
1 
 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

 
Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 
 

HOTĂRÂRE  
pentru acordarea de catre Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut din 

disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului, pentru Comisia Naţională 
de Strategie şi Prognoză în scopul constituirii sumelor necesare alimentării             

Fondului de Dezvoltare și Investiții 
Secţiunea a 2 - a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

In Programul de guvernare 2018-2020 se prevede îmbunătăţirea semnificativă a 
calităţii vietii din mediul urban şi rural prin asigurarea accesului populaţiei la utilităţi 
şi servicii de sănătate şi educaţie. In acest scop sunt necesare efectuarea de investiţii 
prin care să se asigure dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de 
transport, de educaţie şi sănătate, precum şi extiderea reţelelor de utilităţi publice. 

Având în vedere că investițiile constituie motorul creșterii economice și al 
creării de locuri de muncă,  construcția bugetară a avut în vedere promovarea în 
continuare a unui  mediu favorabil investițiilor care stimulează creșterea. In acest 
context, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 
cu completările ulterioare, a fost înființat Fondul de Dezvoltare și Investiții, fără 
personalitate juridică, gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză 
(CNSP).  

Fondul de Dezvoltare și Investiții se utilizează pentru finanţarea proiectelor de 
investiţii ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum și ale 
universităților. Finanţarea proiectelor se asigură sub formă de granturi acordate din 
Fond şi care sunt aprobate anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor 
indicatori specificaţi în cadrul fiscal bugetar. 

1. Descrierea 
situaţiei actuale 

Unităţile administrativ-teritoriale nu dispun de surse 
suficiente  pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care au ca 
finalitate îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor.  

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative 
şi prorogarea unor termene s-a înfiinţat Fondul de Dezvoltare şi 
Investiţii care se utilizează pentru finanţarea proiectelor de 
investiţii ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în 
domenii prioritare. Confom acestei Ordonanţe, sursa de finanţare 
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a Fondului o reprezintă împrumuturile în lei, acordate din 
disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului.  

De asemenea, se precizează că Fondul de Dezvoltare şi 
Investiţii este gestionat de CNSP care solicită acordarea de 
împrumuturi aprobate prin hotărâre de Guvern emise anual în 
limita plafoanelor aprobate prin lege.  
       Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2019 pentru aprobarea 
plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe 
anul 2019, s-a prevăzut că, pentru anul 2019, plafoanele de 
contractare şi de tragere acordate din disponibilităţile contului 
curent general al Trezoreriei Statului la solicitarea Comisiei 
Naţionale de Strategie şi Prognoză, pentru finanţarea proiectelor 
de investiţii în cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii, sunt 
fiecare în sumă de 5.000 milioane lei.  
        Conform acestor prevederi legale s-a elaborat proiectul de 
act normativ pentru acordarea de catre Ministerul Finantelor 
Publice a unui împrumut din disponibilităţile contului curent 
general al trezoreriei statului, pentru Comisia Nationala de 
Strategie si Prognoza în scopul constituirii sumelor necesare 
functionarii  Fondului de Dezvoltare și Investiții 

2. Schimbări 
preconizate 

Prin proiectul de hotărâre de Guvern, se propune aprobarea   
pentru CNSP a unui împrumut în sumă de 300 milioane lei din 
disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului în 
scopul constituirii sumelor necesare functionarii Fondului de 
Dezvolatare și Investiții. 

Împrumutul se acordă pe o perioada de 5 ani, cu o rata a 
dobanzii de 1% pe an. Suma corespunzătoare împrumutului se 
virează de către Ministerul Finanţelor Publice în contul 50.28.01 
"Disponibil al Fondului de Dezvoltare şi Investiţii", deschis la 
Trezoreria statului sector 1 pe numele Comisiei Naţionale de 
Strategie şi Prognoză. 

Rambursarea împrumutului se efectuează integral de 
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză din sumele prevăzute 
cu această destinaţie în bugetul Comisiei Naţionale de Strategie 
şi Prognoză. 

Dobânda de 1% pe an se calculează pe fiecare an 
calendaristic, la soldul împrumutului, începând cu data tragerii  şi 
este plătită de Comisia Naţionala de Strategie şi Prognoză, din 
sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul Comisiei 
Naţionale de Strategie şi Prognoza, în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data comunicării acesteia de catre Ministerul 
Finanţelor Publice.  

Pentru neplata la termen a împrumutului se calculează o 
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dobândă de 0,02%  pentru fiecare zi de întârziere, până la data 
stingerii obligaţiei 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 
 

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. 

21. Impactul asupra sarcinilor 
administrative Nu este cazul. 

22. Impactul asupra întreprinderilor 
mici ş mijlocii Nu este cazul. 

3. Impactul social  

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
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 - 

Indicatori  Media pe 
5 ani 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 
1) Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care:       

a) buget de stat, din acestea:       

(i) impozit pe venituri din salarii       
(ii) impozit pe profit       
(iii) TVA       
b) bugete locale:       
(i) impozit pe profit       
c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat:       
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(i) contribuţii de asigurări       

2) Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care:       

a) buget de stat, din acestea:       
(i) cheltuieli de personal       
(ii) bunuri şi servicii       
(iii) alte transferuri       
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 

Aplicarea prevederilor prezentului proiect de act 
normativ se va realiza cu încadrarea în cheltuielile 
bugetare aprobate pe anul 2019. 
Având în vedere efectele pozitive asupra activităţii şi 
creşterii economice, se apreciază că efectele bugetare 
de runda a doua vor contrabalansa cheltuielile 
bugetare pentru implementarea acestui act normativ. 

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 

Nu este cazul. 
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intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate 
în vederea implementării noilor dispoziţii 
11) Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice: 
a) impact legislativ – prevederi de 
modificare şi completare a cadrului 
normativ în domeniul achiziţiilor 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 

Nu este cazul. 
 
 
 
 

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 Nu este 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 

 

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 

Nu este cazul. 
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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 

Nu este cazul. 

5) Informaţii privind avizarea de către:  

a) Consiliul Legislativ Proiectul de act normativ se avizează 
de către Consiliul Legislativ. 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării Nu este cazul 

c) Consiliul Economic şi Social Nu este cazul 

d) Consiliul Concurenţei Nu este cazul. 

e) Curtea de conturi Nu este cazul. 

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 se publică 
pe site-ul Secretariatului General al 
Guvernului şi al Comisiei Naţionale 
de Strategie şi Prognoză, conform 
prevederilor Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în 
administraţia publică. 

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 
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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 este cazul. 
Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul de hotărâre pentru acordarea 
de catre Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut din disponibilităţile contului 
curent general al trezoreriei statului, pentru Comisia Nationala de Strategie si Prognoză 
în scopul constituirii sumelor necesare functionarii Fondului de Dezvoltare și Investiții. 
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