M.Of.Nr.647 din 29 iunie 2022
Act:Monitorul Oficial

Sursa

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 95
privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest“
si „FamilyStart“, precum si pentru modificarea art. 128 alin. (1)
din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului

Avand in vedere:
a) necesitatea indeplinirii obiectivelor din Programul de guvernare,
aprobat prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 42/2021 pentru acordarea
increderii Guvernului;
b) necesitatea elaborarii cadrului normativ pentru implementarea
activitatilor din pachetul guvernamental „Sprijin pentru Romania“;
c) necesitatea stimularii si sustinerii tinerilor in procesul de formare
in vederea asigurarii unui nivel ridicat de pregatire profesionala, de
cultura si educatie pentru a se integra armonios in societate;
d) nivelul crescut al ratei somajului in randul tinerilor, respectiv 19%;
e) necesitatea asigurarii conditiilor de crestere a ocuparii si a
mobilitatii fortei de munca in randul tinerilor, precum si a celor de
imbunatatire a calitatii conditiilor de perfectionare profesionala;
f) necesitatea asigurarii masurilor de sustinere a tinerilor fara venituri
sau cu venituri reduse pentru finalizarea studiilor;
g) necesitatea de a imbunatati tranzitia de la scoala la locul de munca,
precum si de a investi in capacitatea de insertie profesionala a tinerilor;
h) importanta evitarii pierderii potentialului de crestere ca urmare a
scaderii interesului in dezvoltarea personala si profesionala a tinerilor;
i) necesitatea asigurarii posibilitatii de continuare a studiilor pentru
toti tinerii cu varste cuprinse intre 18 ani impliniti si 31 de ani
neimpliniti;
j) insemnatatea asigurarii unei forte de munca active si sanatoase prin
facilitarea accesului la resurse necesare dezvoltarii armonioase a tinerilor;
k) nevoia de a asigura tuturor tinerilor cu varste cuprinse intre 18 ani
impliniti si 45 de ani neimpliniti posibilitatea de a-si intemeia o familie;
l) necesitatea incurajarii cresterii natalitatii, precum si a nivelului de
trai prin pachete de beneficii oferite familiilor tinere,
luand in considerare faptul ca imbunatatirea nivelului de educatie a
tinerilor reprezinta o prioritate si directie de actiune de maxima importanta
si urgenta, fiind solicitata si de Uniunea Europeana, iar prin recomandarile
specifice de tara, Consiliul recomanda ca in perioada 2021-2027 Romania sa
intreprinda actiuni care sa imbunatateasca programele de actualizare a
competentelor si sa ofere un invatamant general de calitate, in special
pentru copiii din zonele defavorizate,
tinand cont de faptul ca anul 2022 este desemnat la nivelul Uniunii
Europene ca fiind Anul European al Tineretului, astfel incat Uniunea sa aiba
un suflet si o viziune cu care tinerii sa se poata identifica,
avand in vedere dispozitiile art. 48 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
republicata, potrivit carora familia se intemeiaza pe casatoria liber

consimtita intre soti, pe egalitatea acestora si pdreptul si indatorirea
parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor, precum si
dispozitiile art. 49 alin. (5) din acelasi act normativ, potrivit carora
autoritatile publice au obligatia sa contribuie la asigurarea conditiilor
pentru participarea libera a tinerilor la viata politica, sociala, economica,
culturala si sportiva a tarii,
tinand cont de faptul ca in cazul in care masurile de stimulare a
pregatirii profesionale si a ocuparii fortei de munca nu sunt implementate
imediat astfel incat, datorita cresterii numarului de salariati si a
productivitatii acestora, sa devina vizibile efectele macroeconomice si
bugetare, este posibil ca acestea sa fie afectate pe termen scurt, mediu si
lung.
Intrucat statul trebuie sa asigure protectia copilului si sa garanteze
respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifica realizata de
institutiile statului, care trebuie sa intervina prin crearea de oportunitati
egale si, in subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenta sociala si
servicii sociale adecvate,
tinand cont de faptul ca generatiile tinere reprezinta o resursa
extraordinara, o adevarata valoare, iar prin acest proiect de act normativ se
creeaza posibilitatea de dezvoltare si participare, asigurandu-le un stil de
viata mai sanatos si o educatie mai buna, toate acestea reprezentand o
investitie, nu o cheltuiala,
luand in considerare faptul ca neadoptarea masurilor active propuse prin
prezentul act normativ poate avea un impact negativ asupra securitatii
nationale din perspectiva efectelor scaderii demografice, coroborat cu
efectele economice asociate, si tinand cont de necesitatea interventiei de
urgenta in domeniul politicilor demografice, al natalitatii, al intemeierii
familiilor si politicilor publice in domeniul sanatatii,
intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie
situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi
amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Capitolul I
Masuri de sustinere a tinerilor

