
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlulproiectului de act normativ

Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind unele 
masuri pentru elaborarea Planului National de Relansare si Rezilienta necesar 
Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile 

m cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta

Secfiunea 2
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea 
situa^iei actuale

Mecanismul de redresare si rezilienta (MRR) este un 
instrument propus de Comisia Europeana la 28 mai 2020, prin 
Propunerea de regulament al Parlamentului European si al 
Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare si 
rezilienta.

in prezent, propunerea de regulament mentionata se afla in 
proces decizional, urmand sa fie aprobata in procedura 
legislative ordinara de Consiliul Uniunii Europene si 
Parlamentul European, astfel incat elementele de continut sunt 
prezentate sub rezerva unor eventuale modificari ulterioare. De 
asemenea, o serie de elemente esentiale ale Mecanismului au fost 
stabilite in cadrul negocierilor privind Cadrul Financiar 
Multianual 2021-2027 cu ocazia Consiliului European desfasurat 
in perioada 17-21 iulie 2020.

Pentru instrumentul de finantare „Mecanismul de redresare 
si rezilienta” este necesara elaborarea Planului National de 
Redresare si Rezilienta (PNRR) prin care urmeaza a fi stabilite 
domeniile prioritare de investitii ale Romaniei pentru iesirea din 
criza, relansarea economica si cresterea capacitatii de rezilienta a 
Romaniei care are fixat ca termed pentru elaborarea primului 
draft al planului national luna octombrie 2020, urmand ca 
negocierile sa se deruleze pana in luna aprilie 2021 in vederea 
emiterii deciziei Comisiei Europene de aprobare a planului 
national.

planului national de red^^^^si^
rezilienta este relativ scurta iar pentru aceasta eMl^e€e|^,a’"
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implicarea de resurse umane specializate astfel incat planul 
national sa poata fi elaborat la termenul asumat iar pentru 
proiectele de investitii este necesara actualizarea/elaborarea de 
urgenta a documentatiilor tehnico-economice astfel incat sa 
poata fi contractate si implementate pana la termenul prevazut in 
proiectul de Regulament al Comisiei Europene, respectiv pana la 
data de 31.12.2022 sa fie contractate 70% din valoarea 
granturilor si diferenta pana la data de 31.12.2023, precum si 1 
iulie 2026 ca termen final pentru implementarea fizica a 
proiectelor si 31 decembrie 2026 pentru implementarea 
fmanciara a MRR.

Proiectele de inffastructura sunt investifii publice de 
importanfa strategic^ pentru Romania, care asigura cresterea 
calitatii vietii, conectivitatea cu coridoarele de transport 
transeuropene §i cre§terea mobilitafii populafiei §i a marflirilor, 
iar intarzierea pregatirii portofoliului de proiecte pentru PNRR 
2021-2026 va avea impact direct asupra pierderii de sume 
alocate Romaniei prin MRR, context care impune reglementarea 
in regim de urgenfa a unor masuri pentru diminuarea acestei 
categorii de rise;

Eligibilitatea cheltuielilor in cadrul PNRR 2021-2026 incepe 
cu data de 1 februarie 2020.

Proiectele de infrastructura necesita perioade de timp de 
aproximativ 1-2 ani pentru pregatirea si elaborarea 
documentatiilor tehnico-economice, respectiv pentru elaborarea 
si aprobarea Studiului de Fezabilitate si/sau a Proiectului Tehnic 
de Executie, cu impact asupra ritmului de implementare.

Pentru a nu genera intarzieri in implementarea proiectelor de 
infrastructura indiferent de natura acestora, dar si asupra 
perspectivei de dezvoltare pe termen lung a Romaniei este 
necesara pregatirea, elaborarea si aprobarea documentatiilor 
tehnico-economice pentru proiectele de infrastructura din 
domenii de importanta strategic^ pentru Romania, dupa cum 
urmeaza:

