EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind derogarea de la
prevederile art. 47 alin, (6) din Legea nn 500/2002 privind finantele publice
Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situatiei actuale
Dezvoltarea serviciilor comunitare integrate, a§a cum sunt ele definite in legislatia in vigoare,
presupun pe de o parte, asigurarea serviciilor minime sociale, educationale §i de sanatate, iar pe de
alta parte, asigurarea unei infrastructuri adecvate, a§a cum este prevazut in Normele metodologice
privind organizarea, flinciionarea §i fmantarea activita^ii de asisten]:a medicala comunitara, aprobate
prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 324/23.05.2019.
Infiintarea acestor servicii este deosebit de importanta pentru cele mai marginalizate comunitati
ai caror cetateni care se confrunta cu deprivari majore. Intrucat procesul de elaborare a unor proiecte
care sa vizeze dezvoltarea de infrastructura presupune un efort bugetar ce depa§e§te posibilitatile
celor mai multe Unitati Administrativ-Teritoriale (UAT) caracterizate cu un grad de marginalizare
peste medie si severa, este necesara acordarea de sprijin financiar §i de expertiza in acest sens.
Comunitatile marginalizate au fost selectate de Ministerul Fondurilor Europene, pornind de la
analiza cuprinsa in ’’Atlasul zonelor marginalizate” elaborat de Banca Mondiala, prin programul de
asisten^a tehnica al Comisiei Europene VC/2016/0613, VC/2017/0451.
Cele 139 de comunitati marginalizate, a§a cum sunt prevazute in Anexa nr. 5 la Ghidul
Solicitantului Conditii Specifice “Servicii Comunitare Integrate”, aprobat prin Ordinal ministrului
fondurilor europene nr. 4405/30.03.2018, beneficiaza de sprijin pentru fmantarea serviciilor
comunitare integrate pana la 20 august 2022, moment la care UAT-urile trebuie sa le preia in
gestiunea proprie, in perioada de sustenabilitate.
Astfel, a fost incheiat contractul de finanjare nr. 5655/11.09.2018, in vederea implementarii
proiectului ”Cre§terea capacitadi MMPS de coordonare metodologica a SPAS-urilor in vederea
indeplinirii atribudilor §i obligadilor legale pe domeniul serviciilor sociale §i a cre§terii calitadi
serviciilor oferite cetatenilor” ale carui activitad sunt complementare demersului initiat prin
proiectul POCU COD SMIS 122607, (implementat de MMPS in parteneriat cu Ministerul Sanatadi
§i Ministerul Educatiei), prin asigurarea bazei pentm crearea inffastructurii necesare furnizarii
serviciilor comunitare integrate la nivelul celor 139 de comunitati supuse marginalizarii.
in vederea cresterii capacitatii MMPS de coordonare metodologica a SPAS-urilor, in vederea
indeplinirii atribudilor §i obligadilor legale pe domeniul serviciilor sociale §i a cre§terii calitadi
serviciilor oferite cetajenilor, una din activitajile prevazute in cadrul proiectului mentionat anterior
este necesara contractarea de servicii de consultanfd in elaborarea cererilor de finanfare/fi^elor
deproiect POR 2014-2020 §i de sprijin in depunerea cererii in sistemul informatic MySmis^MM^
intentioneaza sa contracteze servicii de consultant^ in elaborarea a 139 cereri de fidCi;tare~R<^>,
2014-2020, cate una pentru fiecare din cele 139 de comunitati, conform prevedeil!,^ (jfiiSului5\
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solicitantului publicat de AM POR, precum §i in obtinerea tuturor documentelor necesare a fi
anexate Cererii de finaniare §i depunerea acesteia in sistemul informatic MySmis. Prestatorul va
sprijini reprezentantii autoritaj;ilor locale din cele 139 de comunitali pana la semnarea contractului
de fmantare cu AM POR.
In vederea elaborarii Cererii de fmantare ce urmeaza a fi depusa, este necesara existenta
documentafiilor tehnico-economice, Studii de fezabilitate (SF) sau Documentafii de avizare a
lucrarilor de interventie (DALI), intocmite in conformitate cu prevederile Hotararea Guvernului nr.
