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Eficiența energetică 

• obiective ambițioase

• dinamică accentuată la nivel european

• necesar considerabil de investiții

• volum limitat al fondurilor publice 

• stimularea absorbției fondurilor europene disponibile

• mobilizarea finanțării private 



Demersuri MF 

• Proiect de lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul
general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din 
România

promovat de Ministerul Finanțelor

 aprobat de Guvern 

 în dezbatere în comisiile parlamentare 

• Reformă prevăzută în PNRR 

termen de operaționalizare 2025



Cadru legislativ actual

• Legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice

• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 

principii, cadru general și proceduri 

formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice 

responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul bugetar

Principiul anualității

„veniturile și cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioadă de 
un an, care corespunde exercițiului bugetar” 



Demersuri MF 

Revizuirea legislației privind întocmirea programelor bugetare 

• bugetarea multianuală pentru proiectele de investiții publice 
semnificative 

• planificarea strategică 

• management bazat pe obținerea rezultatelor planificate

• Proiect HG Metodologie de elaborare și execuție a programelor 
bugetare
aprobat de Guvern 



Prioritizarea și programarea multianuală a investițiilor publice

Rol:

 susținerea creșterii economice

 aport direct la formarea brută de capital fix

 efect multiplicator

 sprijinirea finanțării verzi 

 instrumente și mecanisme financiare pentru replicarea bunelor practici 
ale instituții financiare internaționale 



Activitatea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (CAÎL)

Componență: Ministerul Finanțelor, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Asociația Municipiilor din România, 
Asociația Orașelor din România, Asociația Comunelor din România

2021 în cifre - investiții publice de interes local în domeniul EE: 
• 26 UAT solicitante 
• 30 credite bancare = 15% din valoarea totală a finanțărilor rambursabile autorizate a 

fi contractate 
• 559,3 milioane lei

• 22 % împrumuturi pentru co-finanțare POR 2014-2020
• 40 % credite bancare IFI (BEI și BERD)



Vă mulțumesc pentru atenție!

Boni Cucu, director general

Direcția Generală Relații Financiare Internaționale

Ministerul Finanțelor

mobil: 00 40 752 081 277
e-mail:   boni.cucu@mfinante.gov.ro


