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Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 
Ordonanța de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri 
bugetare 

 
 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

 

1. Descrierea situației actuale 

 

În temeiul art.6 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu 
modificările și completările ulterioare, legile bugetare anuale pot fi modificate în 
cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai târziu până la 
data de 30 noiembrie. 

La jumătatea lunii aprilie 2020 a fost aprobată Ordonanța de urgență a 
Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 nr.50/2020 care 
a avut ca principale obiective finanțarea în regim de urgență a cheltuielilor de 
gestionare a situației epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în 
domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra 
economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu 
coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației; alocarea de sume suplimentare 
pentru facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii în scopul 
susținerii activității curente dar și a proiectelor de investiții pe perioada de 
pandemie cu  coronavirusul SARS-CoV-2; acordarea de sprijin sub forma 
garanțiilor de stat pentru asigurarea lichidității IMM-urilor pe perioada în care se 
manifestă efectele coronavirusului SARS-CoV-2 astfel încât să se protejeze 



 

afacerile și sistemul economic, să se încurajeze solidaritatea mediului de afaceri, 
loialitatea contractuală și disponibilitatea de adaptare a raporturilor de afaceri la 
provocările ridicate de această criză sanitară fără precedent în istoria modernă. 

Ca urmare a acestei rectificări bugetare deficitul bugetului general 
consolidat, în sumă absolută, calculat potrivit metodologiei naționale (cash) a 
crescut de la 40,5 miliarde lei la 72,5 miliarde lei acesta reprezentând 6,7% din 
PIB.  

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2020 nr.50/2020 a fost suplimentat plafonul privind emiterea de 
garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, și de către 
unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru anul 2020 la 18.000 milioane 
lei având în vedere impactul major asupra mediului economic datorat pandemiei 
cu coronavirusul SARS-CoV-2. 

Potrivit prevederilor art.25 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 
nr.5/2020 în scopul limitării riscurilor asumate de către stat în utilizarea 
instrumentelor de datorie, pentru operațiunile de administrare a pasivelor și a 
operațiunilor cu instrumente financiare derivate, Ministerul Finanțelor Publice 
poate selecta firme de avocatură pentru prestarea de servicii de consultanță 
juridică privind elaborarea, negocierea și încheierea documentației cadru și a 
documentației aferente acestor tipuri de operațiuni în limita sumei de 1.000 mii lei, 
cu respectarea legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică. 

 
Potrivit prevederilor art.21 alin.(7) din Legea nr. 500/2002 repartizarea 

sumelor reţinute în proporţie de 10% se face în semestrul al doilea, după 
examinarea de către Guvern a raportului semestrial privind situaţia economică şi 
bugetară şi a opiniei Consiliului Fiscal cu privire la acesta. 

Potrivit prevederilor art. 30 alin.(2) din Legea privind finanțele publice, 
nr.500/2002 cu modificările și completările ulterioare, fondul de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai 
bugetului de stat și ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru 
finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exercițiului 
bugetar. 

Având în vedere actualul context bugetar, măsurile de combatere și 
prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19 aprobate, precum și 
faptul că, în prezent, este dificil de a cuantifica cu exactitate numărul de beneficiari 
ai acestor măsuri, pentru a se asigura în bugetele instituțiilor cu atribuții în 
implementare a fondurilor necesare îndeplinirii obligațiilor legale se impune 
adoptarea unor măsuri derogatorii de la prevederile art. 30 alin.(2) din Legea nr. 
500/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Potrivit art. 86 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, 

cu modificările ulterioare, începând cu data de 1 septembrie 2020 punctul de 
pensie se majorează la 1.777,5 lei, respectiv cu 40,3%, iar începând cu data de 1 
septembrie 2021 se majorează la 1875 lei, respectiv cu 48,2% comparativ cu 



 

valoarea punctului de pensie aprobată în prezent de 1.265 lei. 

Potrivit prevederilor art.38 alin.(41) lit.c) din Legea-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, 
personalul didactic de conducere și personalul de îndrumare și control din 
învățământ beneficiază începând cu 1 septembrie 2020 de salariile de bază 
prevăzute de lege pentru anul 2022. 

Aplicarea prevederilor legale mai sus menționate presupun un necesar 
de finanțarea din fonduri publice de 11,2 miliarde lei în anul 2020, respectiv 1,06% 
din PIB și 34,3 miliarde lei în anul 2021 (reprezentând 3,05% din PIB). 

