NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2019 privind
instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanţare a
investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare
Secţiunea a 2 - a
Motivul emiterii actului normativ
În prezent, capacităţile de cazare din staţiunile balneare
reprezintă doar 6,9% din totalul structurilor de primire
turistică cu funcţiuni de cazare. Ponderea turiştilor străini
în totalul sosirilor în staţiunile balneare este de numai
5,2%. Totuşi, indicele de utilizare netă a capacităţii de
cazare turistică în staţiunile balneare se situează peste
media pe total tipuri de structuri de primire turistică
(42,8% faţă de 31,2%), ceea ce indică faptul că acest tip
de turism se află în preferinţele consumatorilor. Având în
vedere potenţialul turistic semnificativ al României, atât
Descrierea situaţiei pentru călătoriile în scop recreativ, cât şi balnear,
1.
preocuparea statului în domeniul turismului trebuie să se
actuale
axeze pe dezvoltarea capacităţii unităţilor turistice pentru a
valorifica resursele naturale specifice zonelor în care sunt
plasate şi infrastructura existentă. De altfel, în ultimii 10
ani, se constată un reviriment al activităţilor din staţiunile
balneare prin renovarea şi reabilitarea unor unităţi de
cazare şi tratament.Prin OUG 43/2019 pentru modificarea
şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea
unor măsuri în domeniul investiţiilor au fost aduse o serie
de modificări OUG nr.114/2018 , inclusiv în ceea ce
privește Programl stațiuni balneare.

2.

Schimbări
preconizate

Având în vedere modificările și completările aduse
Programului stațiuni balneare prin OUG nr.114/2018, se
impune corelarea actului normativ ce stabilește schema
ajutoului de minims, respectiv HG nr. 362/2019 privind
instituirea schemei de ajutor de minimis aferente
programului de finanţare a investiţiilor pentru
modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare, cu noile
reglementări impuse de prevederile din OUG 43/2019.
Astfel este necesară modificarea prevederilor referitoare la
termenele de implementare a investițiilor finanțate din
1

schema de ajutor de minimis, precum și stabilirea pașilor
de urmat pentru cererile depuse şi nesoluţionate până la
data la care OUG nr. 43/2019 a intrat în vigoare.
3. Alte informaţii
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Nu este cazul.
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
Nu este cazul.
Impact
macroeconomic
Impactul
asupra Nu există impact asupra mediului concurențial,
modificările legislative propuse referindu-se doar la
mediului
modul de analiză a proiectelor depuse și la termenul de
concurenţialşi
depunere a cererii de plată.
domeniului
ajutoarelor de stat
Nu este cazul.
Impact asupra
mediului de afaceri
Impactul
asupra
Nu este cazul.
sarcinilor
administrative
Impactul
asupra
întreprinderilor mici Nu este cazul.
şi mijlocii
Nu este cazul.
Impact social

Impact asupra
mediului
5. Alte informaţii
4.

Nu este cazul.

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)

Indicatori
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:

Anul
curent

Următorii patru ani

2

- mil lei Media pe
cinci ani

. (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
1¹
achiziţiilor publice:
acest subiect
a) impact legislativ – prevederi de
3

2.

3.
4.
5.

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
Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în
cazul proiectelor ce transpun prevederi
comunitare
Măsuri normative necesare aplicării
directe a actelor normative comunitare
Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
Alte acte normative şi/sau documente
internaţionale din care decurg
angajamente
Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect

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
1. neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme
implicate
Fundamentarea
alegerii
organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a modului Nu este cazul
2.
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
Nu este cazul.
3. obiect activităţi ale acestor
autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 521/2005 privind
procedura de consultare a
structurilor
asociative
ale
6.

4

autorităţilor
administraţiei
publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative

4.

5.

6.

1.

2.

3.

1.

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
Proiectul de act normativ se publică pe siteul Secretariatului General al Guvernului şi al
Informarea societăţii civile cu
Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,
privire la necesitatea elaborării
conform prevederilor Legii nr. 52/2003
proiectului de act normativ
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
normativ, precum şi efectele
asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor
sau
diversităţii
biologice
Nu este cazul
Alte informaţii
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
Măsurile de punere în aplicare a
proiectului de act normativ de
Nu este cazul.
către
autorităţileadministraţiei
publice centrale şi/sau locale 5

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 și completarea Hotărârii Guvernului
nr. 362/2019 privind instituirea schemei de ajutor de minimis aferente
programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea
staţiunilor balneare.
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