Sectiunea 1
Programul guvernamental „StudentInvest“

Art. 1. - (1) Se aproba Programul guvernamental de creditare
„StudentInvest“, finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, in conformitate cu prevederile
art. 52 din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, avand ca
obiect facilitarea accesului la finantare pentru tinerii cu varsta cuprinsa
intre 18 ani impliniti si 31 de ani neimpliniti, care sunt cuprinsi in
institutiile de invatamant superior autorizate sa functioneze provizoriu ori
acreditate.
(2) Facilitarea accesului la finantare consta in garantarea unui credit in
valoare de maximum 50.000 lei, in proportie de 80%, de catre stat, prin
Fondul Roman de Contragarantare, exceptand dobanzile, comisioanele si spezele
bancare, precum si in suportarea dobanzilor si a cheltuielilor adiacente
creditului; dobanda aferenta programului este IRCC trimestrial plus o marja
de 4%, comisionul de analiza al bancii este de 0,2% la acordare calculat la
valoarea creditului, iar comisionul de gestiune a garantiei este de 0,4%
anual calculat la valoarea garantiei. Plafonul de garantare pentru anul 2022
este de 250 milioane lei.
(3) Platile de dobanda pentru creditul acordat, precum si cheltuielile
privind comisioanele de analiza si de gestiune a garantiilor sunt suportate
din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului si
Egalitatii de Sanse, al carui ministru are calitatea de ordonator principal
de credite.
(4) In cazul in care beneficiarul creditului nu plateste la scadenta
ratele de capital aferente creditului, sumele platite de Ministerul Familiei,
Tineretului si Egalitatii de Sanse, reprezentand dobanzi si comisioane, se
recupereaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala in baza
titlului executoriu emis de catre acest minister.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile si
completarile ulterioare, Ministerul Finantelor este autorizat sa mandateze
Fondul Roman de Contragarantare in vederea emiterii de garantii in numele si
in contul statului, in favoarea bancilor care acorda credite persoanelor
fizice in cadrul Programului guvernamental „StudentInvest“.
(6) Intre Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse,
Ministerul Finantelor si Fondul Roman de Contragarantare se incheie o
conventie prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor in
derularea Programului guvernamental „StudentInvest“.
Art. 2. - (1) Creditul prevazut la art. 1 alin. (2) poate fi acordat o
singura data.
(2) Pentru acordarea creditului, beneficiarul care nu este angajat va fi
insotit de cel putin un codebitor.
(3) Imprumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe
trageri, in functie de documentele justificative prezentate la decontare sau
cu plata directa a furnizorului pe baza documentelor justificative.
(4) Creditul se acorda pentru o perioada de maximum 10 ani, inclusiv
perioada de gratie.
(5) Beneficiarul stabileste de comun acord cu finantatorul o perioada de
gratie, nu mai mare de 5 ani, incepand de la data acordarii creditului.
(6) Destinatia creditului este de a acoperi nevoile tinerilor studenti si
a familiilor acestora privind educatia, sanatatea si cultura, precum si cele
de locuire.
(7) Se considera cheltuieli eligibile ale beneficiarului urmatoarele:
a) taxe de studii, inclusiv licenta, master, doctorat;
b) plata cartilor, rechizitelor;

c) costul publicarii cartilor sau al studiilor de specialitate;
d) taxa de participare la manifestari stiintifice si concursuri, precum si
cheltuielile de transport pentru deplasari;
e) achizitionarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicatii
informatice de specialitate;
f) plata chiriei, in limita a maximum 300 euro/luna, la cursul Bancii
Nationale a Romaniei din ziua platii;
g) plata locurilor de cazare in caminele studentesti;
h) parte/avans din achizitia unei locuinte;
i) cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus, in baza documentelor
justificative: conventie, adeverinta sau alt document care atesta inscrierea
in program;
j) decontarea, pentru studentii care sunt parinti, a cheltuielilor cu
cresa, gradinita, scoala, programele „Scoala dupa scoala“, precum si a
taxelor pentru cursuri extrascolare: cursuri de limbi straine, cursuri
sportive, robotica si programare, arta si alte cursuri de dezvoltare
personala;
k) costul serviciilor dentare si al interventiilor chirurgicale;
l) investigatii medicale complexe recomandate de medici in cazul
studentilor care se confrunta cu probleme de sanatate prin stabilirea unui
plafon de plata/decontare pana la 10.000 de lei.
(8) Aria de teritorialitate a cheltuielilor prevazute la alin. (7) o
reprezinta teritoriul Romaniei, cu exceptia celei prevazute la alin. (7) lit.
i).