 
Potrivit Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată,  

politica fiscal-bugetară se derulează pe baza următoarelor principii: Principiul 
transparenței în ceea ce privește stabilirea obiectivelor fiscal-bugetare și derularea 
politicii fiscale și bugetare, Principiul stabilității, Principiul responsabilității fiscale, 
Principiul echității, Principiul eficienței și Principiul gestionării eficiente a 
cheltuielilor de personal plătite din fonduri publice. 

Potrivit acestor principii Guvernul are obligația de a conduce politica 
fiscal-bugetară în mod prudent și de a gestiona resursele şi obligațiile bugetare, 
precum și riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziției 
fiscale pe termen mediu şi lung, precum și predictibilitatea politicii fiscal-bugetare 
pe termen mediu, în scopul menținerii stabilității macroeconomice. 

În actualul context bugetar, ținând cont de prognoza principalilor 
indicatori macroeconomici și constrângerile semnificative asupra finanțelor 
publice, a cerințelor sporite de finanțare pentru stimularea economiei și luarea 
unor măsuri sociale în vederea înlăturării efectelor pandemiei precum și luând în 
considerare starea  de incertitudine financiară și economică, pentru a nu deteriora 
echilibrele macroeconomice, se impune reevaluarea unor măsuri cu impact 
considerabil asupra cheltuielilor bugetare pe termen lung. 

 
 

A doua rectificare bugetară pe anul 2020, propusă prin acest proiect 
de act normativ, este determinată de: 

➢ Analiza execuției bugetare pe primele șase luni ale anului 2020 

Execuția bugetului general consolidat în primele șase luni ale anului 2020 a 
înregistrat un deficit de 45,17 miliarde de lei, respectiv 4,17% din PIB. 

Mai mult de jumătate din deficit, respectiv 23,04 mld lei (2,13% din PIB), este 
generat de sumele lăsate în mediul economic prin facilitățile fiscale și cheltuieli 
excepționale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19. 

Creșterea deficitul bugetar aferent primelor șase luni ale anului curent, comparativ 
cu cel înregistrat în perioada similară a anului trecut, este explicată, pe partea de 
venituri, (i) de evoluția nefavorabilă a încasărilor bugetare în perioada martie-mai, 
ca urmare a amânării plății unor obligații fiscale de către agenții economici pe 



 

perioada crizei (10,2 mld lei), (ii) de creșterea cu 2,94 mld lei a restituirilor de TVA, 
față de nivelul aferent perioadei ianuarie-iunie 2019, pentru susținerea lichidității în 
sectorul privat, (iii) precum și de bonificațiile acordate pentru plata la scadență a 
impozitului pe profit și a celui pe veniturile microîntreprinderilor, în valoare de 0,25 
miliarde lei. 

De asemenea, pe partea de cheltuieli, față de creșterea bugetară prin efectul 
legilor s-a înregistrat o creștere a cheltuielilor de investiții cu 3,79 mld lei față de 
aceeași perioadă a anului precedent, precum și plăți cu caracter excepțional 
generate de epidemia COVID-19 de aproximativ 5,86 miliarde lei. 

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 146,25 mld lei în primul 
semestru al anului 2020, în scădere cu 1,6% față de nivelul încasat în perioada 
corespunzătoare a anului trecut. Exprimate ca pondere în PIB estimat, veniturile 
bugetare au înregistrat o reducere de 0,5 puncte procentuale (an/an), cauzată în 
principal de contracția încasărilor nete din TVA (ca urmare a rambursărilor mai 
mari de TVA și a amânării plății obligațiilor fiscale) și de cea a veniturilor nefiscale. 

 

În ce privește dinamica lunară, după avansul semnificativ din primele două luni ale 
anului, începând cu martie încasările bugetare au înregistrat în general o evoluție 
nefavorabilă – incertitudinea sporită, restricțiile și suspendarea unor activități, pe 
fondul crizei sanitare actuale, au determinat amânarea plății obligațiilor fiscale, 
sprijinită de facilitățile acordate contribuabililor. Totuși, în iunie, luna în care au 
devenit scadente unele obligații fiscale, veniturile totale au consemnat o revenire 
importantă (+7,4%, an/an), susținute în principal de încasările din impozitul pe 
profit, impozitul pe salarii și venit, impozitele și taxele pe proprietate și contribuții 
de asigurări. 

