
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ 
 

HOTĂRÂRE 
pentru  stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de 

Strategie şi Prognoză 
  
 
Secţiunea a 2-a  Motivul emiterii actului normativ 
 
1. Descrierea situaţiei actuale Comisia Națională de Strategie și Prognoză, are ca principal 

obiect de activitate elaborarea de prognoze privitor la evoluția 
macroeconomică, precum și cercetarea sectorială.  
În ultimii 2 ani, prin reglementări succesive și în dezacord cu 
principiile organizării administrației publice centrale, Comisia 
Națională de Strategie și Pronoză a dobândit competențe care nu 
au legătură cu activitatea sa, precum administrarea schemelor de 
ajutor de stat, finanțator pentru autoritățile administrației publice 
locale din Fondul de Dezvoltare și Investiții, unitate centrală de 
fundamentare și atribuire a proiectelor strategice de investiții 
realizate între sectorul public și unul sau mai mulți parteneri 
privați.  
Pentru corectarea situației mai sus invocate, Guvernul României a 
procedat la modificarea actelor normative care au adus atribuții 
noi Comisiei Naționale de Strategie și Pronoză. 
În acest sens, au fost adoptate:  
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative; 
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/2020 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea 
unor măsuri privind investiţiile publice. 
-  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 23 aprilie 2020 
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 
22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale 
de Strategie și Prognoză, așa cum a fost republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 3 iulie 2019. 
Potrivit acestui nou act normativ, funcțiile Comisiei Naționale de 
Strategie și Prognoză s-au ajustat, fiind limitate la prognoza și 
evaluarea macroeconomică și sectorială, astfel încât aceasta 
autoritate publică să sprijine activitatea Guvernului în 
fundamentarea corectă a politicilor economice cu asigurarea 
calității prognozelor macroeconomice.  
Funcţiile ce privesc realizarea parteneriatelor public-privat în 
proiecte de infrastructură, selecția proiectelor de infrastructură și 



servicii publice la nivelul comunităților locale sau selecția 
proiectelor în cinematografie au fost transferate altor autorități ale 
administrației publice centrale potrivit funcțiilor și competenței 
materiale ale acestora.  
În aceste condiții, păstrarea la Comisia Naționala de Strategie și 
Prognoză a unei structuri organizatorice dimensionate pentru 
funcțiile care au fost transferate altor autorități ale administrației 
publice centrale nu se mai justifică, fiind necesară o reducere 
substanţială a numărului de posturi. 
 

2. Schimbări preconizate Prezentul proiect act normativ propune modificarea structurii 
organizatorice a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză în 
concordanță cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 
privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de 
Strategie și Prognoză, cu modificările și completările ulterioare.  
Ca efect al noilor modificări în ceea ce privește obiectivele, 
funcțiile și atribuțiile Comisiei Naționale de Strategie și 
Prognozăsi, ținând cont de concluziile unei evaluări 
organizaționale care a fost realizată în cadrul acestei autorități 
publice, se propune reducerea  numărului de posturi de la 235 la 
114. 
Modificările propuse sunt realizate în contextul diminuării 
numărului maxim de posturi anterior aprobate cu peste 50%, 
exclusiv demnitarul și posturile aferente cabinetului demnitarului. 
Reducerea preconizată a posturilor este propusă în vederea 
diminuării cheltuielilor salariale și pentru eficientizarea aparatului 
propriu al CNSP așa cum prevede alin. (4) al art. 62 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare. Reorganizarea și 
reducerile de posturi se vor realiza cu respectarea drepturilor la 
carieră a funcționarilor publici și potrivit procedurilor prevăzute 
de Codul administrativ și Codul muncii. 
Structura organizatorică a Comisiei Naționale de Strategie și 
Prognoză este prevăzută în Anexă. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate.
 
Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 
1. Impactul macroeconomic 
11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

21. Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



22. Impactul asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
 
Secţiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului de stat consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
 

Indicatori An 
curen

t

Următorii 4 ani Media următorilor 5 
ani, după anul curent 

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) bugetul de stat, din acesta: 
-impozit pe profit 
-impozit pe venit 
b) bugete locale: 
-impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale 
-contribuţii de asigurări 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare din care: 
a) bugetul de stat, din acesta: 
-cheltuieli de personal 
-bunuri şi servicii 
b) bugete locale: 
-cheltuieli de personal 
-bunuri şi servicii 
c) bugetul asigurărilor sociale 
-cheltuieli de personal 
-bunuri şi servicii 

Se preconizează reducerea cheltuielilor de personal cu circa 1,6 
milioane lei/anual 

3. Impact financiar, plus/ minus, 
din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

Se preconizează reducerea cheltuielilor de personal cu circa 1,6 
milioane lei/anual 

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterilor de cheltuieli bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru acoperirea 
scăderilor  de venituri bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor  
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

7.  Alte informaţii Nu au fost identificate.
 
 



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; 
b) acte normative ce urmează a 
fi elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii. 

Prezentul act normativ abrogă Hotărârea Guvernului nr. 
371/2018pentru stabilirea numărului de posturi și a structurii 
organizatorice a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, 
Partea I, nr. 452 din 31 mai 2018. 
 

11 Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legislaţia în 
domeniul achiziţiilor publice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului 
de act normativ cu legislaţia 
comunitară în 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 Nu au fost identificate
 
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 

Proiectul de act 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 obiectivul proiectului de act 
normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei 
publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



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 
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 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 
d) Consiliul Concurenţei  
e) Curtea de Conturi 

 
 
 
 

6.Alte informaţii 
 
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 

În elaborarea proiectului a fost îndeplinită procedura stabilită 
prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, prin afișarea pe site-ul 
Secretariatului General al Guvernului şi al Comisiei Naţionale de 
Strategie şi Prognoză

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 cetăţeanului sau 
diversităţii biologice 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
 
 
 



Secţiunea a 8- a. Măsuri de implementare 
 
1. Măsuri de punere în aplicare 
a proiectului de act normativ 
de către autorităţile 
administrative publice centrale 
şi/sau locale - înfiinţarea sau 
extinderea competenţei 
instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
 
Având în vedere cele de mai sus, a fost iniţiat prezentul proiect de  hotărâre a  Guvernului 

pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de 
Strategie şi Prognoză. 
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