NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului
guvernamental "INVESTESTE IN TINE", aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 741/2018
Secţiunea a 2 - a
Motivul emiterii actului normativ
Programul guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE",
reglementează modul de acordare a facilităţilor aferente
creditelor destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 ani
şi până la 26 de ani şi care sunt cuprinşi în sistemul de
învăţământ sau care efectuează cursuri de specializare,
autorizate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi, după
caz, de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, precum
şi persoanelor cu vârsta cuprinsă între 26 şi 55 de ani, dacă
acestea sunt cuprinse în sistemul de învăţământ sau
efectuează cursuri de reconversie şi/sau specializare
profesională autorizate de către Ministerul Educaţiei
Naţionale şi, după caz, de către Ministerul Muncii şi
Justiţiei Sociale.
Totodată, Programul reglementează plafonul anual al
garanţiilor de stat, modalitatea şi condiţiile de acordare şi
Descrierea situaţiei recuperare a garanţiilor de stat, condiţiile de eligibilitate
1.
ale băncilor şi ale persoanelor fizice beneficiare ale
actuale
creditului, regulile de gestionare a garanţiilor de stat emise
în numele şi în contul statului de către Fondul Naţional de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi
Mijlocii - S.A. - I.F.N. şi de către Fondul Român de
Contragarantare, denumite în continuare F.N.G.C.I.M.M.,
respectiv F.R.C. sau fonduri de garantare.
Programul guvernamental"INVESTEŞTE ÎN TINE" are
atât caracter naţional, determinat de aplicabilitatea
acestuia pe întregul teritoriu al ţării, cât și caracter social,
reprezentat de intervenţia statului în procesul de
subvenţionare a dobânzilor şi a altor cheltuieli adiacente
creditului, precum şi în procesul de garantare a creditelor
contractate de persoanele fizice pentru acoperirea nevoilor
beneficiarilor şi familiilor acestora privind educaţia,
sănătate, cultura, sportul şi de habitat.
Prin prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului se
2. Schimbări
1

preconizate

propune modificarea alin. (1) al art. 2, în sensul precizarii
derogării de la prevederile Legii nr. 93/2009 privind
instituţiile financiare nebancare, întrucât fără o astfel de
derogare Fondul Român de Contragarantare nu poate
emite garanţii în numele şi contul statului.
De asemenea, pe parcursul derulării Programului
guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE” s-a constatat
nevoia de a reglementa, mai clar, conținutul Convenției
privind implementarea programului și, astfel, prezentul
proiect de act normativ stipulează clauzele minime ce
trebuie cuprinse în conținutul Convenției.
Totodată, având în vedere succesul de care s-a bucurat
acest program guvernamental, precum și o serie de
solicitări privind natura cheltuielilor eligibile pentru
beneficiar, pentru o mai bună implementare a
programului, precum și pentru a acoperi o sferă mai largă
a nevoilor potențialilor beneficiari, în vederea
îmbunătățirii indicatorilor acestui program guvernamental,
se impune o modificare a actului de bază cu privire la
aceste cheluieli.
Astfel, sfera cheltuielilor eligibile se propune a fi extinsă
şi cu alte tipuri de cheltuieli, respectiv cu achiziţionarea de
articole sportive, indiferent de domeniul de acoperire al
acestora, iar pentru cheltuielile cu achiziţia de instrumente
muzicale şi alte echipamente, se face precizarea că acestea
se referă la cheltuielile cu aceste echipamente necesare
numai pentru pregătirea profesională în învăţământul de
specialitate (tehnic şi de artă).
De asemenea, până la data de 19 octombrie 2019,
respectiv în termenul legal de 10 zile calendaristice,
conform prevederilor art.22, alin.(2) din Hotărârea
Guvernului nr.741/2018 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2018
privind implementarea Programului guvernamental
"INVESTEŞTE ÎN TINE", cu modificările ulterioare, un
număr de 4 finanțatori au transmis cereri de înscriere în
Program, respectiv CEC Bank, Banca TRANSILVANIA,
Raiffeisen Bank și BCR.
Având în vedere că participarea unui număr cât mai mare
de finanțatori în derularea Programului ar duce la
popularizarea acestuia în rândul potențialilor beneficiari și,
implicit, la atingerea obiectivului Programului, precum și
interesul manifestat și de către alți finanțatori în accesarea
Programului, prin prezentul proiect de Hotărâre a
Guvernului se propune prorogarea termenului prevăzut de
2

art.22, alin.(2), dând astfel posibilitatea înscrierii în
Program și a altor finanțatori interesați, respectiv în
termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării în
Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, pentru
anul 2019, precum și în luna decembrie a fiecărui an
calendaristic pentru următorii ani de garantare.
3. Alte informaţii