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 191,43 mld lei au crescut în 
termeni nominali cu 13,6% față de aceeași perioadă a anului precedent. 
Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o creștere 
cu 1,8 puncte procentuale de la 15,9% din PIB 2019 la 17,7% din PIB în 2020. 
Majorarea cheltuielilor se datorează și măsurilor care au fost avute în vedere 
pentru combaterea epidemiei de COVID-19, respectiv a sumelor necesare 
finanțării în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a situației 
epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o 
parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și 
economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de 
măsurile adoptate pentru limitarea infectării în rândul populației. Astfel, până la 
finele lunii iunie s-au plătit 3.692,2 mil lei pentru indemnizații acordate pe perioada 
suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa 
angajatorului, 743,99 mil lei pentru indemnizații acordate pentru alți profesioniștii, 
precum și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă 
care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 36,2 mil lei pentru 
indemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada 
închiderii temporare a unităților de învățământ. 

 



 

➢ Evoluția principalilor indicatori macroeconomici care stau la baza celei de-a 
doua rectificării bugetare pe anul 2020: 

✓ În proiectul de buget pentru anul 2020 creșterea reală a produsului intern brut 
a fost prognozată la 4,1%. La prima rectificare bugetară, creșterea economică 
a fost ajustată în teritoriu negativ pe fondul unor incertitudini ridicate asupra 
relansării economiei; 

✓ În scenariul actual, pentru a doua rectificare bugetară, creșterea economică 
pentru anul 2020 este estimată la -3,8%, revizuită de la -1,9% în scenariul 
precedent, în condiţiile în care starea de alertă s-a prelungit şi în prima 
jumătate a trimestrului III, ceea ce va conduce la o revenire mai lentă decât se 
estimase iniţial. Corespunzător, valoarea nominală a produsului intern brut 
estimată pentru anul curent este de 1.058,0 mld. lei, față de 1082,1 mld. lei 
cât s-a avut în vedere la prima rectificare bugetară; 

✓ În estimări, s-a ţinut cont de faptul că în condiţiile prelungirii stării de alertă, 
chiar dacă anumite sectoare şi-au reluat activitatea după încheierea stării de 
urgenţă, totuşi, aceasta s-a făcut la o capacitate mai redusă, fie datorită 
restricţiilor de distanţare fizică, fie datorită contextului internaţional. Este cazul 
activităţilor din domeniul restaurantelor, turismului, transportului (în special cel 
aerian), precum şi din industrie; 

✓ Evoluțiile nefavorabile ale pandemiei se vor regăsi și pe piața muncii unde 
numărul mediu de salariați se așteaptă să ajungă la 5.070 mii persoane, de la 
5.087 mii persoane cât s-a avut în vedere la prima rectificare bugetară, 
răspunsul pe piaţa muncii apărând cu un uşor decalaj față de momentul 
ridicării restricțiilor;  

✓ Trebuie menționat că atenuarea șocului pe numărul mediu de salariați  se 
datorează măsurilor guvernamentale privind șomajul tehnic; salariații 
suspendați care intră sub incidența prevederilor art. XI din Ordonanța de 
urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în 
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, se regăsesc, din punct de vedere metodologic, în continuare, în 
populația ocupată; 

✓ Câștigul salarial mediu brut pentru anul 2020 este proiectat la 5.114 lei/lună, 
cu o ajustare în jos de 1,9% față de estimarea din prima rectificare bugetară 
ca urmare a prelungirii efectelor coronavirusului, dar se remarcă impactul 
pozitiv al măsurilor guvernamentale adoptate care va determina creșterea 
acestuia cu 3,9% faţă de anul 2019; 

✓ Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în prima 
jumătate a anului 2020, evoluțiile economice semnalate de indicatorii cu 
frecvență lunară au fost marcate de continuarea manifestării pandemiei de 
coronavirus, de prelungirea stării de alertă la nivel naţional şi de limitarea 



 

măsurilor de relaxare până la înregistrarea unui trend descendent al 
numărului de infectări. 

✓ Volumul producției industriale s-a redus în primele 6 luni ale anului curent față 
de aceeași perioadă din 2019, cu 16,4%, cele mai vulnerabile ramuri, în 
contextul pandemiei, fiind cele ale industriei ușoare şi industria bunurilor de 
capital (fabricarea autovehiculelor, mașini şi utilaje şi fabricarea 
echipamentelor electrice). În cazul ramurilor industriei ușoare s-a constatat o 
continuare a declinului din ultimii ani, cauzat de o pierdere treptată de 
competitivitate, dar şi o restrângere a cererii externe. Totodată, scăderile din 
industria bunurilor de capital au fost determinate de evoluțiile nefavorabile de 
pe piețele externe, în special în cazul principalilor parteneri comerciali, fiind 
sectoare puternic integrate în lanțurile de producție europene.  

