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Secfiunea 1-
Titlul proiectului de act normativ

HOTARARE privind modificarea gi completarea HotirArii Guvernului nr. 264/2003
privind stabilirea ac$unilor qi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor qi

limitelor pentru efectuarea de pldti in avans din fonduri publice, republicat

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

L.Descrierea situatiei actuale

Stimularea cregterii investi(iilor in cercetare, dezvoltare, inovare din sectorul privat este

unul din obiectivele principale ale Programului Nalional de Reforme Q071-20L3).it-lna din

modalitdlile de stimulare a acestor investilii este stimularea participirii sectorului privat la

programele de dezvoltare tehnologicd gi inovare cofinanlate din fonduri publice,,gi:o

modalitate de a face acest lucru este ca aceqtia sd beneficieze de avansuri pentru

cofinanlarea asigurati din surse publice, fir,i piedicile rezultate din obligativitatea existenlei

scrisorii de garanlie bancard. Pentru aceasta este necesatd exceptarea de la prevederile'
referitoare la 'scrisoarea de garanlie bancari a tuturor contractorilor care iealizeazd
programe, proiecte de cercetare-dezvoltare gi inovare qi acliuni cuprinse in Planul nalional

de cercetare-dezvoltare gi inovare, planurile sectoriale gi alte programe de cercetare-

dezvoltare.
Prin Legea nr. 305 din.6 octombrie 2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanla

Guvernului nr. 5712002 privind cercetarea gtiinlificd gi dezvoltarea tehnologici gi pentru

modificarea gi completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanlele publice, cadrul

legal pentru acordarea avansurilor din fonduri publice pentru proiectele de cercetare
gtiinlificd, oblinute prin competilii nalionale, s-a modificat. Astfel, pentru aceste proiecte,

acordarea avansului se face in conformitate cu noile prevederi ale art. 52 alin. (7^1) din

Legea nr. 500/2002.
in.rr-u instituirii prin lege a acestei exceplii, HG nr. 26412003 nu a fost actualizate. conform
noilor prevederi legale, astfel incAt modul de aplicare al prevederilor HG nr. 26412003 in
cazul proiectelor de cercetare gtiinlifici, oblinute prin competilii nalionale, nu este clar. Este
necesari eliminarea acestei confuzl| prin corelarea HG nr.26412003 cu prevederile legii prin
introducerea unei prevederi clare de exceptare, de la celelalte prevederi ale hotirArii, ale



proiectelor de cercetare gtiin{ificd, obginute prin competilii na{ionale.

in cadrul HG nr. 26412003, art.4 alin. (1) prevede cd ordonatorul de credite are obligalia de a

solicita beneficiarului de contract o scrisoare de garanlie bancari pentru returnarea

avansului. Emiterea acestei scrisori de garanlie bancard implicd fie blocarea intr-o banci a

unei sume egale cu cea a avansuiui, caz in care beneficiul avansului este anulat de

necesitatea blocdrii in bancd a respectivei sume; fie acordarea garanliei bancare prin

ipotecarea unor active, caz care poate implica cheltuieli semnificative legate de evaluarea de

cdtre experli a respectivelor active, care din nou pot anula beneficiul avansului.

Contractele executate de societdli comerciale pot genera profit pentru firmele care le executi
gi deci prin profitul realizat firmele pot acumula capital care sd le permitd creditarea

activitdlilor, pAni la decontarea lor. Autoritdlile pubiice pot insd acorda contracte gi pentru

realizarea unor activitdli non-profit gi de interes public, pe care statul le executd prin terli, gi

care pot fi executate in special de citre orgatniza\Ii fdri scop patrimonial. Pe lAngd proiectele

de cercetare-dezvoltare, reglementate separat, statul executd astfel de activitili non-profit gi

de interes public in domeniul tineretului. (Concursul Nalional de Proiecte de Tineret gi

Concursul Nalional de Proiecte Studenlegti, administrate de Autoritatea Nalionald pentru

Sport qi Tineret), al sportului (programul Promovarea Sportului de Performantd, gi

programul Promovarea Sportului pentru Toti) qi al culturii (prin Fondul Cultural Na{ional).