Sectiunea a 2-a
Programul guvernamental „FamilyStart“

Art. 3. - (1) Se aproba Programul guvernamental de creditare
„FamilyStart“, finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, in conformitate cu prevederile
art. 52 din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, avand ca
obiect facilitarea accesului la finantare pentru tinerii cu varsta cuprinsa
intre 18 ani impliniti si 45 de ani neimpliniti, care isi intemeiaza o
familie si/sau tineri care formeaza o familie si care au, impreuna, salarii
nete lunare de pana la maximum 7.500 de lei.
(2) Facilitarea accesului la finantare consta in garantarea unui credit in
valoare de maximum 75.000 lei, in proportie de 80%, de catre stat, prin
Fondul Roman de Contragarantare, exceptand dobanzile, comisioanele si spezele
bancare, precum si in suportarea comisionului de analiza si de gestiune
adiacente creditului/garantiei, cat si 75% din dobanda totala (IRCC plus
marja); dobanda aferenta programului este IRCC trimestrial plus o marja de
4%, comisionul de analiza este de 0,2% la acordare calculat la valoarea
creditului, iar comisionul de gestiune a garantiei este de 0,4% anual
calculat la valoarea garantiei; plafonul de garantare pentru anul 2022 este
de 250 milioane lei.

(3) Cheltuielile privind comisioanele de analiza si de gestiune a
garantiilor, precum si 75% din dobanda totala (IRCC plus marja) vor fi
suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei,
Tineretului si Egalitatii de Sanse al carui ministru are calitatea de
ordonator principal de credite.
(4) In cazul in care beneficiarul creditului nu plateste la scadenta
ratele de capital aferente creditului, sumele platite de Ministerul Familiei,
Tineretului si Egalitatii de Sanse, reprezentand comisioanele de analiza,
comisioanele de gestiune si dobanzile aferente, se recupereaza de catre
Agentia Nationala de Administrare Fiscala in baza titlului executoriu emis de
catre acest minister.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile si
completarile ulterioare, Ministerul Finantelor este autorizat sa mandateze
Fondul Roman de Contragarantare in vederea emiterii de garantii in numele si
in contul statului, in favoarea bancilor care acorda credite persoanelor
fizice in cadrul Programului guvernamental „FamilyStart“.
(6) Intre Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse,
Ministerul Finantelor si Fondul Roman de Contragarantare se incheie o
conventie prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor in
derularea Programului guvernamental „FamilyStart“.
Art. 4. - (1) Creditul poate fi acordat o singura data.
(2) Imprumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe
trageri, in functie de documentele justificative prezentate la decontare sau
cu plata directa a furnizorului pe baza documentelor justificative.
(3) Creditul se acorda pentru o perioada de maximum 10 ani, inclusiv
perioada de gratie.
(4) Beneficiarul stabileste de comun acord cu finantatorul o perioada de
gratie, nu mai mare de 5 ani, incepand de la data acordarii creditului.
(5) Destinatia creditului este de a acoperi nevoile tinerilor privind
obtinerea statutului de sot si sotie, locuirea, sanatatea, educatia si
cultura.
(6) Se considera cheltuieli eligibile ale beneficiarului urmatoarele:
a) costurile ce decurg din evenimente care conduc la obtinerea statutului
de sot si sotie, precum cununia religioasa, cununia civila sau ceremonia cu
prilejul casatoriei, dar nu mai mult de 20.000 lei; solicitarea platii se
face in termen de maximum 90 de zile de la data la care a avut loc
evenimentul;
b) plata cheltuielilor cu spitalizarea in cazul nasterilor;
c) plata, pentru tinerii parinti casatoriti, a cheltuielilor cu cresa,
gradinita, scoala, programele „Scoala dupa scoala“, precum si a taxelor
pentru cursuri extrascolare: cursuri de limbi straine, cursuri sportive,
robotica si programare, arta;
d) avansul pentru achizitia de catre tinerii casatoriti a unor autoturisme
familiale noi, numai pentru cele de 7 persoane/ locuri, precum si achizitia
de autoturisme adaptate pentru persoanele cu dizabilitati;
e) plata pentru tinerii casatoriti a cheltuielilor aferente taxelor de
studii, inclusiv licenta, master, doctorat, precum si a celor aferente
cartilor de specialitate si rechizitelor; toate formele de studiu trebuie sa
fie autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate;
f) plata pentru tinerii casatoriti a cheltuielilor aferente publicarii
cartilor sau a studiilor de specialitate, inclusiv a celor editate in formate
accesibile persoanelor cu dizabilitati;
g) plata taxelor de participare la manifestari stiintifice si concursuri,