a) Proiecte de infrastructura pentru adaptarea la schimbari 
climatice, pentru compensarea deficitului de umiditate a solului 
in vederea combaterii riscului de seceta, reducerea riscului la 
inundatii si alunecari de teren, prin promovarea/ punerea in 
siguranta a lucrarilor hidrotehnice pentru asigurarea resursei de 
apa pentru folosinte, atenuarea viiturilor prin acumulari 
nepermanente/poldere si imbunatatirea calitatii apei brute, 
combaterea eroziunii solului de suprafata si de adangim^ si 
corectarea torentilor in special bazinele hidrografig€^!^||^\
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torential ridicat, prin sisteme de irigare/umectare a solului, 
drenare si desecare, protectie antigrindina, pepiniere silvice, 
impaduriri si terasarea versantilor, precum si pentru alte proiecte 
complementare de infrastructura, inclusiv IT, comunicatii si baze 
de date pentru monitorizare si raportare directive europene;

b) Proiecte de infrastructura pentru mobilitate urbana, 
regenerare urbana, turism si cultura, ecologizare platforme 
industrial, reabilitare/modemizare cladiri publice, in vederea 
scaderii emisiilor de carbon, infiintare/reabilitare/modemizare 
campusuri scolare necesare invatamantului profesional si tehnic 
inclusiv invatamantului dual si colegii centenare, 
reabilitare/modemizare/extindere sisteme centralizate de 
producere si distribute a energiei termice necesare populatiei;

c) Proiecte de infrastructura publica din domeniul sanatatii 
publice pentru: extinderea/reabilitarea/modemizarea cladirilor 
destinate spitalelor sau unitatilor sanitare cu paturi, respectiv 
policlinicilor, dotarea cu aparatura si echipamente medicale a 
unitatilor sanitare publice, reorganizarea circuitelor pentru a 
raspunde conditiilor igenico-sanitare in vigoare, cu asigurarea 
unor circuite temporare in caz de epidemii, pandemii si alte 
situatii de urgenta, alte masuri necesare cresterii rezilientei in 
sfera oncologica si a bolilor cardio-vasculare. Daca este cazul 
infiintarea de spitale sau unitatilor sanitare cu paturi noi, inclusiv 
constructia de noi cladiri pentru spitale sau unitatilor sanitare cu 
paturi existente, precum si dotarea cu echipamente medicale, 
spitale sau unitati sanitare cu paturi si policlinici, precum si 
pentru alte categorii de masuri necesare cresterii rezilientei 
unitatilor medicale care desfasoara activitati publice in domeniul 
oncologiei si bolilor cardio-vasculare, inclusiv ATI;

d) proiecte de infrastructura pentru cercetare in domeniul 
transferului tehnologic pentru extindere/reabilitare/modemizare 
cladiri, inclusiv cladiri noi, dotare cu echipamente/ utilaje/ dotari 
independente pentru Institute de Cercetare Dezvoltare din 
Romania in domeniul cercetarii pe baza de transfer tehnologic 
din industria alimentara si agricultura precum si cele din 
domeniul ingineriei precum: masini si motoare electrice, 
microelectronica, sudura si altele asemenea;

e) proiecte de infrastructura de apa-canalizare ai caror 
beneficiari fmali sunt operatorii de apa si canalizare pentru 
extinderea, modemizarea, reabilitarea retelelor de apa si 
canalizare existente, inclusiv pentru aglomerarile pentru care 
numarul de gospodarii este sub 2.000 pentru ra€^arSj;la 
reteaua de canalizare cu conditia sa accepte solutiavCtlhnica^di^

'\ *
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racordare prevazuta de legislatia in vigoare pentru aglomerari 
sub 2.000 de gospodarii;

f) proiecte de infrastructura edilitara destinate localitatilor 
rurale limitrofe localitatilor urbane: apa-canalizare, modemizare/ 
extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri interioare ale 
localitatilor, mobilitate urbana in parteneriat cu localitatile 
urbane, regenerare urbana; sistemrde-iluminat-public—sisteme 
inteligente de distributie a combustibililor de tranzitie, sisteme 
centralizate de alimentare cu energie termica destinate 
localitatilor rurale limitrofe localitatilor urbane

g) proiecte de infrastructura pentru cresterea rezilientei 
comunitatilor in situatii de urgenta prin extinderea retelei de 
subunitati de interventie din structura inspectoratelor pentru 
situatii de urgenta, astfel incat sa fie asigurata o capacitate de 
raspuns adecvata si suficienta pentru indeplinirea criteriilor 
operationale,

h) proiecte de infrastructura pentru constituirea unor 
depozite regionale si crearea stocurilor de materiale si tehnica - 
inclusiv medical,