907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentafiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii fmanfate din fonduri publice, cu modificarile §i
completarile ulterioare. Potrivit contractului de fmanfare nr. 405/13.08.2019, MMPS va contracta
pentru obiectivele de investi|ii aflate in patrimoniul celor 139 de comunita^i marginalizate, serviciile
de realizare a documentatiilor mai sus mentionate, fiind necesara inregistrarea in contabilitatea
MMPS si transmiterea acestora catre comunitatile marginalizate cu titlul gratuit.
Avand in vedere prevederile Legii 500/2002 privind finanfele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Hotararea Guvernului nr. 907/2016, este necesara
derogarea de la prevederile Legii finanfelor publice, in vederea imputernicirii MMPS pentru a crea
cadrul legal necesar achizifionarii documentatiilor in cauza.
Avand in vedere faptul ca achizitionarea serviciilor de consultanfa de scriere a proiectelor,
implicit, fi a documentaliilor tehnico-economice, se realizeaza in cadrul contractului de finanfare a
proiectului mentionat in care MMPS este parte, MMPS achizifioneaza in nume propriu serviciile (
inclusiv Studii de Fezabilitate (SF) §i Documentatii de Autorizare a Lucrarilor de Interven|ii
(DALI)), neprestand servicii de achizifii centralizate.
MMPS a fost desemnat sa achizitioneze servicii de consultanfa pentru aceste comunitati
deoarece capacitatea administrative scazuta a acestor UAT-uri este unul din criteriile care a stat la
baza evaluarii acestora.
Prin achizitionarea documentatiilor tehnico-economice MMPS intentioneaza sa acorde sprijin
comunitafilor marginalizate, aceste documentatii sunt in stransa legatura cu un bun imobil, respectiv
reprezinta documentele necesare inifierii unor lucrari aferente bunurilor imobile existente in
proprietatea UAT.
Situatia supusa reglementari este o situatie atipica, ce nu intra sub incidenta art 292 din OUG
nr57/2019, transmiterea nu se realizeaza la cererea UAT, acest mecanism este initial din partea
administratie centrale catre UAT, nerealizandu-se transmiterea unui bun din domeniul public al
statului, reglementand doar transmiterea unor drepturi de proprietate intelectuala asupra
documentatiilor realizate pentru obiectivele de investitii, obiective ce se afla in domeniul public al
al unitatilor administrativ-teritoriale.
MMPS, pentru cre^terea calitatii serviciilor oferite cetatenilor, a semnat cu UAT protocoale de
colaborare., iar pentru a contribuii in mod direct la realizarea acestui obiectiv se dore§te acordarea
de sprijin in vederea si a dezvoltarii elementelor de inffastructura necesara pentru fumizarea
serviciilor adecvate nevoilor locale .
La momentul realizarii documentatiilor tehnico-economice acestea vor intra in proprietatea
MMPS, urmand a fi transmise cu titlu gratuit prin ordin de ministru catre UAT, acestea intrand astfel
in proprietatea UAT.
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intrucat programele de dezvoltare sunt finantate din diferite surse, fiind dificil de elaborat de
implementat in vederea cre^terii capacitatii de acordare a serviciilor, este necesar ca UAT sa fi
colaborat anterior. Comisia Europeana a avertizat ca s-ar putea sa fie "greu de implementat pentru
grupurile care se ocupa pentru prima data de dezvoltarea locala. Va fi, a§adar, esential sa se
examineze capacitatea grupurilor de ac|iune locala (GAL) §i sa se faca o impartire corecta a
sarcinilor intre acestea §i autorita|ile care se ocupa de elaborarea §i implementarea programului.
Capacitatea administrative trebuie sporita prin asigurarea unei pregatiri solide §i prin ac^iuni
direc^ionate de cre§tere a capacitatii.”
Preluarea serviciilor fara infrastructura aferenta, finantata prin Programul Operational Regional,
ar face nefunctionale aceste servicii, neputand fi indeplinite cerinfele legislative pentru flinctionarea
acestora.
Ministerul Muncii §i Protecfiei Sociale se asigura ca documentatiile tehnico-economice respecta
condifiile si cerintele prevazute in Ghidul Solicitantului, precum §i in alte documente
aferente apelului POR/8/8.1/B/1/7 regiuni din cadrul Axei prioritare 8, Prioritatea de investitii 8.1,
Obiectivul specific 8.1, Operatiunea B „Centre comunitare integrate”.
in conformitate cu legislafia in vigoare, la acest moment nu exista condifiile legale care sa
permita, in mod explicit, unui ordonator principal de credite sa achizifioneze documentatii tehnicoeconomice pentru un alt ordonator de credite.
