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NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 

 

                                                                       

                                                                     Hotărâre 

pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 

anul 2022, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea finanțării Programului-pilot de 

acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2021 s-a aprobat continuarea 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 

150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în anul 2021. 

Potrivit Legii nr. 306 din 20 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial  nr. 

1213 din 21 decembrie 2021, programul-pilot continuă și în semestrul al II-lea al 

anului școlar 2021-2022. 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare 

a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unităţi de învățământ 

preuniversitar de stat sunt în implementare, fiind aprobate prin H.G. nr. 1296/2021, 

publicată în Monitorul Oficial  nr. 7 din 4 ianuarie 2022. 

Totodată, potrivit art. 60 din Legea nr. 317/2021, în anul 2022, finanţarea 

cheltuielilor determinate de aplicarea prevederilor Legii nr. 306/2021 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea 

continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii 

şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat se asigură de la 

bugetul de stat, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin 

suplimentarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, iar 

repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin 

hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei. 

 
2. Schimbări preconizate Având în vedere continuarea programului-pilot și în semestrul al II-lea al anului 

școlar 2021-2022, este necesară asigurarea sumei de 66.812 mii lei, din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, 

potrivit prevederilor art.60 din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021. 

Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în 

volumul și structura bugetului de stat pe anul 2022. 

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de modul de utilizare a 

sumelor care le sunt alocate, conform anexei, care este parte integrantă a Hotărârii de 

Guvern. 

 

3. Alte informații  Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al actului normativ 
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1. Impactul macroeconomic  Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1^1. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi  domeniului 

ajutoarelor de stat 

 Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

 Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social 

 

Prevenirea şi diminuarea fenomenului de excluziune socială, manifestat în 

sistemul educațional prin abandon școlar, diminuarea până la anulare a 

progresului școlar, scăderea calității învățării (rezultate școlare slabe, 

neadecvate competențelor care compun profilul educațional al elevului din 

învățământul preuniversitar). 

4. Impactul asupra mediului  Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informații  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 

Media 

pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

 2021 2022 2023 2024 2025  

Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

(iii) sume defalcate din TVA 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

(ii) sume defalcate din TVA 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(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 

(iii) asistență socială 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii)  bunuri şi servicii  
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3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

7. Alte informații Sumele sunt cele prevăzute în Legea nr. 306/2021. 

Secţiunea a 5-a 

Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor actului normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a actului 

normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii. 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1^1. Compatibilitatea prezentului 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. 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Conformitatea actului normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3.Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

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

subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

  

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi 

alte organisme implicate 

 

Nu este cazul. 
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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 

       

Nu este cazul. 

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 

Au fost avute în vedere și propunerile primite din partea 

autorităților administrației publice locale, în cadrul 

procesului de consultare. 

 

 

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 către: 

a) Consiliul Legislativ - va fi supus avizării 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii - nu este cazul 

c) Consiliul Economic şi Social - va fi supus avizării 

d) Consiliul Concurenţei - nu este cazul 

e) Curtea de Conturi - nu este cazul 

6. Alte informații  Sumele sunt prevăzute în bugetul de stat pe anul 2022 și 

se suportă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului.  

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului normativ 

1. Informarea societăţii civile cu  

privire la necesitatea elaborării actului normativ 

Proiectul de act normativ a îndeplinit procedura privind 

transparența prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, 

republicată. 

 

2. Informarea societăţii civile cu  

privire la eventualul impact asupra  

mediului în urma implementării  

actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii 

şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 

 Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

1. Alte informații  Nu este cazul. 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a actului 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. 
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru alocarea unei sume din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele 

unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în vederea finanțării Programului-pilot de acordare a unui 

suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în 

vederea finanțării, pe care îl supunem spre aprobare Guvernului.  

 

 

 

 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI, 

Sorin-Mihai CÎMPEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL 

FINANȚELOR, 
MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI, 

MINISTRUL 

JUSTIȚIEI, 
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