Nu este cazul.
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
Nu este cazul.
Impact
1.
macroeconomic
Impactul
asupra Nu există impact asupra mediului concurențial,
modificările legislative propuse referindu-se doar
mediului
1
clauzele minime ce trebuie cuprinse în conținutul
1 concurenţialşi
Convenției, precum și la natura cheltuielilor eligibile ale
domeniului
ajutoarelor de stat beneficiarului.
Nu este cazul.
Impact asupra
2.
mediului de afaceri
Impactul
asupra
1
Nu este cazul.
2 sarcinilor
administrative
Impactul
asupra
2
2 întreprinderilor mici Nu este cazul.
şi mijlocii
Nu este cazul.
3. Impact social
Impact asupra
Nu este cazul.
4.
mediului
Nu au fost identificate.
5. Alte informaţii
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)
- mil lei Anul
Media pe
Indicatori
Următorii patru ani
curent
cinci ani
1. Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit din salarii
b) bugete locale
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale
de stat:
3

. (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
Nu este cazul.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de
act normativ
a) acte normative în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a
Nu este cazul
1.
intrării în vigoare a proiectului de act
normativ;
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării
noilor dispoziţii
Compatibilitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia în domeniul
Proiectul de act normativ nu se referă la
achiziţiilor publice:
1¹
a) impact legislativ – prevederi de acest subiect
modificare şi completare a cadrului
normativ în domeniul achiziţiilor
4

publice, prevederi derogatorii
b) norme cu impact la nivel
operaţional/tehnic-sisteme electronice
utilizate în desfăşurarea procedurilor
de
achiziţie
publică,
unităţi
centralizate de achiziţii publice,
structură organizatorică internă a
autorităţilor contractante
Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în Proiectul de act normativ nu se referă la
2.
cazul proiectelor ce transpun prevederi acest subiect
comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la
Măsuri normative necesare aplicării
acest subiect
3.
directe a actelor normative comunitare
4.
5.
6.

1.

2.

3.

Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Proiectul de act normativ nu se referă la
Europene
acest subiect
Alte acte normative şi/sau documente
Proiectul de act normativ nu se referă la
internaţionale din care decurg
acest subiect
angajamente
Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
Informaţii privind procesul de
consultare
cu
organizaţii
Nu este cazul.
neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme
implicate
Fundamentarea
alegerii
organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a modului Nu este cazul
în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul
proiectului de act normativ
Consultările
organizate
cu
autorităţile
administraţiei
publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca
obiect activităţi ale acestor Nu este cazul.
autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 521/2005 privind
procedura de consultare a
structurilor
asociative
ale
autorităţilor
administraţiei
5

4.

5.

6.

1.

publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
Consultările
desfăşurate
în
cadrul
consiliilor
interministeriale, în conformitate
Nu este cazul
cu
prevederile
Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea
consiliilor
interministeriale permanente
Informaţii privind avizarea de Proiectul de act normativ va fi supus
avizării Consiliului Legislativ.
către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de conturi
Alte informaţii
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ
Informarea societăţii civile cu Proiectul de act normativ se publică pe
Secretariatului
General
al
privire la necesitatea elaborării site-ul
Guvernului, al Ministerului Finanţelor
proiectului de act normativ
Publice, precum şi al Comisiei Naţionale
de Strategie şi Prognoză, conform
prevederilor Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia
publică .

Informarea societăţii civile cu
privire la eventualul impact
asupra
mediului
în
urma
implementării proiectului de act Nu este cazul
2.
normativ, precum şi efectele
asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor
sau
diversităţii
biologice
Nu este cazul
Alte informaţii
3.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
Măsurile de punere în aplicare a
Nu este cazul.
1.
proiectului de act normativ de
6

către autorităţile administraţiei
publice centrale şi/sau locale înfiinţarea unor noi organisme
sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente
Nu este cazul
2. Alte informaţii
Având în vedere cele de mai sus, a fost iniţiat prezentul proiect de
hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea
Programului guvernamental "INVESTESTE IN TINE", aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 741/2018.
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