precum si a cheltuielilor de transport pentru deplasari;
h) achizitionarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicatii
informatice de specialitate, inclusiv a celor avand incorporate tehnologii de
acces pentru persoanele cu dizabilitati;
i) plata chiriei, in limita a maximum 300 euro/luna, la cursul Bancii
Nationale a Romaniei din ziua platii;
j) parte/avans din achizitia unei locuinte;
k) costul serviciilor dentare si al interventiilor chirurgicale;
l) investigatii medicale complexe recomandate de medici in cazul
studentilor care se confrunta cu probleme de sanatate prin stabilirea unui
plafon de plata/decontare pana la 10.000 de lei.
(7) Aria de teritorialitate a cheltuielilor prevazute la alin. (6) o
reprezinta teritoriul Romaniei.

Sectiunea a 3-a
Conditii si modalitati de aplicare a programelor

Art. 5. - Garantiile se acorda in limita plafonului aprobat si in functie
de criteriile specifice prevazute in normele si procedurile interne de
creditare ale bancilor si in normele de garantare ale Fondului Roman de
Contragarantare.
Art. 6. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a
prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor si Ministerul Familiei,
Tineretului si Egalitatii de Sanse vor aproba prin ordin comun normele de
aplicare ale prezentei ordonante de urgenta, modalitatile si conditiile de
acordare, conditiile de eligibilitate ale bancilor si ale persoanelor fizice
beneficiare ale creditului, precum si regulile de gestionare a garantiilor
pentru creditele acordate.
Art. 7. - (1) Contractele prin care Fondul Roman de Contragarantare acorda
garantiile de stat constituie titluri executorii si au valoare de inscrisuri
autentice.
(2) Sursa de plata a garantiilor acordate de catre Fondul Roman de
Contragarantare in numele si contul statului pentru creditele acordate in
cadrul programelor este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor
- Actiuni Generale, titlul „Alte transferuri“ cod 55, alin. „Sume rezultate
din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat“ cod 55.01.50 si
54.01 „Alte servicii publice generale“.
(3) Creantele rezultate din garantiile acordate si platite bancilor sunt
asimilate creantelor bugetare a caror recuperare se face de catre Agentia
Nationala de Administrare Fiscala potrivit dispozitiilor Legii nr.
207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare.
(4) Sumele recuperate in limita creantei rezultate din valoarea de
executare a garantiei de stat se fac venit la bugetul de stat.
(5) Pentru sumele prevazute la alin. (3) se datoreaza dobanzi si
penalitati de intarziere conform dispozitiilor Legii nr. 207/2015, cu
modificarile si completarile ulterioare, care se calculeaza de catre organele

fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, incepand
cu ziua urmatoare datei platii sumei rezultate din plata garantiei de stat si
pana la data stingerii inclusiv, si care se comunica si se recupereaza de
catre acestea.

Capitolul II
Modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004
privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Art. 8. - La articolul 128 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului, republicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificarile si
completarile ulterioare, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
"Art. 128. - (1) Pentru fiecare copil fata de care s-a luat masura
plasamentului la o familie, persoana, asistent maternal, intr-un serviciu de
tip rezidential al unui organism privat acreditat sau s-a instituit tutela,
in conditiile legii, se acorda o alocatie lunara de plasament, al carui
cuantum este reprezentat de multiplicarea indicatorului social de referinta
cu 1,808."
Art. 9. - Nivelul alocatiei de plasament prevazuta la art. 128 alin. (1)
din Legea nr. 272/2004, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, astfel cum este modificat prin prezenta ordonanta de urgenta, se
acorda incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a acesteia.
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p. Ministrul familiei, tineretului
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