i) proiecte de infrastructura din sistemul judiciar pentru 
constructia, reabilitarea si modemizarea cladirilor destinate 
institutiilor din domeniul justitiei, inclusiv digitalizare,

j) proiecte de infrastructura in domeniul comunicatiilor si
inclusiv

constructia/reabilitarea/modemizarea de centre de date, centre de 
servicii esentiale, centre de instruire si pregatire, centre de 
rezerva, regionale si judetene, destinate managementului 
situatiilor de urgenta si asigurarii rezilientei serviciilor IT&C, 
pentru indeplinirea masurilor si actiunilor necesare asigurarii, 
planificarii, coordonarii necesarului de comunicatii pentru 
elementele de raspuns in situatii de urgenta la nivel local, 
judetean si national, inclusiv gestionarea informatiilor din 
domeniu.

tehnologiei informatiei.

De aceea, elaborarea acestora trebuie demarata inca 
dinaintea aprobarii PNRR pentru a se asigura in timp util un 
portofoliu de proiecte cat mai matur pentru a se diminua astfel 
riscul de a nu acoperi cu proiecte mature - cu licitatii de lucrari 
fmalizate la sfarsitul anului 2023 valoarea alocata sub forma de 
grant.

Categoria proiectelor mature are in vedere proiecte in cazul
de natura studiilor decarora pregatirea documentatiilor 

fezabilitate, autorizatiilor, acordurilor, avizeloy^^a^^^r 
categorii de studii se afla in faza avansata de p^g|ffrd,°^d||ffl\.
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incat sa determine implementarea cu succes a acestora.
Aceasta terminologie este consacrata in relatia autoritati de 

management-beneficiari-serviciile Comisiei Europene, fiind 
utilizata la nivelul ghidurilor de fmantare atat in perioada de 
programare 2007 -2013 cat si 2014-2020.

in ceea ce priveste pregatirea proiectelor din prezentul act 
normativ, fmantarea se asigura de catre Ministerul Fondurilor 
Europene, prin Mecanismul de redresare si rezilienta.

1' in cazul
proiectelor de acte 
normative care 
transpun legislate 
comunitara sau 
creeaza cadrul 
pentru aplicarea 
directa a acesteia.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Schimbari 
preconizate

Sprijinul financiar se utilizeaza pentru finantarea proiectelor 
de investitii de interes strategic national/local din urmatoarele 
domenii: infrastructura pentru sisteme de irigare/umectare a 
solului pentru combaterea riscului de seceta, combaterea 
eroziunii solului, drenare si desecare, protectie antigrindina, 
impaduriri; infrastructura pentru mobilitate urbana, regenerare 
urbana, turism si cultura, ecologizare platforme industrial, 
infiintare/reabilitare/modemizare campusuri scolare necesare 
invatamantului
reabilitare/modemizare/extindere sisteme centralizate de 
producere si distribute a energiei termice necesare populatiei; 
infrastructura din domeniul sanatatii publice; infrastructura 
pentru cercetare in domeniul transferului tehnologic; 
infrastructura de apa-canalizare; infrastructura edilitara: apa- 
canalizare, modemizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de 
drumuri interioare ale localitatilor, mobilitate urbana in 
parteneriat cu localitatile urbane, regenerare urbana, sistem de 
iluminat public, sisteme centralizate de alimentare cu energie 
termica destinate localitatilor rurale limitrofe localitatilor urbane.

9 9

Ministerul Fondurilor Europene aloca fondurile necesare 
pregatirii proiectelor pe baza de contracte de finantare, incheiate 
cu beneficiarii final! de fonduri pentru pregatirea proiectelor, in 
fimctie de valoarea estimata a proiectelor de investitii, dar nu 
mai mult de 3% din valoarea estimata a acestora.

