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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. e) 

din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 

 

Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 

 
1. Descrierea situației actuale 

         În cadrul Secretariatului General al Guvernului funcționează  Serviciul pentru Guvernare 

Deschisă din cadrul Direcției Generale Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare,potrivit 

dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 137/2021 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor 

structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. 

         Potrivit anexei nr. 3/13/02a din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, sumele 

prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 ”Cultura, recreere și 

religie”, titlul ”Alte cheltuieli”, pentru Programul „Creșterea gradului de conștientizare cu privire la 

rolul voluntariatului în societate”, prevăzut la lit. e) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului 

General al Guvernului, se repartizează și se utilizează prin Hotărâre de Guvern.  

       Secretariatului General al Guvernului i-a fost alocată suma de 1.000 mii lei, pentru  Programul 

„Creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul voluntariatului în societate”, ce urmează a fi 

utilizată pentru realizarea de acțiuni și proiecte în acord cu atribuțiile Serviciului pentru Guvernare 

Deschisă. 

2. Schimbări preconizate 

         Alocarea sumei de 1.000 mii lei prevăzută la lit. e)  pentru Programul „Creșterea gradului 

de conștientizare cu privire la rolul voluntariatului în societate” din anexa nr. 3/13/02a la Legea 

bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, se va utiliza pentru finanţarea proiectelor şi acţiunilor 

realizate de Secretariatul General al Guvernului prin îndeplinirea atribuțiilor specifice Serviciului  

pentru Guvernare Deschisă  din cadrul Direcției Generale Guvernare Deschisă, Relații Publice și 

Cooperare. 

          Actul normativ de față asigură cadrul instituţional, organizatoric şi funcţional necesar pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor specifice Serviciului pentru Guvernare Deschisă din 

cadrul  Direcției Generale Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare, în acord cu prevederile 

Hotărârii Guvernului  nr. 137/2020.  

3. Alte informații 

      Programul avut în vedere spre implementare de către Secretariatul General al Guvernului prin 

îndeplinirea atribuțiilor specifice Serviciului pentru Guvernare Deschisă din cadrul Direcției 

Generale Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare vizează oferirea de sprijin financiar 

organizațiilor care propun activități în sensul încurajării cetățenilor să desfășoare activități de 

voluntariat în domeniile: sănătate, asistență socială, ajutor umanitar și/sau filantropic, protecția 

mediului, educație și cercetare.  Limita maximă de finanțare nerambursabilă a fiecărui proiect va fi 

de 20.000 lei, dar nu mai mult de 90% din totalul costurilor eligibile. 

      Programul desfășurat de către Secretariatul General al Guvernului prin îndeplinirea atribuțiilor 

specifice  Serviciului pentru Guvernare Deschisă din cadrul  Direcției Generale Guvernare 

Deschisă, Relații Publice și Cooperare, va avea un impact deosebit în rândul organizațiilor 
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neguvernamentale, prin creșterea capacității operaționale a acestora, multiplicarea activităților 

desfășurate, prin:  

a) activități de informare, promovare și conștientizare cu privire la importanța voluntariatului 

și derularea proiectului; 

b) activități ce urmăresc inovarea în domeniul voluntariatului; 

c) sprijinirea pregătirii și dotării voluntarilor, respectiv organizarea de cursuri de instruire, 

formare și pregătire profesională necesare pentru activitățile pe care le desfășoară 

asociația/fundația, oferirea de echipament adecvat desfășurării activităților de voluntariat; 

d) activități de formare/specializare a capitalului uman din cadrul asociației/fundației; 

e) activități specifice de voluntariat. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impact 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 și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impact social 

 Programul va avea un impact deosebit în rândul organizațiilor neguvernamentale, prin creșterea 

capacității operaționale a acestora, multiplicarea rezultatelor la nivelul comunităților conducând la 

creșterea gradului de conștientizare cu privire la activitatea de voluntariat și importanța acesteia cât 

și stimularea solidarității și crearea de valoare adăugată, atât pentru societate, cât și pentru individ.  

 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii 

Nu sunt 

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) 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.  

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru 

ani 

Media pe 

cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 
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b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

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 

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 sunt 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte 

normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ): 

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a 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 legislația în domeniul achizițiilor 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 
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5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-

se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt 

document al unei organizaţii internaţionale: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 

Nu sunt. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile 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 obiectul 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 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

Nu sunt. 

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 nu se referă la acest subiect. 

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  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informații 

Nu sunt 

Secţiunea a 8-a 
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  Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru aprobarea 

modului de repartizare şi de utilizare parțială a sumei prevăzute la lit. e) din anexa nr. 

3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, pe care îl supunem Guvernului 

spre adoptare. 

 

 

 

Secretarul General al Guvernului, 

TIBERIU HORAȚIU GORUN 

 

 

  

 

Avizăm favorabil: 

 

 

 

Ministrul Finanțelor  

ALEXANDRU NAZARE 

 

Măsuri de implementare 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii 

Nu sunt. 


