
  

Notă de Fundamentare 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre a Guvernului României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2004 privind 

organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea 

centrelor culturale din străinătate, și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor 

Externe din Fondul de rezervă al Guvernului României  

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la 

Chişinău a fost deschis în 2010, în baza Acordului între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova 

semnat la Chișinău, la 23 septembrie/12 octombrie 2010. 

Institutul s-a impus rapid, prin diversitatea și înalta ținută 

a manifestărilor, drept reper esențial al vieții culturale din 

Republica Moldova. Având în vedere specificul relației 

politice cu Republica Moldova, fondate pe patrimoniul 

spiritual comun, activitățile ICR „Mihai Eminescu” se 

concentrează pe: 

- punerea în valoare a identității istorice, culturale și 

lingvistice, a fundamentelor spațiului cultural comun; 

- promovarea valorilor comune în spirit european;  

- racordarea Republicii Moldova la circuitul european de 

valori și idei. 

Pe această bază, ICR „Mihai Eminescu” de la Chişinău 

desfășoară anual un calendar dens de manifestări – proprii 

sau în colaborare cu parteneri locali – pe întreg cuprinsul 

Republicii Moldova.  

 

2. Schimbări preconizate Specificul relației cu Republica Moldova (bogăția 

patrimoniului spiritual comun) și exigențele speciale care 

decurg din aceasta impun ICR „Mihai Eminescu” de la 

Chişinău un efort continuu de extindere a parteneriatelor 

și a proiectelor, de multiplicare a impactului acestora la 

nivelul iubitorilor de cultură și, în general, al publicului de 

peste Prut. În plan concret, aceasta este facilitată de 

extinderea fizică a prezenței instituționale a Institutului la 

scara Republicii Moldova. 

Într-o primă etapă, se propune înființarea unei filiale la 

Copăceni, raionul Sângerei, în partea de nord a Republicii 

Moldova. Aceasta va funcționa în casa în care s-a născut 

Adrian Păunescu, poet reprezentativ al culturii române 

contemporane, care va fi conservată și amenajată adecvat 

pentru a servi scopurilor instituționale și de valorificare a 

patrimoniului spiritual comun.  

Potrivit art. 3 din Acordul din 23 septembrie 2010 dintre 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu 

privire la deschiderea şi funcţionarea Institutului Cultural 

Român „Mihai Eminescu” de la Chişinău, încheiat în 



  

formă simplificată, prin schimb de note verbale, semnate 

la Chişinău la 23 septembrie 2010 şi 12 octombrie 2010, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 800 din 30 noiembrie 

2010, ICR Chișinău poate înfiinţa filiale în alte oraşe ale 

statului de reşedinţă, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare a acestui stat.   

În acest sens, se propune achiziționarea și amenajarea de 

către MAE a imobilului (cu destinație prezentă de casă de 

locuit) situat în localitatea Copăceni, raionul Sângerei, 

aflat în momentul de față în proprietatea unei persoane 

fizice. Bugetul estimat de Ambasada României la 

Chișinău este de 50.000 euro (echivalent 225.000 RON). 

Potrivit art. 16 din Legea nr. 356/ 2003, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în susţinerea 

activităţii externe a Institutului Cultural Român, prin 

intermediul institutelor culturale româneşti din străinătate, 

Ministerul Afacerilor Externe asigură condiţiile necesare 

pentru derularea programelor şi proiectelor stabilite de 

Consiliul de conducere al Institutului, în conformitate cu 

obiectivele acestuia şi pentru fiecare institut cultural în 

parte. 

3. Alte informaţii   

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul 

1¹ Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului ajutoarelor 

de stat 

Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul 

3. Impactul social Nu este cazul 

4. Impactul asupra mediului  Nu este cazul 

5. Alte informaţii Înființarea filialei va ajuta la dezvoltarea prezenței 

instituționale a ICR „Mihai Eminescu” de la Chişinău în 

Republica Moldova, în vederea consolidării spațiului 

cultural comun de pe cele două maluri ale Prutului. 

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) 

 

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) 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: 225.000 - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri si servicii 225.000 - - - - - 

b) bugete locale: - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri si 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 

- - - - - - 

si/sau cheltuielilor bugetare - - - - - - 

7. Alte informaţii  

Secţiunea a 5-a Efectele proiectului 

de act normativ asupra legislaţiei în 

vigoare 

  

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normative; 

a) acte normative în vigoare ce 

vor fi modificate sau abrogate, ca 

urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ;    

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii.  

 Este necesară modificarea art. 1 şi 2 din  Hotărârea 

Guvernului nr. 492 / 2004 privind organizarea şi 

funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate 

prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, 

precum şi înfiinţarea unor institute noi cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Numărul de posturi din serviciul exterior al Ministerului 

Afacerilor Externe se suplimentează cu două posturi, 

majorându-se corespunzător numărul total de posturi 

aprobat Ministerului Afacerilor Externe prin Hotărârea 

Guvernului nr. 604/2015. 

 

 

1¹ Compatibilitatea proiectului de act 

normative cu legislaţia în domeniul 

achiziţiilor publice 

Achiziția se va face potrivit prevederilor legale în materie, 

în speță prin norme interne aprobate prin Ordin MAE, 

având în vedere că achiziția de imobile nu face obiectul 

OUG nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 



  

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare 

Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative 

comunitare        

 Nu este cazul 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene  

 Nu este cazul 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

 Nu este cazul 

6. Alte informaţii   

Secţiunea a 6-a 

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  

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 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 

 Prevederile actului normativ nu se referă la domeniile de 

activitate aflate în coordonarea consiliilor interministeriale 

permanente. 

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 

 

 

6. Alte informaţii  Nu este cazul 

Secţiunea a 7-a 

../../dan.croitoru/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00083962.htm
../../dan.croitoru/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00085040.htm


  

Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act 

normativ 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost  publicat pe site-ul 

Ministerului Afacerilor Externe, secţiunea „Transparenţă 

decizională”, împreună cu instrumentul de motivare, 

respectând prevederile legale în vigoare cu privire la 

transparenţa decizională în administraţia publică şi la 

accesul la informaţiile de interes public (Legea nr. 

52/2003). 

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 

Nu este cazul 

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 

competentelor instituţiilor existente 

 Nu este cazul 

2. Alte informaţii  Nu este cazul 

 

Având în vedere cele de mai sus, a fost promovată prezenta hotărâre a Guvernului.   