✓ Valoarea comenzilor noi din industria prelucrătoare s-a redus cu 14,1% în 
primele 6 luni față de perioada corespunzătoare din anul precedent, cele mai 
afectate ramuri fiind: fabricarea altor mijloace de transport (-27%), fabricarea 
articolelor de îmbrăcăminte (-25,1%) şi fabricarea produselor textile (-18,5%); 

✓ Pe de altă parte, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, cu 
excepția vehiculelor și motocicletelor, s-a majorat cu 0,5% în primele şase luni 
din 2020 pe seama creşterii vânzărilor de produse alimentare (+7,6%), în timp 
ce comerţul cu carburanţi  s-a redus cu 10,8%; 

✓ Exporturile de bunuri (FOB) au însumat, în primele 6 luni ale anului 2020 o 
valoare de 28,6 mld. euro, înregistrând o scădere cu 18,1% față de perioada 
similară a anului anterior, în timp ce importurile de bunuri s-au diminuat cu un 
ritm inferior de 12,6%, susţinute de cererea internă, ajungând la un nivel de 
37,3 mld euro; 

✓ Pe piața muncii, efectele pandemiei au condus la reducerea cu 0,6% a 
numărului mediu de salariați (calculat ca medie aritmetică a efectivelor lunare) 
în primele 6 luni ale anului 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019, până 
la 4944,1 mii persoane. Cea mai importantă scădere în perioada martie - iunie 
2020 s-a înregistrat în industria prelucrătoare, unde numărul mediu de 
salariaţi s-a diminuat cu 62,0 mii persoane (-5,3%). În hoteluri şi restaurante 
una dintre cele mai afectate activităţi în perioada martie - iunie, scăderea a 
fost de numai 1,5%, acest lucru datorându-se măsurilor de sprijin adoptate de 
Guvern prin OUG nr. 30/2020; 

✓ Câştigul salarial mediu brut pe total economie a fost, în perioada ianuarie-
iunie 2020 de 5.269 lei, cu 5,3% mai mare decât cel înregistrat în perioada 
corespunzătoare a anului 2019. În câştigul salarial mediu lunar sunt cuprinse 
şi sumele plătite salariaţilor pentru şomajul tehnic, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, ceea ce a făcut ca în perioada martie - iunie 
2020 câştigul salarial mediu brut să se majoreze cu 3,9%. 

 



 

➢ Adoptarea unor acte normative prin care s-au reglementat măsuri care vor 
viza sectorul sănătății publice, educației, protecției sociale, precum și măsuri 
de limitare a efectelor negative determinate de limitarea sau întreruperea 
activităților socioeconomic, în scopul prevenirii răspândirii virusului și pentru 
limitarea efectelor negative ale acestuia, dintre care menționăm: 

- aplicarea în continuare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 
pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020, cu modificările și 
completările ulterioare potrivit căreia: 

Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 , pentru perioada 
suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa 
angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor 
produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază 
salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă 
ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 
75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. 

Pentru toate domeniile de activitate în care se menţin restricţiile, acordarea 
indemnizatiei se prelungeşte şi după data de 31 mai 2020, până la ridicarea 
acestor restricţii. 

Anumite categorii de persoane beneficiază de indemnizații suportate de la bugetul 
de stat (art.XV): 

- persoanele  al căror contract de activitate sportivă a fost suspendat temporar 
(indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii 
sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut); 

  - alți profesioniști așa cum sunt definiți la art.3 (2) din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care 
au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, persoanele fizice care obţin venituri 
exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, avocați (indemnizaţie lunară 
de 75% din câştigul salarial mediu brut). 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor 
măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative potrivit căreia: 

Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajaţi au beneficiat de 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, precum şi angajatorii 
ai căror angajaţi au avut contractele individuale de muncă suspendate şi nu au 
beneficiat de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 în 
perioada stării de urgenţă sau alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, 



 

de decontarea unei părţi din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de 
muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut 
de Legea nr. 6/2020. 

Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020 - 31 decembrie 2020 încadrează în 
muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de 
peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat  în perioada stării de 
urgenţă și de alertă înregistraţi ca şomeri , primesc lunar, pe o perioadă de 12 
luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul 
angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. Sumele se asigură din bugetul 
asigurărilor pentru șomaj. 

Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 
2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta 
cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistraţi ca şomeri primesc lunar, pe o perioadă 
de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din 
salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. Sumele se asigură din bugetul 
asigurărilor pentru șomaj. 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2020 privind instituirea unor 
măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
potrivit căreia: 

Salariaţii angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei 
epidemiologice efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti beneficiază de acordarea indemnizaţiei prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei 
sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
59/2020. cu completările ulterioare. Sumele se asigură din bugetul asigurărilor 
pentru șomaj. 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art. 3 
din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii potrivit căreia 
începând cu drepturile băneşti aferente lunii august 2020, cuantumul alocaţiei de 
stat se majorează cu 20 de puncte procentuale; 
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea 
Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING 
DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" prin care se aprobă Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", 
care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat sub forma 
punerii la dispoziţia instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special la 
Banca Naţională a României a unor plafoane anuale de garantare pentru 
finanţările de tip leasing financiar pentru achiziţionarea de bunuri mobile noi sau 
second-hand necesare realizării activităţilor IMM-urilor, precum şi întreprinderilor 
afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi, în calitate de 
utilizatori. 



 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin 
destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru 
stimularea creşterii ocupării forţei de muncă prin care sunt reglementate o 
serie de măsuri pentru sprijinirea angajatorilor și pentru asigurarea unui nivel de 
protecție adecvată angajaților astfel: 
Pentru persoanele care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, 
denumite zilieri, afectate de întreruperea sau restrângerea activităţii ca urmare a 
efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioadă de trei luni, la alegerea 
beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, se acordă de la 
bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remuneraţia cuvenită zilei de 
muncă. 
- Legea nr.109/2020 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 
potrivit căreia Ministerul Educaţiei şi Cercetării asigură elevilor şi profesorilor 
infrastructura necesară, constând în dispozitive şi acces la internet, pentru 
accesarea Bibliotecii Şcolare Virtuale, Platformei şcolare de e-learning şi a altor 
platforme educaţionale agreate. 
 

➢ Necesitatea menținerii locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de 
activitate afectate de epidemie și evitarea concedierilor colective precum și 
prevenirea creșterii șomajului; 

➢ Necesitatea asigurării fondurilor pentru desfășurarea activității unităților 
administrativ-teritoriale; 

➢ Necesitatea asigurării fondurilor pentru achiziționarea de echipamente 
electronice pentru elevii și cadrele didactice pentru a putea participa la 
activitățile de e-learning conform Legii nr.109/2020; 

➢ Necesitatea alocării sumelor pentru plata drepturilor de asistență socială (în 
principal alocația de stat pentru copii, indemnizaţia lunară pentru creșterea 
copiilor, drepturi acordate persoanelor cu handicap); 

➢ Necesitatea asigurării sumelor necesare pentru medicamente cu și fără 
contribuție personală, medicamente pentru boli cronice cu risc crescut 
utilizate în programele naționale cu scop curativ, precum și pentru spitale 
generale; 

➢ Necesitatea asigurării fondurilor pentru plăți salariale ale personalului din 
unitățile sanitare publice, acordarea stimulentului de risc, sporuri pentru 
condiții de pericol deosebite, ore suplimentare (DSP, servicii de ambulanță 
județene); 

➢ Necesitatea alocării fondurilor pentru pregătirea și desfășurarea în bune 
condiții a alegerilor locale din anul 2020 potrivit Hotărârii Guvernului 
nr.578/2020; 

➢ Necesitatea alocării de fonduri pentru sprijinirea producătorilor agricoli și 
finanțarea de investiții în irigații; 

➢ Necesitatea finanțării în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a 



 

situației epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-
2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul 
social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei 
cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul 
SARS-CoV-2 în rândul populației; 

➢ Necesitatea alocării de sume suplimentare pentru facilitarea accesului la 
finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii în scopul susținerii activității 
curente dar și a proiectelor de investiții pe perioada pandemiei cu  
coronavirus SARS-CoV-2; 