Activitatea organizafiilor fdrd scop patrimonial se desfsgoar5 de obicei prin realizarea unor

proiecte ale ciror contracte de finanlare nu permit acumularea de profituri sau exceddnte gi

deci respectivele organiza(ii nu pot acumula fonduri care si le permitX creditarea

activit5lilor, in lipsa'unor avansirri. in acest context, lipsa avansutilor poate impiedica

organizalii competente, dar care nu au fonduri proprii care sd permitd creditarea
activitS{ilor, sd participe la competi[ii gi sd desfdqoare proiecte finanlate din fonduri publice,
ceea ce poate'reiluce eficien{a ch'eltuirii acestor foniluri. De aceea, este necesard exceptarea
persoanelor juridice fdrd scop patrimonial de la prevederile din HG nr. 26412003 referitoare
de condilionarea avansurilor de scrisoarea de garanlie bancard. .'

Ca urmare a modificirii gi completirii Ordonanlei Guvernului nr. 5712002 privind
cercetarea gtiinfifici gi dezvoltarea tehnologicd prin Ordonanla Guvernului nr. 612011,
programul nucleu a fost inlocuit cu finanlarea institulionald de bazd qi finanlarea
institulionald complementard de sus{inere a performan(ei. Este necesard inlocuirea
referirilor la programul nucleu din HG nr. 26412003 cu referiri la programele care l-au
inlocuit.
1^1 Prezentul act normativ nu transpune legislalie comunitard gi nu creeazd cadrul pentru
aplicarea directi a acesteia

2.Schimbiri preconizate

Se vor introduce in HG nr. 26412003 prevederi clare de exceptare in ceea ce privegte
acordarea avansurilor pentru proiectele de cercetare qtiin{ificd, oblinute prin competilii



nalionale, de la celelaite prevederi ale hotdrArii.
Se introduc exceplii la prevederile din HG nr. 26412003 referitoare de condilionarea
avansurilor de scrisoarea de garanlie bancard, pentru contractele realizate de persoane

iuridice fdri scop patrimonial gi pentru contractele pentru realizarea de programe, proiecte
de cercetare-dezvoltare qi inovare gi acliuni cuprinse in Planul nalional de cercetare-
dezvoltare gi inovare, planurile sectoriale gi alte programe de cercetare-dezvoltare.
Se vor elimina referirile la programul nucleu qi se vor inlocui cu referiri la finan{area
institulionali de bazd gi finanlarea institulionall complementari de suslinere a
performantei, pentru cercetare-dezvoltare.

3.Alte informalii

Nu este-cazul.

'; ' Secfiunea a 3-a r

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

Impactul macroeconomic' .,.
'  ' , i  .  , , ' . ' ; : ' .  . . r

PreZentul act nornrativ nurare impact rnacro-economic.

x,

1^1 Impactul asupra mediului concurenfial gi domeniului ajutoarelor de stat

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului concuren(ial Ei
ajutoarelor de stat

, !

d.omeniului

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri.
3. Impactul social

Prezentul act normativ nu are impact social.
4. Impactul asupra mediului

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului inconjurdtor.
5. Alte informafii

Nu este cazul.



Secliunea a 4-a
Impactul financiar asuPra bugetului general consolidat,

atAt pe termen scurt, pentru anul curent, cAt qi pe termen lung (pe 5 ani)

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

- in mii lei (RON) -

Indicatori Anul
curent

Urmdtorii patru ani Med
ia pe
cinci
ani

2077 2012 2073 2074 2015
1. Modificdri 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 ' ,r ' 'rr'"''

c) bugetul asiguririlor sociale de stat:,
i. contributii,de asisurdri r. . .:

2. Modificdri ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri gi servicii

b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal

ii. bunuri gi servicii
c) bugetul asiguririlor sociale de stat:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri 6i servicii

3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a)buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea cregterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare



6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificirilor veniturilor si/sau cheltuieliior
bugetare

7. Alte informatii

Secliunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaliei in vigoare

L. Misuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ
a) Acte normative in vigoare ce vor Ii
modificate sau abrogate, ca urmare a
intririi in vigoare a proiectului de act
normativ

b) Acte normative ce urrneazi a fi elaborate
in vederea implementirii noilor dispozilii

a) Prezentul proiect de act normativ
modificd urmdtoarele acte normative:
HotdrArea Guvernului nr. 26412003' privind
stabilirea acliunilor gi categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor qi limitelor

pentru efectuarea de pl;!i in avans din
fonduri publice, republicatd in Monitorul

Oficial al RomAniei, Partea I, nr. 109 din 5
februarie 2004, cu modificdrile si
completdrile ulterioare.

b)Pentru implementarea dispozitiilor
prezentul proiect de act normativ nu este
necesara elaborarea altor acte normative.

2. Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislatia comunitard in cazul
proiectelor ce transpun prevederi
comunitare

Prezentul proiect de act normativ nu
transpune gi nici nu implementeazd un act
comunitar.

3. Misuri normative necesare aplicirii
directe a actelor normative comunitare

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

4. HotirAri ale Curlii Europene de |ustifie a
Uniunii Europene

Denumirea actului sau documentului
comunitar, numirul, data adoptirii si data
publicirii

Gradul de
conformitate (se

conformeazi,lnu se

Comentarii



conformeazi)

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul

5. Alte acte normative qi/ sau documente

interna{ionale din care decurg angaiamente

Nu este cazul

6. Alte informalii
Nu este cazuI.

Secliunea a 6-a

Consultirile efectuate in vederea elabordrii proiectului de act normativ

1. Informalii privind procesul de consultare cu organizafiile neguvernamentale, institute

de cercetare gi alte organisme implicate:

Nu este cazul.

2.Fundamentarea alegerii organizafiilor cu care a avut loc consultarea preeum qi' a

modului in care activitatea acestor organizalii ,este legatd,de obiectul proiectului de act

normativ

3. Consultirile organizate cu autoriti{ile administrafiei publice locale, in situafia in care
proiectul de act normativ are ca obiect activitifi ale acestor autoritifi, in condiliile
HoidrArii Guvernului 'nr; 521"f2005 'privind' procedura de consultare .a 'structurilor

asociative ale autorititilor administraliei publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative ' ; '  

l r r "  i

Nu este cazul.

4. Consultirile desfiqurate in cadrul consiliilor interministeriale in conformitate cu
prevederile HotirArii Guvernului nr.75012005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente

Prevederile proiecfului de act normativ nu se referi la domeniile de activitate aflate
in coordonarea consiliilor interministeriale permanente.

5. Informa{ii privind avizarea de citre:
a) Consiliul Legislativ Guvernul va solicita avizul Consiliului

Leeislativ.
b) Consiliul Suprem de Apirare a Tdrii Av zul nu este necesar
c) Consiliul Economic si Social Av zul nu este necesar
d) Consiliul Concurentei Av zul nu este necesar.



e) Curtea de Conturi a RomAniei Avizul nu este necesar.

6. Alte informatii - Nu este cazul.

Secliunea a 7-a
Activitili de informare publici privind elaborarea

qi implementarea proiectului de act normativ

l.Inforrnarea societilii civile cu privire la necesitatea elaboririi proiectului de act
normativ

Proiectul de act normativ a fost afigat pe site-ul Autoritd{ii Nalionale pentru cercetare

$ t i i n f i f i c i : '  . - , : .

2. Informarea societilii civile cu privire la eventualul
implementirii proiectului,de act normativ, precum gi
securitilii cetilenilor sau diversitilii biologice

'  
, : , .  i .  I  .  t '  . .  

_  
I . i  

l - l ' ' ;  t ' . l  t  i '

ProieCtul de act normativ nu se referi,la acest subiect,

impact asupra mediului,in,ur'rna
efectele asupra sinitnli i  gi: i '  ,:r ' .

"3. Alteinformalii

Nu este cazul.

i ' : ' : ' -  i ! a /

Secfiunea a 8-a
Misuri de implementare

L. Misurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de citre autoritifile
administrafiei publice centrale qi/sau locale - infiinlarea unor noi organisme sau
extinderea competenlelor instituliilor existente.

Nu este cazul.

2. Alte informafii
Nu este cazul.



Fa{d de cele prezentate, a fost promovati prezenta HotirAre a Guvernului privind

modificarea qi completarea HotirArii Guvernului nr. 26412003 privind stabilirea

acliunilor gi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor qi iimiteior pentru

efectuarea de ptdgi in avans din fonduri publice, republicatd.

VICEPRIM. MINISTRU
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INITIATORI
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"
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\
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MINISTRUL JUSTITIEI

CATAUN MARIAN PREDOIU
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Director
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Director general
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Director general
Ionel ANDREI
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HorAnAnE

privind modificarea gi completarea HotirArii Guvernului nr. 26412003 privind
stabilirea acliunilor qi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor qi limitelor

pentru efectuarea de plnfi in avans din fonduri publice, republicatd

In temeiul art. 108 din Constitulia RomAniei, republicati,

Guvernul RomAniei adoptd prezenta hotdrAre.

