
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind ratificarea Contractului de finanţare dintre
România şi Banca Europeană de Investiţii, pentru finanţarea
Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România,
semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

În perspectiva integrării ţării noastre în Uniunea Europeană,
obiectivele strategice pentru perioada 2001-2010 în domeniul educaţiei şi,
în special în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii procesului de
învăţământ şi asigurarea unor condiţii de desfăşurare a acestuia conform
cu standardele europene, reprezintă priorităţi strategice ale Guvernului
României.

Pentru realizarea acestor priorităţi strategice, Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului are în vedere continuarea realizării unor
programe şi proiecte printre care şi cel de reabilitare a infrastructurii
şcolare din învăţământul preuniversitar. Efortul financiar necesar
realizării acestui proiect este substanţial şi, ca urmare, a fost necesară
atragerea alături de surse interne (bugetul de stat) şi a unor surse externe
(împrumuturi externe).

În acest sens, Banca Europeană de Investiţii (BEI)  şi Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) şi-au manifestat
disponibilitatea de a participa la finanţarea proiectului.

BEI va acorda un împrumut, în valoare de 131 milioane EUR,
pentru finanţarea proiectului prevăzut să se realizeze pe o perioadă de
6 ani. În baza mandatului aprobat de Guvernul României, în luna iunie
2003, a avut loc negocierea Contractului de finanţare, iar în şedinţa din
3 iulie 2003, Guvernul României a aprobat Memorandumul privind
raportul negocierii Contractului de finanţare şi textul Contractului de
finanţare.

Ca urmare, în baza împuternicirii de semnare acordată de
Preşedintele României, a fost semnat la Bucureşti, la data de 11 iulie
2003, Contractul de finanţare dintre România şi BEI.

Împrumutul, în valoare de 131,0 milioane EUR, va fi angajat
pentru o perioadă de 25 ani, din care 6 ani perioadă de graţie şi la o
dobândă egală cu dobânda la care BEI  se împrumută pe piaţa de capital,
plus o marjă care acoperă cheltuielile administrative ale băncii. Dobânda
se va achita semestrial la 15 iunie şi 15 decembrie, începând cu scadenţa
cea mai apropiată de data de intrare în efectivitate a Contractului de
finanţare, pentru sumele care au fost trase din împrumut. În plus, BEI
percepe un comision de amânare în cazul solicitării amânării unei date de
tragere pentru o anumită tranşă din împrumut, convenită iniţial cu
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finanţatorul, egal cu diferenţa dintre nivelul dobânzii care s-ar fi plătit în
cazul în care suma tranşei ar fi trasă la data planificată şi nivelul dobânzii
la suma efectiv trasă. 

Rambursarea împrumutului, plata dobânzilor, precum şi alte costuri
aferente împrumutului vor fi asigurate din sume alocate anual cu această
destinaţie, de la bugetul de stat, în bugetul Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului.

Sumele împrumutului vor fi disponibilizate în 20 de tranşe, suma
minimă a unei tranşe va fi de 5 milioane EUR, iar suma maximă a unei
tranşe – de 15 milioane EUR. Data limită de tragere a sumelor din
împrumut este 30 septembrie 2009.

Costul total al proiectului este de 201,0 milioane EUR, din care
174,5 milioane EUR costuri nete, şi are următoarele surse de finanţare:
împrumutul BEI, în valoare de 131 milioane EUR (75% din costul net al
proiectului), împrumutul acordat de BDCE în valoare de 43,5 milioane
EUR (25% din costul net al proiectului), şi contribuţia României,
reprezentând echivalentul în lei al 26,5 milioane EUR (incluzând taxele şi
impozitele datorate pe teritoriul României, în valoare de 26,116 milioane
EUR, precum şi acoperirea parţială a costurilor administrative ale
proiectului).

Obiectivele acestui proiect sunt reabilitarea, reconstruirea,
modernizarea şi dotarea a până la 1400 de unităţi de învăţământ
preuniversitar de stat, precum şi a altor clădiri din cadrul sectorului
educaţional, atât din mediul rural cât şi urban, din toate judeţele ţării.

Principalele activităţi ale proiectului care vor fi finanţate din
împrumut sunt:

a) reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu mobilier a circa 700 de
unităţi şcolare din mediul rural şi a circa 300 de unităţi şcolare din mediul
urban;

b) reconstruirea şi dotarea cu mobilier a circa 370 de şcoli din
chirpici;

c) finalizarea şi reabilitarea a 10 cămine studenţeşti din 9 judeţe;
d) reabilitarea, modernizarea şi dotarea a 44 de tabere şcolare din

10 judeţe.
Cea mai mare parte a sumelor împrumutului, circa 107,0 milioane

EUR (reprezentând 81,7% din sumele împrumutului) vor fi alocate pentru
finanţarea lucrărilor de reconstruire, reabilitare şi modernizare
(consolidare structuri, reparaţii acoperişuri, ferestre şi uşi, dotarea cu
sisteme de încălzire, instalaţii sanitare, alimentare cu apă). O parte
însemnată din împrumut, circa 10,6 milioane EUR (reprezentând 8,1%
din sumele împrumutului) va fi utilizată pentru dotare cu mobilier. De
asemenea, din împrumut vor fi finanţate cheltuielile de proiectare şi
supraveghere lucrări de construcţii (7,1 milioane EUR, respectiv 5,4 %
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din împrumut), servicii de consultanţă necesare realizării proiectului,
precum şi unele cheltuieli de pregătire, dotare echipamente şi de
funcţionare şi administrare a proiectului (6,3 milioane EUR, reprezentând
4,8% din împrumut).

Realizarea obiectivelor propuse va conduce la diminuarea riscului
seismic pentru ocupanţii şcolilor respective, îmbunătăţirea mediului de
învăţare, îmbunătăţirea calităţii facilităţilor educaţionale, reducerea
costurilor de întreţinere a clădirilor reabilitate, modernizate sau
reconstruite, care vor fi suportate din bugetele autorităţilor administraţiei
publice locale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a fost desemnat ca
agenţie de implementare a proiectului. În acest scop, Ministerul
Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului un acord de împrumut subsidiar, delegând acestuia din urmă
întreaga autoritate şi responsabilitate, în vederea asigurării utilizării
rapide şi cu eficienţă a sumelor împrumutului. Proiectul se va realiza
într-o perioadă de şase ani, data de finalizare fiind 31 decembrie 2009.
Pentru realizarea proiectului, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului va colabora cu inspectoratele şcolare şi cu autorităţile
administraţiei publice locale.

Ca urmare, pe perioada realizării lucrărilor proiectului, unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat reabilitate, modernizate sau reconstruite
se vor da în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, pe baza unor protocoale încheiate cu autorităţile
administraţiei publice locale. După finalizarea proiectului, unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat vor fi trecute în administrarea
autorităţilor administraţiei publice locale care vor avea obligaţia
întreţinerii, reparării şi asigurării funcţionării depline a acestora, pe toată
perioada lor de viaţă, conform legislaţiei în vigoare.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va întocmi rapoarte
periodice către BEI şi Ministerul Finanţelor Publice privind stadiul
realizării proiectului, iar pentru adaptarea permanentă a acordului la
realităţile din România va putea solicita amendamente la Contractul de
finanţare, fără a majora obligaţiile financiare ale României faţă de acest
organism financiar internaţional.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat
Legea privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi
Banca Europeană de Investiţii, pentru finanţarea Proiectului de reabilitare
a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie
2003.