➢ Necesitarea acordării de sprijin sub forma garanțiilor de stat pentru 
asigurarea lichidității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele 
coronavirusului SARS-CoV-2 astfel încât să se protejeze afacerile și 
sistemul economic, să se încurajeze solidaritatea mediului de afaceri, 
loialitatea contractuală și disponibilitatea de adaptare a raporturilor de 
afaceri la provocările ridicate de această criză sanitară fără precedent în 
istoria modernă; 

➢ Necesitatea ca din bugetul anului 2020 să fie acoperite atât cheltuielile 
pentru susţinerea măsurilor de redresare economică şi de protecţie socială 
pentru combaterea efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cât şi 
cheltuielile generate de majorarea unor drepturi sociale, inclusiv a alocaţiei 
de stat pentru copii; 

➢ Necesitatea alocării cu prioritate a resurselor publice limitate către finanțarea 
cheltuielilor neprevăzute pentru combaterea răspândirii coronavirusului 
SARS-CoV-2; 

➢ Necesitatea gestionării eficiente a finanţelor publice pentru a servi interesul 
public pe termen lung; 

➢  Necesitatea respectării principiului echităţii stipulat de Legea 
responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, potrivit căruia 
”Guvernul va derula politica fiscal-bugetară luând în calcul impactul financiar 
potenţial asupra generaţiilor viitoare, precum şi impactul asupra dezvoltării 
economice pe termen mediu şi lung”; 

➢ Necesitatea adoptării unor măsuri de protecție socială în scopul de a evita 
excluderea socială a unei părţi dintre pensionarii sistemului public de pensii, 
care reprezintă o categorie defavorizată de persoane în contextul crizei 
economice actuale, şi pentru asigurarea unui venit minim de subzistenţă, 
avându-se în vedere situaţia economică şi socială din România. 

 

De asemenea, la întocmirea prezentului proiect de act normativ au fost 
avute în vedere și concluziile Raportului privind situația economică și bugetară pe 
primul semestru al anului 2020 precum și opinia Consiliului Fiscal asupra 
acestora. 

 



 

Nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecințe 
negative următoarele: 

➢ riscul imposibilității desfășurării corespunzătoare a activității ordonatorilor 
principali de credite, care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și 
responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare; 

➢ riscul pierderii locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate 
afectate de epidemie; 

➢ riscul neasigurării sumelor necesare pentru achiziționarea de echipamente 
electronice pentru elevii și cadrele didactice pentru a putea participa la 
activitățile de e-learning conform Legii nr.109/2020 existând riscul de a priva 
de dreptul la educație o mare parte din elevi; 

➢ riscul nealocării  sumelor pentru plata drepturilor de asistență socială (în 
principal alocația de stat pentru copii, indemnizaţia lunară pentru creșterea 
copiilor, drepturi acordate persoanelor cu handicap); 

➢ riscul neasigurării sumelor necesare pentru medicamente cu și fără 
contribuție personală, medicamente pentru boli cronice cu risc crescut 
utilizate în programele naționale cu scop curativ, precum și pentru spitale 
generale; 

➢ riscul neasigurării fondurilor pentru plăți salariale ale personalului din 
unitățile sanitare publice, acordarea stimulentului de risc, sporuri pentru 
condiții de pericol deosebite, ore suplimentare (DSP, servicii de ambulanță 
județene); 

➢ riscul nealocării fondurilor pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții 
a alegerilor locale din anul 2020 potrivit Hotărârii Guvernului nr.578/2020; 

➢ riscul nealocării de fonduri pentru sprijinirea producătorilor agricoli și 
finanțarea de investiții în irigații; 

➢ riscul neasigurării sumelor necesare finanțării în regim de urgență a 
cheltuielilor de gestionare a situației epidemiologice cauzate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu 
caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea 
efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru 
limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației; 

➢ riscul neasigurării de sume suplimentare pentru facilitarea accesului la 
finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii în scopul susținerii activității 
curente dar și a proiectelor de investiții pe perioada de pandemiei cu  
coronavirusul SARS-CoV-2; 

➢ riscul blocării activității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele 
coronavirusului SARS-CoV-2; 

➢ riscul diminuării capacității de finanțare a cheltuielilor de către unitățile 
administrativ-teritoriale; 

➢ riscul ca bugetul anului 2020 să nu poată finanța atât cheltuielile pentru 



 

susţinerea măsurilor de redresare economică şi de protecţie socială pentru 
combaterea efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cât şi 
cheltuielile generate de majorarea unor drepturi sociale, inclusiv a alocaţiei 
de stat pentru copii; 

➢ riscul nealocării resurselor publice către finanțarea cheltuielilor neprevăzute 
pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; 

➢ riscul nerespectării principiului echităţii stipulat de Legea responsabilității 
fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată; 

➢ riscul neadoptării unor măsuri de protecție socială în scopul de a evita 
excluderea socială a unei părţi dintre pensionarii sistemului public de pensii, 
care reprezintă o categorie defavorizată de persoane în contextul crizei 
economice actuale, şi pentru asigurarea unui venit minim de subzistenţă, 
avându-se în vedere situaţia economică şi socială din România. 

