NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiect act normativ
Hotărâre
privind modificarea unor acte normative referitoare la derularea programelor de interes naţional în
domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap "Restructurarea instituţiilor de tip vechi
destinate persoanelor adulte cu handicap şi crearea de servicii alternative de tip rezidenţial"
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
A. Programul de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu
handicap „Restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte
cu handicap şi crearea de servicii alternative de tip rezidenţial” este un proiect promovat ca
urmare a necesităţii implementării standardelor specifice de calitate în instituţiile rezidenţiale
pentru persoanele adulte cu handicap, în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor sociale oferite
acestora şi, implicit, a calităţii vieţii beneficiarilor.
Prin HG nr. 628/2009 privind unele măsuri de implementare a activităţilor prevăzute în
programul de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap
"Restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap şi crearea de
servicii alternative de tip rezidenţial", s-a reglementat ca termen de finalizare a activităţilor
necesare realizării programului, data de 31 decembrie 2009. Suma necesară finalizării lucrărilor,
prevăzută în bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, a fost de 7.402.000 lei.
Dat fiind faptul că din motive administrative ce ţin de respectarea prevederilor legale
referitoare la procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, precum şi a
faptului că activităţi importante ale proiectelor depuse se referă la lucrări de construcţie,
activităţile prevăzute în programul de interes naţional nu au fost finalizate în timpul stabilit, fiind
emisă HG nr. 597/2010 care a prelungit termenul până la data de 31 decembrie 2010, realocând şi
suma rămasă necheltuită. Astfel, suma necesară finalizării lucrărilor până la data de 31 decembrie
2010, alocată prin HG nr. 597/2010 şi prevăzută în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale este de 5.278.000 lei. (Fundaţia SERA România - 2.304.408 lei, DGASPC
Călăraşi - 2.973.592 lei ). HG nr. 597/2010 a intrat în vigoare la data de 8 iulie 2010
În anul 2010 au fost efectuate plăţi în valoare de 2.460.390,85 lei, din care: pentru
Fundaţia SERA România - 1.595.655,29 lei, iar pentru DGASPC Călăraşi – 864.735,56 lei.
Având în vedere faptul că până la această dată, în cadrul acestui program de interes
naţional, lucrările de construcţii sunt la un nivel avansat, considerăm necesară prelungirea
termenului de finalizare a programului de interes naţional menţionat şi realocarea sumei rămase
necheltuite, respectiv 2.817.609 lei.
B. Prin HG nr. 1073/2010 a fost aprobat programul de interes naţional în domeniul protecţiei şi
promovării drepturilor persoanelor cu handicap "Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane
adulte cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru
persoanele adulte cu handicap".
Fondurile necesare pentru finanţarea programului de interes naţional se asigură de la bugetul de
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stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Conform Anexei la această hotărâre, programul se derulează pe o perioadă de 2 ani, respectiv
2010-2011, iar bugetul aferent este de 5.322 mii lei, din care:
- 4.322 mii lei pentru anul 2010;
- 1.000 mii lei pentru anul 2011.
Actul a intrat in vigoare la data de 09 noiembrie 2010.
Având în vedere că programul este multianual, acesta derulându-se pe o perioadă de 2 ani
şi ţinând seama că în cursul anului 2010 nu s-au derulat activităţi aferente acestui program,
implicit nu a fost cheltuită suma de 4.322 mii lei alocată pentru anul 2010, se impune modificarea
perioadei de derulare din 2 în 3 ani, în perioada 2010 - 2012 şi realocarea sumei rămase
necheltuite, respectiv modificarea bugetului aferent acestui program de interes naţional astfel:
- 4.322 mii lei pentru anul 2011;
- 1.000 mii lei pentru anul 2012.
2. Schimbări preconizate
A. În vederea îmbnunătăţirii calităţii vieţii persoanelor cu handicap beneficiare ale
serviciilor sociale rezidenţiale înfiinţate în urma implementării programului de interes naţional
menţionat, prezentul proiect de Hotărâre urmăreşte posibilitatea finalizării lucrărilor aferente
realizării programului de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu
handicap Restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap şi
crearea de servicii alternative de tip rezidenţial, până la data de 31 decembrie 2011.
B. Prin prelungirea termenului de finalizare a programului de interes naţional şi realocarea
sumei rămase necheltuite se asigură atât unitatea de concordanţă în textul actului normativ, având
în vedere că programul este multianual, derulându-se pe o perioadă de 2 ani, cât şi posibilitatea
implementării cu respectarea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor aşteptate, în interesul
persoanelor cu handicap.
3. Alte informaţii
A. Suma care este propusă a fi cheltuită până la data de 31 decembrie 2011 este aprobată în
bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale aferent anului 2011, astfel: Buget
pentru anul 2011- 2.817.609 lei, din care:
- Fundaţia SERA România - 708.753 lei,
- DGASPC Călăraşi
- 2.108.856 lei.
B. Sumele necheltuite şi realocate au fost aprobate prin HG nr. 1073/2010:
4.322 mii lei pentru anul 2010;
1.000 mii lei pentru anul 2011
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macroeconomic
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Impact social
Efectul direct pe termen scurt este reprezentat de ridicarea standardului de viaţă al beneficiarilor
acestor servicii specializate de asistenţă socială, respectiv persoanele adulte cu handicap
instituţionalizate.
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informaţii
Secţiunea a 4-a
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Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- 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
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 +2.817+4.322 1.000
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
+2.817+4.322 1.000
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b) bugete locale