profesional tehnic.SI

Beneficiarii final! ai finantarii sunt:
a) ministerele de resort in parteneriat cu Agentia’^p^Mt^ 

de Imbunatatiri Funciare, Autoritatea pentru ^it^ikn^a \

\4\ 0 ■
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Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, 
Administratia Nationals Apele Romane, Regia Nationala a 
Padurilor ROMSILVA singure sau in parteneriate 
interinstitutionale, sau impreund cu autoritati publice 
centrale/locale sau asociatii de dezvoltare comunitare care au ca 
obiect de activitate administrarea infrastructurii de gospodarire a 
apelor, imbunatatiri funciare, protectia antigrindina si 
cresterea/uniformizarea precipitatiilor si de administrare a 
fondului forestier national,

b) autoritati publice locale din municipii resedinta de judet, 
municipii si orase pentru proiectele de reabilitare/modemizare 
cladiri publice, in vederea scaderii emisiilor de carbon, in 
categoria de beneficiari finali ai finantarii se includ si autoritatile 
publice centrale. Pentru proiectele din domeniul turismului, in 
categoria de beneficiari finali ai finantarii se include si Regia 
Nationala a Padurilor - ROMSILVA. Mecanismul de alocare a 
fondurilor, incheiere a contractelor de finantare, monitorizare 
proiecte, raportare, precum si orice alte masuri este cel prevazut 
de OUG 88/2020 privind instituirea unor masuri, precum si 
acordarea unui sprijin financiar pentru pregatirea portofoliului de 
proiecte in domenii strategice considerate prioritare pentru 
perioada de programare 2021-2027 privind instituirea unor 
masuri, precum §i acordarea unui sprijin financiar pentru 
pregatirea portofoliului de proiecte in domenii strategice 
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, 
destinat finantarii prin Programul operational Asistenta tehnica 
2014-2020 (POAT 2014-2020) §i Programul operational 
Intrastructura mare 2014-2020 (POIM).;

c) Instituted de Sanatate din domeniul oncologic si al bolilor 
cardio-vasculare, inclusiv ATI, precum si unitatile publice 
sanitare cu activitate spitaliceasca in domeniul oncologic si al 
bolilor cardiovasculare, inclusiv ATI, unitatile sanitare aflate in 
coordonarea Ministerului Justkiei, Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministeruiui Apararii Nationale, Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii si Comunicatiilor , autoritafile publice centrale si 
locale;

d) Institute de Cercetare Dezvoltare din Romania in 
domeniul cercetarii pe baza de transfer tehnologic din industria 
alimentara si agricultura, precum si cele din domeniul ingineriei, 
pentru proiecte de infrastructure pentru cercetare in domeniul 
transferului tehnologic;

e) operatorii de apa si canalizare pentru 
infi-astructura de apa-canalizare;

■ “V.
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f) autoritati publice locale din municipii resedinta de judet, 
municipii si orase in parteneriat cu zonele rurale invecinate 
pentm proiecte de infrastmctura edilitara: apa-canalizare, 
modemizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri 
interioare ale localitatilor, mobilitate urbana in parteneriat cu 
localitatile urbane, regenerare urbana, sistemjie iluminat public, 
sisteme centralizate de alimentare cu energie termica.

g) Inspectoratul General pentm Situatii de Urgenta si 
inspectoratele judetene pentm situatii de urgenta;

h) Inspectoratul General pentm Situatii de Urgenta si 
unitatile subordonate;

i) instantele de judecata din intreaga tara, parchete, 
Administratia Nationals a Penitenciarelor, Oficiul National al 
Registmlui Comertului, Directia Nationals de Probatiune;

j) autoritatea nationals cu rol principal in asigurarea functiei 
de sprijin Comunicatii si Informatica in managementul tipurilor 
de rise, stability prin HG nr. 557/2016

Pentm pregatirea proiectelor care vor fi fmantate bugetele 
estimate sunt:

- maxim 700.000 mii lei pentm proiecte de infrastmctura 
pentm sisteme de irigare/umectare a solului pentm combaterea 
riscului de seceta, combaterea eroziunii solului, drenare si 
desecare, protectie antigrindina, impaduriri, precum si pentru alte 
proiecte de infrastmctura specifiee acestui domeniu;

- maxim 450.000 mii lei pentru proiecte de infrastmctura 
pentm mobilitate urbana, regenerare urbana, turism, ecologizare 
platforme industriale, infiintare/reabilitare/modemizare 
campusuri scolare necesare invatamantului profesional si tehnic, 
reabilitare/modemizare/extindere sisteme centralizate de 
producere si distributie a energiei termice necesare populatiei;

- maxim 500.000 mii lei pentru proiecte de infrastmctura
din domeniul sanatatii publice pentm
extinderea/reabilitarea/modernizarea cladirilor destinate
spitalelor, inclusiv daca este cazul infiintarea de unitati 
spitalicesti noi, precum si dotarea cu echipamente medicale, 
refunctionalizarea unitatilor spitalicesti, precum si pentru alte 
categorii de masuri necesare cresterii rezilientei unitatilor 
medicale care desfasoara activitati in domeniul oncologiei si 
bolilor cardio-vasculare si ATI;