Mentionam faptul ca prevederile prezentei OUG nu determina modificarea unor elemente din
cuprinsul POCA, cheltuielile de investitii ce urmeaza a fi efectuate sunt eligibile.
De la aprobarea ordonanfei de urgenta, MMPS estimeaza ca in termen de 3 luni se va semna
contractul de achizitie publica de servicii de consultanta, inclusiv realizarea documentatiilor
tehnico-economice, urmand ca in termen de maxim 3 luni sa fie intocmite cererile de finanfare,
astfel incat UAT sa poata sa depuna proiectele pentru obiectivele de investitii in cadrul POR 20142020.
Valoarea totala a proiectului ”Cre§terea capacitatii MMPS de coordonare metodologica a SPASurilor in vederea indeplinirii atributiilor §i obligatiilor legale pe domeniul serviciilor sociale §i a
cre§terii calitatii serviciilor oferite cetatenilor” este de 15.640 mii lei. Precizam faptul ca din suma
aferenta contractului de finanfare de 15.640 mii lei, valoarea estimata a contractului de consultanta
este de 12.069 mii lei. Din suma totala de 15.640 mii lei, in perioada 2019-2020 au fost efectuate
plati in suma de 663 mii lei, pentru anul 2021 este preconizata utilizarea de credite bugetare in suma
de 12.560 mii lei, iar in anul 2022 credite bugetare in valoare de 2.417 mii lei.
in lipsa acestor masuri s-ar produce o serie de consecin^e imediate cu impact atat asupra
cetafenilor din comunitatile marginalizate cat §i asupra bugetului de stat prin neatragerea fondurilor
europene, a implementarii proiectelor §i atingerii obiectivelor,
Avand in vedere ca elementele sus-menfionate vizeaza interesul public, sunt o prioritate a
Programului de guvemare §i constituie o situafie de urgenfa si extraordinary, a carei reglementare
nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenfa.
V Prezentul act normativ nu transpune legislatie comunitara §i nu creeaza cadrul pentru
aplicarea directa a acesteia.
2. Schimbari preconizate
Elaborarea proiectului de act normativ a fost determinata de necesitatea acordSlipciei^rijin
pentru 139 de comunitati marginalizate sa acceseze fonduri nerambursabile in cadru^fbgr^uiui
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Operational Regional in cadrul apelului POR/8/8.1/B/1/7 regiuni din cadrul Axei prioritare 8,
Prioritatea de investi^ii 8.1, Obiectivul specific 8.1, Operaliunea B „Centre comunitare integrate”.
Aceste 139 de comunitati sunt printre cele mai sarace la nivel national, fiind caracterizate de analiza
Bancii Mondiale cu un grad de marginalizare de peste medie §i severa, ele beneficiind de sprijin
pentru infiintarea, dezvoltarea si functionarea serviciilor comunitare integrate in cadrul proiectului
POCU cod MySmis 2014+ 122607.
Pentru ca Ministerul Muncii §i Protectiei Sociale sa poata acorda acest sprijin, este necesara
achizitionarea de Servicii de consultanta de care ulterior vor beneficia cele 139 de comunitati,
servicii de consultanta care includ si elaborarea documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor de investitii destinate centrelor comunitare integrate §i apartinand celor 139 de unitati
administrativ-teritoriale marginalizate eligibile .
Dezvoltarea serviciilor comunitare integrate in comunitatile cele supuse marginalizarii este o
directia strategic^ de implementare a politicilor active de incluziune socio-educationala si de
sanatate.
Asigurarea infrastmcturii optime de functionare a acestor servicii, prin accesarea fmantarii puse
la dispozitie pentru Programul Operational Regional in cadrul unui apel restrans competitiv,
reprezinta conditia esentiala de functionare a acestor servicii, precum §i de asigurare a
sustenabilitatii efective.
Aceste elemente vizeaza un interes public §i constituie o situafie extraordinary, a cSrei
reglementare nu poate fi amanata §i impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonanfei de
urgenfa.
