GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori
semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2016 şi la Paris la 14 noiembrie
2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei ”, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti
şi la 26 iulie 2007 la Paris pentru finanţarea Proiectului “Reforma
educaţiei timpurii în România”

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi având în
vedere art.6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1454/2007 pentru
aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi
0.l0a 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului “Reforma
educaţiei timpurii în România”, cu completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de
scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2016 şi la Paris la 14
noiembrie 2016 între Guvernul României prin Ministerul Finanţelor Publice
şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de
împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei”,
semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris pentru
finanţarea proiectului “Reforma educaţiei timpurii în România”, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 1454/2007, cu completările ulterioare.
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Acordul cadru de împrumut pentru finanţarea Proiectului “Reforma
educaţiei timpurii în România”, a fost semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti
şi la 26 iulie 2007 la Paris, Ministerul Educaţiei Naționale (MEN) fiind
desemnat agenţia de implementare a proiectului.
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă reabilitarea grădiniţelor
şi dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea profesională şi pregătirea
personalului, asigurarea materialelor educaţionale şi a infrastructurii
suport, întărirea capacităţii MEN şi a autorităţilor locale din domeniul
educaţional în ceea ce priveşte monitorizarea, evaluarea şi elaborarea de
politici.
Conform prevederilor art.6 din H.G. nr. 1454/2007 prin care s-a
aprobat Acordul-cadru de împrumut, Guvernul României este autorizat ca,
prin Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), să introducã amendamente la
Acordul-cadru de împrumut, în funcţie de condiţiile de derulare ale
acestuia.
Amendarea acordului cadru de împrumut constă în modificarea
Anexei 1 la acord şi nu majorează costul total al proiectului sau a fondurilor
alocate proiectului implementat de MEN și constă în următoarele:
 modificarea numărului de grădinițe de la 750 la cca. 380.
 orientarea doar către grădinițele noi, cele care necesită reabilitare,
consolidare sau extindere putând fi realizate din fonduri europene.
 extinderea perioadei de finalizare a proiectului și implicit de utilizare
a împrumutului cu 3 ani, de la 31 decembrie 2016 la 31 decembrie
2019.
 modificarea numărului de personal didactic și auxiliar beneficiar al
trainingului de specialitate.
Menționăm că din cele circa 380 de grădinițe rămase în proiect,109 sunt
finalizate, 84 se află în execuție și 38 de grădinițe se află în faza de licitație.
Restul de 149 de grădinițe sunt tot construcții noi, pentru care studiile de
fezabilitate au fost deja realizate și plătite și cuprind 2,3 sau 4 săli de
grupă.
Astfel, prin scrisoarea din 14 noiembrie 2016 BDCE a acceptat
amendarea acordului cadru de împrumut ca răspuns la solicitarea
transmisă de Ministerul Finanţelor Publice prin scrisoarea din 29
septembrie 2016.
Pentru aprobarea acestui amendament a fost iniţiat prezentul proiect
de Hotărâre de Guvern, care nu prezintă impact în ceea ce priveşte
aspectele avute în vedere de Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind

conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte
normative.
Amendamentul la acordul cadru de împrumut nu majoreazã
obligaţiile financiare asumate de România faţă de Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei şi nu determină noi condiţionalităţi economice faţă de
cele convenite iniţial între părţi.
Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării Guvernului
proiectul Hotãrârii de Guvern anexat.
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