ARTICOL UNIC.
HotdrArea Guvernului nr. 26412003 privind stabilirea acliunilor gi categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor gi limitelor pentru efectuarea de pldli in avans din
fonduri publice, republicatd in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I, nr. 109 din 5
februarie 2004, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, se modificd gi se completeazd
dupd cum urmeazS:

1. Dupd alineatul (3) al articolului 1 se adaugi un nou alineat, alineatul (4) care va avea
urmitorul cuprins:

,,(4) Prin excep{ie, prevederile prezentei hotirAri nu se aplicd pentru acordarea
avansurilor pentru proiectele de cercetare gtiinlificd oblinute prin competilii nalionale;
care se face potrivit prevederilor art. 52, alin. (71) din Legea nr. 500/2002 privind
finanlele publice, cu modificirile qi completdrile ulterioare, precum qi prevederilor'art.
65 din Ordonanla Guvernului nr. 5712002 privind cercetarea gtiinlifici qi dezvoltarea
tehnologicf cu modificirile gi completdrile ulterioare."

2. Dupi alineatul (2) al articolului 4 se adaugd un nou alineat, alineatul (21), care va avea
urmdtorul cuprins:

,,(21) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1):
a) persoanele juridice fird scop patrimonial;
b) contractorii care realizeazl. prograrne, proiecte de cercetare-dezvoltare gi inovare gi
acliuni cuprinse in Planul nalional de cercetare-dezvoltare qi inovare, planurile
sectoriale qi alte programe de cercetare-dezvoltare."

3. Alineatul (3) al articolului 8 se modifici qi va avea urm5torul cuprins:



,,(3) Pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare qi inovare qi a
acliunilor cuprinse in Planul nalional de cercetare-dezvoltare qi inovare, planurile
sectoriale qi alte programe de cercetare-dezvoltare, precum gi finanlarea institulionald
de bazd qi finanlarea institulionali complementard de suslinere a performanfei,
acordarea sumelor reprezentAnd pl5!i in avans gi recuperarea acestora se fac in
conformitate cu prevederile art. 65 din Ordonan{a Guvemului nr. 5712002 privind
cercetarea qtiinlificX qi dezvoltarea tehnologici, cu modificdrile gi completirile
ulterioare."

4. Punctele 2 qi 3 din capitolul I ,,Realizdri de lucrdri" din Anexa nr. 1 ,,Acfiunile,
categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile gi limitele maxime privind acordarea de
avansuri din fonduri publice" se modifici gi vor avea urmdtorul cuprins:

2. Programe, proiecte de cercetare-dezvoltare gi
inovare, acliuni cuprinse in Planul nafional,
planurile sectoriale qi alte programe de
cercethre,d ezv oltare, finan{area institulionald
de bazd qi finanlarea institulionald
complementard de suslinere a performanlei
t 

altele decAt proiectele de cercetare
gtiin{ificd oblinute prin competi{ii nalionale

a) existenla unor contracte ferme
incheiate in condiliile legii
b) existenla contului sau
subcontului deschis pe numele
contractorului
program/proiect

pentru

c) nominalizarea de citre contractor
a persoanei responsabile: director
de program, responsabil de proiect
d) aprobarea de cdtre autoritatea
contractantd a cererii de platd a
avansului, depusd de contractor
e) se pot acorda avansuri la
inceputul fiecirui trimestru,
semestru sau al altei perioade
prevdzute in contractul de
finantare, in limiti de pAnd la 30%
din valoarea previzuti a se realiza
in contract

J . Teme gi acliuni de cercetare qtiin{ifici
finanlate sub formi de granturi - altele decAt
proiectele de cercetare gtiinlifici obqinute prin
competilii nalionale

a) existen{a unor contracte ferme
incheiate in condiliile legii
b) existenla contului sau
subcontului deschis pe numele
contractorului pentru
program/proiect
c) nominalizarea de cdtre contractor



a persoanei responsabile: director
de program, responsabil de proiect
d) aprobarea de citre autoritatea
contractantX a cererii de plati a
avansului, depusd de contractor
e) se pot acorda avansuri la

inceputul fiecXrui trimestru,

semestru sau al altei perioade
prevdzute in contractul de

finan{are, in limiti de pAni la 30%
din valoarea previzutd a se realiza
in contract

PRIM-MINISTRU

. Emil.BOC


