatoare 
Nume şi prenume 

/funcţia 
Data avizării Observaţii Semnătură 

Secretar de Stat 

Codrin 

SCUTARU 

 

   

Secretar General 
Petru-Radu 

PĂUN-JURA 

   

Direcţia Juridică, 

Legislaţia Muncii şi 

Contencios 

Eduard 

CORJESCU-

director 

   

Direcţia Politici 

Publice şi 

Comunicare 

Mihaela 

KANOVITS - 

director 

   

Direcţia Generală 

Economică şi 

Investiţii 

Romulus  

DUMITRIU 

Director general 

   

Direcţia Protecţia 

Copilului 

Elena TUDOR – 

director  

   

 

 