4. Propuneri pentru
acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare

Se asigura
din bugetul
MMFPS
aprobat pe
anul 2011.

5. Propuneri pentru a
compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate
privind fundamentarea
modificărilor
veniturilor şi/sau
cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii
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 dispozitii.
Nu e cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie cazul
proiectelor ce transpun prevederi comunitare
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
.
5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente
- Proiectul de Hotărâre corespunde prevederilor Cartei drepturilor fundamentale ale cetăţenilor
Uniunii Europene, adoptată de Consiliul Europei în anul 2000.
Raportul de monitorizare al Comisiei Europene din 26 septembrie 2006 prevede la cap. 2.3.2
Domenii care necesită progrese în continuare: Persoane cu handicap – crearea de servicii
comunitare alternative pentru persoane cu handicap.
6. Alte informaţii
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
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
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.
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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 refera 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
Prezentul proiect va fi avizat de către Consiliul Economic şi Social şi de către Consiliul
Legislativ.
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
Menţionăm că au fost urmate procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică..
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 refera la acest subiect.
3. Alte informaţii
Secţiunea a 8-a
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 refera la acest subiect.
2. Alte informaţii
Faţă de cele prezentate mai sus, ţinând seama de importanţa deosebită a îndeplinirii în cele mai
bune condiţii a programelor de interes naţional ai căror beneficiari finali sunt persoanele cu
handicap, categorie de persoane ale căror drepturi sunt reglementate prin Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, propunem adoptarea
prezentului proiect de hotărâre .
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Ministru, Ioan-Nelu BOTIŞ
AVIZAT
Ministerul Finanţelor Publice
Ministru,
Gheorghe IALOMIŢIANU
Ministerul Justiţiei
Ministru, Cătălin Marian PREDOIU
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DIRECŢIA GENERALĂ PROTECŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP
DIRECTOR GENERAL
Ionela BÎCĂ…………………………

DIRECŢIA GENERALĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ
DIRECTOR GENERAL
Lăcrămioara CORCHEŞ……………………………

DIRECŢIA LEGISLAŢIA MUNCII
DIRECTOR
Eduard CORJESCU………………………..

DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTOR
Gheorghe TOMA………………………….

DIRECŢIA POLITICI PUBLICE ŞI COMUNICARE
DIRECTOR
Adriana NEDU………………………….
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