- maxim 125.000 mii lei pentm proiecte de infrastmctura 
pentm cercetare in domeniul transfemlui tehnologic;

- maxim 250.000 mii lei pentm proiecte de infra|^^^a.de 
apa-canalizare;
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- maxim 250.000 mii lei pentru proiecte de infrastructura 
edilitara;

- maxim 40.000 mii lei pentru infrastructura de crestere a 
rezilientei comunitatilor in situatii de urgenta prin extinderea 
retelei de subunitati de intervenjie din structura inspectoratelor 
pentru situatii de urgenta;

- maxim 8.500 mii lei pentru gestionarea unor situatii cu 
impact mare si probabilitate scazuta generate de manifestarea 
riscurilor;

- maxim 250.000 mii lei pentru proiecte de infrastructura 
din sistemul judiciar pentru constructia, reabilitarea si 
modemizarea cladirilor destinate institutiilor din domeniul 
justitiei,

- maxim 10.000 mii lei pentru proiecte de infrastructura in 
domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

Beneficiarii fmali ai fondurilor pentru elaborarea 
documentatiilor tehnico-economice mentionate mai sus au 
obligatia de a initia toate masurile necesare pentru a obtine 
finantare in cadrul PNRR cu respectarea procedurilor legale 
nationale si europene in domeniu si ulterior dupa incheierea 
acordurilor de finantare sa solicite la rambursare intreaga suma 
alocata pentru pregatirea documentatiilor tehnico-economice. 
Fondurile reprezentand contravaloarea documentatiilor tehnico- 
economice rambursate se fac venit la bugetul de stat in conditiile 
legii.

Pentru sistemul de guvemanta al PNRR respectiv pentru 
elaborarea, negocierea, aprobarea, decontarea de cheltuieli, 
monitorizarea, monitorizarea reformelor precum si raportarea 
PNRR se infiinteaza in cadrul Ministerului Fondurilor Europene 
o structura de specialitate cu un numar de 30 posturi cu 
denumirea: Directia Generala Management Mecanism de 
Redresare si Rezilienta denumita in continuare DG MMRR, care 
va avea ca si atributii principale:

a) Emiterea avizului conform catre beneficiarii finali 
prevazuti la art.l, alin.(4), lit. c) si ale art.3, alin.(l), lit. a) din 
prezenta ordonanta de urgenta dupa aprobarea PNRR potrivit 
procedurilor europene;

b) Elaborarea PNRR in conformitate cu structura, 
prevederile si cerintele regulamentelor europene aplicabile;

c) Negocierea PNRR in relatia cu Comisia si adoptarea 
masurilor necesare cu respectarea prevederilor legislatiei 
nationale si a regulamentelor europene aplicabile ne^K^&terea 
deciziei de aprobare a planului national, >cu
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Ministeml Finantelor Publice;
d) Realizarea activitatilor de monitorizare a PNRR in 

conformitate cu prevederile legislatiei nationale si a 
regulamentelor europene aplicabile;

e) asigura decontarea de la Comisia Europeana a 
cheltuielilor efectuate de beneficiarii finalLpentm implementarea 
reformelor si a proiectelor de infrastructura fmantate din 
fondurile alocate PNRR, de la Comisia Europeana cu respectarea 
prevederilor din legislatia nationala si a regulamentelor europene 
aplicabile;

f) elaboreaza si supune aprobarii mecanismul de 
implementare si mecanismul fmanciar al PNRR;

g) asigura gestionarea fondurilor alocate Romaniei prin 
PNRR pe seama prefmantarii cu respectarea legislatiei nationale 
si a regulamentelor europene aplicabile;

h) realizeaza activitatile de raportare a PNRR in 
conformitate cu normele europene in domeniu si intocmeste 
rapoartele intermediare de progres pentru decontarea fondurilor 
alocate Romaniei in cadrul PNRR;

i) monitorizeaza si raporteaza partea de reforma asumata de 
Romania prin intermediul PNRR;