3.Alte informa^ii
Nu este cazul
Sectiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
l.Impactul macro-economic
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
1^. Impactul asupra mediului concurenfial $i domeniului ajutoarelor de stat
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2.1mpactul asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2K Impactul asupra sarcinilor administrative:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2^. Impactul asupra intreprinderilor mid §i mijlocii:
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3.1mpactul social
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4.1mpactul asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte informafii
Nu este cazul
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Secfiunea a 4 - a
Impactul flnanciar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru
anul curent, cat pe termen lung (pe 5 ani)
mii lei
Indicator!
Anul
Urmatorii 4 ani
curent
1
2
3
4
7
5
6
1. Modificari 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)contributii de asigurari
2. Modificari ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
aj 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 financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea cre§terii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificarii veniturilor §i/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informa^ii
Bugetul total al proiectului este in suma de
15.639.024,59 lei din care cheltuieli totale
nerambursabile
13.134.256,99
lei
si
cheltuieli totale contributie proprie 2.504.767
lei. Fondurile necesare pentru anul 2021 sunt
de 12.560.000 lei credite bu|etare^"si 'x
13.976.000 lei credite de angaiamehtr.care,^e.^
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asigura din bugetul aprobat pe anul 2021 al
MMPS. Astfel, pentru a putea respecta
termenele stabilite de Autoritatea de
Management pentru Programul Operational
Regional si pentru ca cererile de finantare
aferent apelului POR 8.1 sa poata fi transmise
in termen, contractul de consultants va fi
finalizat in cursul anului 2021, iar toate
platile aferente acestuia vor fi efectuate in
cursul anului 2021.
Sectiunea a 5 - a
___________ Efecteie proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare___________
1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii in
vigoare a proiectului de act normativ
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor dispozitii
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
l^.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia in domeniul achizitiilor publice.
a) impact legislativ - prevederi de modificare §i completare a cadmlui normativ in domeniul
achizitiilor publice, prevederi derogatorii;
b) nonne cu impact la nivel operational/tehnic - sisteme electronice utilizate in desfa§urarea
procedurilor de achizitie publica, unitati centralizate de achizitii publice, structura
organizatorica interna a autoritatilor contractante.
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislafia europeana in cazul proiectelor
ce transpun prevederi europene
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte acte normative §ii/sau documente interna^ionale din care decurg angajamente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
6. Alte informatii - Nu au fost identificate.
Sectiunea a 6-a
Consnltarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ
l.Informafii privind procesul de consultare cu organizafii neguvernamentale, institute de
cercetare §i alte organisme implicate
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2.Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea, precum §i a
modului in care activitatea acestor organizaiii este legata de obiectul prezentului act
normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in situa^ia in care
actul normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritati, in condi^iile Hotararii
Guvemului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale
autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
Proiectul de act nomiativ a fost transmis, spre consultare, Federatiei Autoritatilor Locale din
Romania, Asociatiei Municipiilor din Romania, Asociatiei Ora^elor din Romania, Asocia^iei
Comunelor din Romania §i Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, prin adresa
nr. 988/EC/22.03.2021, la care UniuneaNationale a Consiliilor Judetene din Romania a raspuns
prin adresa nr. 800/30.03.2021 ca nu formuleaza propuneri $i observatii.__________________
4. Consultarile desfa^urate in cadrul consiliilor interministeriale, in conformitate cu
prevederile Hotararii Guvemului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Nu este cazul.
5. Informa^ii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi
Proiectulmrezentului act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 238/2021.
6. Alte informa^ii
Sectiunea a 7-a
Activitafi de informare publica privind elaborarea $i implementarea actului normativ
1. Informarea societafii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act
normativ
;
Proiectul de act normativ se incadreaza in prevederile art. 7 alin (13) din Legea nr, 52/2003
privind transparenta decizionala in administrafia publica, republicata.____________________
2. Informarea societafii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma
implementarii actului normativ, precum $i efectele asupra sanatafii §;i securitafii
cetafenilor sau diversitafii biologice
Proiectul de act’normativ nu se refera la acest subiect.
3. Alte infOrmatii
Nu au fost identificate.
Secfiunea a 8-a
Masuri de implementare
l.Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritafile
administrafiei publice centrale $i/sau locale Nu este cazul
2.Alte informafii
Nu este cazul. ^
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonantei de urgenta a Guvemului privind derogarea de la prevederile art. 47 alin. (6)
din Legea nr. 500/2002 privind fmantele publice, pe care il supunem Parlamentului spre
adoptare.

