
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ  

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru  

privind stabilirea principiilor generale de recrutare a personalului în vederea desfășurării de 

activități în echipele de proiect finanțate din fonduri externe nerambursabile și de stimulare 

financiară a personalului plătit din fonduri publice care desfășoară activități în cadrul proiectelor 

finanțate din fonduri externe nerambursabile  

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice stabilește, la 

art. 34, modul în care poate fi stimulat personalul din cadrul instituțiilor din sistemul bugetar care 

desfășoară activități de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. 

Prevederile acestui articol au fost interpretate și aplicate în mod neunitar la nivelul autorităţilor 

administraţiei publice centrale, structurilor din subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi 

instituţiilor publice locale, ceea ce a condus la dificultatea derulării procedurilor în vederea absorbției 

fondurilor externe nerambursabile și a monitorizării stadiului de implementare a proiectelor finanțate 

din aceste fonduri. 

Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului își propune să faciliteze procesul de implementare a 

proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile la nivelul autorităţilor administraţiei publice 

centrale, structurilor din subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice 

locale și să îmbunătățească rata de absorbție a fondurilor europene. 

 

 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

În prezent, recrutarea personalului în afara organigramei de către autorităţile administraţiei publice 

centrale, structurile din subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi instituţiile publice 

locale, în vederea desfășurării de activități în cadrul echipelor care implementează proiecte finanțate din 

fonduri externe nerambursabile, se face conform criteriilor stabilite la nivelul fiecărei instituții publice 

beneficiare a proiectelor. 

De asemenea, stimularea personalului încadrat în instituțiile publice care face parte din echipele de 

proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, în baza prevederilor art. 34 din Legea – cadru nr. 

284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se face în mod neunitar la nivelul 

instituțiilor beneficiare a proiectelor. 

  

11. Proiectul de act normativ transpune legislaţia comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia.Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Schimbări preconizate 

Prin prezentul proiect de hotărâre a Guvernului se propune un regulament - cadru care să asigure un 

caracter transparent și unitar al procesului de recrutare a personalului în echipele de implementare a 

proiectelor finanțate din fonduri publice nerambursabile din autorităţile administraţiei publice centrale, 

structurile din subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi instituţiile publice locale, în 

afara organigramei acestor instituții publice.  

În cazul personalului încadrat în instituțiile publice , prezentul proiect de hotărâre a Guvernului 



propune includerea criteriilor de selecție a personalului din instituțiile publice în actul administrativ de 

nominalizare a echipelor de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile 

semnat de conducătorul instituției și afișarea acestuia la sediul instituției beneficiare a proiectelor și 

explicitează modul de acordare a stimulării financiare, proporțional cu timpul efectiv alocat  realizării 

activităţilor pentru fiecare proiect, suplimentar față de atribuțiile corespunzătoare funcției de bază pe 

care este încadrat în instituție. 

 

3. Alte informaţii 

Timpul de lucru alocat activităților de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe 

nerambursabile nu poate depăși durata maximă prevăzută de normele legale în vigoare. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic 

Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. 

 

1.1 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat  

   Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

    Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. 

21  Impactul asupra sarcinilor administrative: 
Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. 

22 Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii: 

    Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social 

   Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului 

    Proiectul de hotărâre 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) 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Medi

a 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 

 

0 
 

     

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: 

 

0 
 

     



(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 

 

0 

 

     

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. 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.  

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

a)Impact legislativ – prevederi de modificare și completare a cadrului normativ în domeniul 

achizițiilor publice, prevederi derogatorii; 

Nu este cazul 

b)Norme cu impact la nivel operațional/tehnic – sisteme electronice utilizate in desfășurarea 

procedurilor de achiziție publică, unități centralizate de achiziții publice, structură organizatorică 

internă a autorităților contractante. 

Nu este cazul 

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

transpun prevederi comunitare   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare   
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.   

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii  Europene  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

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 

 

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  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

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. 

Actul normativ nu se referă la acest subiect 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

     Actul 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: urmează a fi transmis după avizare 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Prezentul proiect urmează să fie avizat de către Consiliul Legislativ. 

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 a fost publicat pe site-ul MMFPSPV, www.mmuncii.ro, în perioada 

19.09.2016 - 28.10.2016., asigurându-se astfel transparența proiectului de act normativ, în conformitate 

cu prevederile 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. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mmuncii.ro/


 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor generale de recrutare a personalului în vederea desfășurării de activități 

în echipele de proiect finanțate din fonduri externe nerambursabile și de stimulare financiară a 

personalului plătit din fonduri publice care desfășoară activități în cadrul proiectelor finanțate din 

fonduri externe nerambursabile, pe care îl supunem spre adoptare Guvernului. 

 

 

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice 
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Ministrul finanțelor publice 

Anca Dana DRAGU 

 

 

Ministrul justiției 

 

Raluca PRUNĂ 

 