j) elaboreaza si aproba in conditiile legii metodologia pentru 
realizarea pistelor de audit astfel incat sa se poata exercita 
controlul ex-ante/ex-post asupra procedurilor si contractelor 
implementate de beneficiarii finali ai PNRR;

k) asigura decontarea fondurilor din PNRR in relatia cu 
Comisia Europeana in conformitate cu procedurile legale 
stabilite prin regulamentele europene aplicabile;

l) indeplineste orice alte atributii pentru elaborarea, 
negocierea, aprobarea, monitorizarea, monitorizarea reformelor, 
monitorizarea implementarii proiectelor de investitii, decontarea 
de cheltuieli precum si pentru orice alte activitati care sunt 
necesare pentru implementarea PNRR;

De asemenea, beneficiarii fmali de fonduri din PNRR isi 
constituie unitati de implementare pentru fiecare proiect de 
infrastructura prin decizie a conducatorului unitatii in cadrul 
careia functioneaza unitatea de implementare incepand cu data la 
care se elaboreaza documentatiile tehnico-economice necesare 
proiectelor de infrastructura.

3. Alte informatii Nu au fost identificate.
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Secfiunea3
Impactul socioeconomic alproiectului de act normativ

Proiectul de actul normativ are impact macroeconomic, 
contribuind la pregatirea portofoliului de proiecte ,din_domeniul 
infrastructurii de interes national/local si regional, care va 
permite atragerea fondurilor europene alocate Romaniei in 
cadrul PNRR.

1. Impactul 
macroeconomic

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.1^1. Impactul 
asupra mediului 
concurenlial §i 
domeniului 
ajutoarelor de stat

2. Impactul asupra 
mediului de 
afaceri

Prezentul act normativ asigura conditiile pentru modemizarea §i
dezvoltarea accelerata a infrastructurii de interes national/local
si regional, preconditie esentiala pentru dezvoltarea economica a
tarii.>

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Impactul asupra 
mediului

Prezentul act normativ asigura premisele pentru o buna 
implementare a proiectelor fmantate din PNRR din sectoarele 
infrastructurii de interes national/local si regional.

5. Alte informafii Nu au fost identificate.

Secfiunea4
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atatpe termen scurt, 

pentru anul curent, cat §ipe termen lung (5 ani)

- mii lei -
Media 

pe 5Indicator! Anul curent Urmatorii ani
ani

1 2 3 4 5
20232020 2021 2022
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1. Modiflcari ale 
veniturilor 
bugetare, 
plus/minus, din 
care:
a) buget de stat, 
din acesta:

(i) impozit pe 
profit>

(ii) impozit pe 
venit
b) bugete locale:

(i) impozit pe 
profit
c) bugetul
asigurdrilor 
sociale de stat:
(i) contribu^ii de 
asigurari
2. Modificari ale
cheltuielilor
bugetare
plus/minus, din 
care:
a) buget de stat, 
din acesta:

(i) cheltuieli de 
personal
(ii) bunuri §i

servicii
b) bugete locale:

(i) cheltuieli de 
personal

(ii) bunuri §i
servicii

c) bugetul
asigurdrilor 
sociale de stat:

(i) cheltuieli de 
personal

(ii) bunuri §i
servicii
3. Impact
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iinanciar, 
plus/minus, din 
care:

a) bugetul de
stat

h)J^ugete locals
4. Propuneri 
pentru acoperirea 
cre§terii 
cheltuielilor 
bugetare
5. Propuneri
pentru
compensa
reducerea
veniturilor
bugetare

a

Calcule 
detaliate privind 
fundamentarea 
modificarilor 
veniturilor ;;i/sau 
cheltuielilor 
bugetare

6.

7. Alte informafli Nu au fost identificate.

Secfiunea 5
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoure

1. Masuri Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 
Mecanismul de implementare institutional si financial al MRR - 
PNRR va fi reglementat separat prin acte normative specifice m 
termen de maxim 30 de zile dupa aprobarea PNRR potrivit 
procedurilor la nivel european.

normative 
necesare pentru 
aplicarea 
prevederilor 
proiectului de act 
normativ:
a) acte normative 
in vigoare ce vor fi 
modificate 
abrogate, 
urmare a intrarii in

sau
ca

vigoare a

12



proiectului de act 
normativ; 
b) acte normative 
ce urmeaza a fi 
elaborate 
vederea 
imprementarii 
noilor dispozitii.

