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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ: 

 

Hotărâre 

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de 

acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi 

rezidenţiale 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Legea nr. 292/2011-Legea asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare, creează 

cadrul legal şi instituţional care defineşte reforma în domeniu. Principiile, valorile şi regulile generale 

reglementate de aceasta conturează sistemul naţional de asistenţă socială cu cele două componente 

majore, respectiv sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale. 

Până la adoptarea Legii nr. 292/2011, în vederea susţinerii dezvoltării serviciilor sociale acordate  

în centre de zi sau rezidenţiale Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice 

avea ca instrument de intervenţie, acordarea de finanţări pentru construcţia, reparaţia şi amenajarea unor 

unităţi de asistenţă socială, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea 

şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

366/2001. Ulterior, prin Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare 

publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare s-a creat cadrul legal pentru finanţarea lucrărilor privind repararea şi amenajarea 

unor unităţi de asistenţă medico-sociale. 

Legea nr. 292/2011 abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi 

utilizarea Fondului naţional de solidaritate, însă reglementează la art. 133 faptul că de la bugetul de stat 

se alocă fonduri pentru cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, în 

condiţiile legii. Procedura de acordare a sumelor pentru cheltuielile de investiţii care se suportă din 

bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, se 

stabileşte prin hotărâre a Guvernului. 

Ţinând cont de faptul că, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 şi Ordonanţei 

Guvernului nr. 70/2002, nu era stabilită o metodologie clară de aprobare şi de decontare a acestui tip de 

finanţare, în aplicarea dispoziţiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, a fost adoptată Hotărârea de 

Guvern nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi 

reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, în care sunt incluse şi unităţile de asistenţă medico-
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sociale. 

Luând în considerare experiență acumulată dar și dificultățile întâmpinate în acordarea de finanțare 

pentru cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, s-a impus realizarea 

unor modificări sau completări a dispozițiilor care privesc procedurile de aprobare şi de decontare a 

acestui tip de finanţare, și pe cale de consecință a fost elaborat proiectul de Hotărâre privind modificarea 

și completarea Hotărârii nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de 

investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale. 

 

2. Schimbări preconizate  

 

Prin proiectul de Hotărâre a Guvernului se propun următoarele soluții normative: 
- Stabilirea unui termen de maxim 3 ani pentru derularea finanțării de la data intrării în vigoare a 

ordinului de aprobare a finanțării; 

- Stabilirea procentului de minim 10 % reprezentând contribuția beneficiarului din valoarea 

cheltuielilor eligibile decontate de la bugetul de stat; 

- Valoarea contractului de execuție de lucrări și dotări poate fi mai mare decât valoarea 

contractului de finanțare cu condiția ca diferența de valoare să fie suportată de către beneficiar, 

diferența de valoare fiind luată în considerare ca și contribuție proprie a beneficiarului; 

- Contractul de finanțare se semnează de către beneficiar (director general, director/șef serviciu/șef 

birou economic, director/șef serviciu juridic, viză de control financiar preventiv propriu), 

finanțator - Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice reprezentat 

de Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială (director executiv, director/șef serviciu/șef 

birou economic, director/șef serviciu juridic, viză de control financiar preventiv propriu),,; 

- Atunci când valoarea contractului de execuție de lucrări și dotări este mai mică decât valoarea 

contractului de finanțare, după semnarea contractului de execuție de lucrări și dotări se 

întocmește un act adițional la contractul de finanțare pentru modificarea sumelor decontate din 

bugetul de stat fără aprobarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice, având în vedere contribuția beneficiarului care este inclusă în contractul de execuție de 

lucrări și dotări. 

 

De asemenea, se reglementează unele condiții pe care beneficiarul finațării trebuie să le îndeplinească 

cum ar fi : 

- În situaţia în care, în termen de 12 luni de la aprobarea finanţării prin hotărâre a Guvernului, 

beneficiarul nu a încheiat contractul de execuţie de lucrări și dotări şi nu face dovada demarării 

procedurilor legale în vederea încheierii acestuia/acestora, contractul de finanţare nu se mai poate 

derula. 

 

3. Alte informaţii Nu e cazul 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
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1. Impactul macroeconomic: Nu e cazul 

 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: Nu e cazul 

 

2. Impactul asupra mediului de afaceri: Nu este cazul. 

 

3. Impactul social: se facilitează accesului beneficiarilor la încheierea contractelor de finanțare, prin 

simplificare birocrației.  

 

4. Impactul asupra mediului: Nu e cazul 

5. Alte informaţii: Nu e 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) 

- mii lei - 

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: 

    (i)  cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri şi 

servicii 
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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 

Modificările propuse nu implică impact bugetar 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ: Nu este cazul. 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii: Modificarea 

și completarea Ordinului nr. 2765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a 

solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi 

rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 

precum şi de decontare a finanţării. 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice: Nu 

este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare: Nu este cazul. 
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3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare: Nu e cazul 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: Nu e cazul 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se 

referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt document 

al unei organizaţii internaţionale: Nu e cazul 

6. Alte informaţii: Nu e cazul 

 

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: Nu este cazul. 

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 

Proiectul de act normativ nu are ca obiect activităţi ale autorităţilor administraţiei publice locale. 

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 face obiectul unor asemenea dezbateri: Nu este cazul. 

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 va fi supus avizării Consiliului Legislativ.  

6. Alte informaţii: Nu e 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 a fost elaborat cu aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată. 

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 e cazul 



6 

 

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: Nu este cazul. 

2. Alte informaţii. Nu e cazul 

 

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind modificarea și 

completarea Hotărârii nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul 

de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor 

cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, pe care îl supunem spre 

aprobare Guvernului. 

 

 

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE 

ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 

Rovana PLUMB 
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MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE              MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

      ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

                  Sevil SHHAIDEH                                                 Eugen Orlando TEODOROVICI 
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