Ain

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.2. Conformitatea
proiectului de act 
normativ 
legislatia 
comunitara in 
cazul proiectelor 

transpun

cu

care
prevederi 
comunitare

3. Masuri 
normative 
necesare aplicarii 
directe a actelor 
normative 
comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Hotarari ale 
Cuifil de Justi^ie a 
Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Alte 
normative 
documente

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.acte
§i/sau

intemalionale din 
decurgcare 

angajamente

6. Alte informatii Nu au fost identificate.

Secfiunea 6
Consultarile efectuate in vederea elabordrii proiectului de act nomiatiy

13



Informatii 
privind procesul 
de consultare gu 
organizatii 
neguvemamentale, 
institute 
cercetare si alte 
organisme 
implicate

1.
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

de

2. Fundamentarea 
alegerii
organizatiilor cu 
care a avut loc 
consultarea, 
precum §i a 
modului in care 
activitatea acestor 
organizatii este 
legata de obiectul 
proiectului de act 
normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Consultarile A fost realizata procedura de consultare in conformitate cu 
prevederile Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, precum 
si ale Hotararii Guvemului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale autoritalilor administratiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.
Prin adresa nr. 392/LA/l3.08.2020 au fost consultate stmcturile 
asociative ale administratiei publice locale. UNCJR a transmis 
faptul ca nu formuleaza observatii si propuneri prin adresa nr. 
313/25.08.2020, celelalte stmcturi necomunicand punct de 
vedere in termenul legal.

organizate 
autoritatile 
administratiei 
publice locale, in 
situatia in care 
proiectul de act 
normativ are ca

cu

obiect activitati ale 
acestor autoritati, 

conditiileAm
Hotararii
Guvemului nr.
521/2005 privind 
procedura, de
consultare a
stmcturilor 
asociative ale 
autoritatilor 
administratiei
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publice locale la 
elaborarea 
proiectelor de acte 
normative

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.4. Cqnsultarile 
desfa§urate in 
cadrul consiliilor 
interministeriale, 
in conformitate cu 
prevederile 
Hotararii
Guvemului nr. 750 

privind/2005
constituirea 
consiliilor 
interministeriale 
permanente

5. Informalii 
privind avizarea de 
catre:
a) Consiliul 
Legislativ
b) Consiliul 
Suprem de 
Aparare a Xarii
c) Consiliul 
Economic §i 
Social
d) Consiliul 
Concurenlei
e) Curtea de 
Conturi

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul 
Legislativ prin avizul nr.896/2020.
Consiliul Concuren^ei a transmis adresa nr. 10474/2020. 
Curtea de Conturi - Autoritatea de Audit a transmis adresa 
nr.61378/2020

6. Alte informa^ii Nu au fost identificate.

Secfiunea 7
Activitdfi de informare publica privind elaborarea §i implementarea proiectului de

act normativ

15
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Prezentul proiect de act normativ respecta prevederile art. 7 alin. 
(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparent decizionala in 
administratia publica, republicata, si a fost publicata in dezbatere 
publica pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene 
la data de 12.08.2020.

1. Informarea 
societa(ii civile cu 
privire 
necesitatea 
elaborarii 
proiectului de act 
normativ

la

2. Informarea 
societalii civile cu 
privire 
eventualul impact 
asupra mediului in 
urma
implementarii 
proiectului de act 
normativ, precum 
§i efectele asupra 
sanata^ii 
securita^ii 
cetalenilor 
diversita^ii 
biologice

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

la

§1

sau

3. Alte informalii Nu au fost identificate.

Secfiunea 8
Masuri de implementare

1. Masurile de 
punere in aplicare 
a proiectului de act 
normativ de catre 
autorita^ile 
administra^iei 
publice centrale §i 
^au locale - 
infiinlarea unor 
noi organisme sau 
extinderea 
competen^elor 
instituliilor 
existente

Autoritaliie responsabile cu implementarea masurilor cuprinse in 
proiectul de act normativ sunt, in principal, Ministerul 
Fondurilor Europene si beneficiarii fmali prevazuti in textul 
OUG.

»ii2. Alte informalii Nu au fost identificate. II
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Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonan^ei de urgen|a a Guvemului privind unele masuri pentru elaborarea Planului 
National de Refetiaajce si Rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri 
exteme rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si 
rezilienta, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.