 

În consecință, toate elementele prezentate mai sus vizează interesul 
public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror 
reglementare nu poate fi amânată. 

 

Ca urmare, aceasta impune adoptarea de urgență a prezentului proiect 
de act normativ. 

 

 2. Schimbări preconizate  
 

Modificarea veniturilor și cheltuielilor bugetului general consolidat 
pe anul 2020: 

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma 
de 573,0 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat pe anul 2020, se 
majorează, pe sold, cu suma de 18.139,2 milioane lei iar deficitul bugetului 
general consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 17.566,1 milioane 
lei. 

 
1. Modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2020: 

a) Veniturile bugetului de stat pe anul 2020, se diminuează, pe sold, cu 
suma de 289,4 milioane lei. 

Influențele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri: 

➢ Impozit pe profit: -526,3 milioane lei;  

➢ Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice: -
179,9 milioane lei;  

➢ Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane fizice: -
333,2 milioane lei; 

➢ Impozite și taxe pe proprietate: -154,6 milioane lei; 



 

➢ Taxa pe valoarea adăugată: -7.309,5 milioane lei; 

➢ Accize: +160,0 milioane lei; 

➢ Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii: -225,2 milioane lei; 

➢ Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfășurarea de activități: -386,9 milioane lei. De asemenea, s-a avut în 
vedere menținerea estimărilor din OUG nr.50/2020 privind încasarea din 
anul 2020 a veniturilor din vânzarea licențelor de tip 5G de către ANCOM: 
+2.500 milioane lei; 

➢ Alte impozite și taxe fiscale: -45,8 milioane lei; 

➢ Contribuții de asigurări sociale: -56,8 milioane lei; 

➢ Venituri nefiscale: -377,7 milioane lei; 

➢ Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări 
aferente cadrului financiar 2014-2020: +7.927,5 milioane lei; 

Diminuarea veniturilor bugetului de stat este datorată, în principal, revizuirii 
negativă a prognozei indicatorilor macroeconomici pe anul 2020 dar și 
modificărilor legislative cu impact negativ asupra încasărilor bugetare.  

Creșterea economică pentru anul 2020 este estimată la -3,8%, revizuită de 
la -1,9% în scenariul precedent. Evoluții nefavorabile se regăsesc și pe piața 
muncii unde numărul mediu de salariați se așteaptă să ajungă la 5.070 mii 
persoane, de la 5.087 mii persoane iar câștigul salarial mediu brut pentru 
anul 2020 este proiectat la 5.114 lei/lună, de la 5.212 lei/lună. 

Suplimentar, ca urmare a posibilității amânării de la plată a unor obligații 
fiscale conform prevederilor OUG nr.29/2020 cu modificările și completările 
ulterioare, conform analizei ANAF, la nivelul economiei, până la sfârșitul 
anului 2020 pot fi recuperate 7 miliarde lei de la agenții economici (0,9 
miliarde lei impozit pe profit și impozit pe venitul microîntreprinderilor, 0,4 
miliarde lei impozit pe venit, 2,9 miliarde lei TVA, 0,2 miliarde lei accize, 2,6 
miliarde lei contribuții bugetele de asigurări sociale). 

Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale cu suma de 1.104,1 milioane lei care se va 
aloca, pe județe și pe municipiul București, în scopul achitării plăților 
restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din 
bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației 
publice locale la data de 30 iunie 2020 creează premisele unor încasări 
suplimentare la nivelul TVA și al contribuțiilor sociale. 

 

b) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2020, se majorează, pe sold, cu suma 
de 24.416,8 milioane lei. 

Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se 
prezintă astfel: 



 

➢ Cheltuielile de personal se majorează cu 1.028,1 milioane lei; 

➢ Cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 325,9 milioane lei; 

➢ Cheltuielile cu dobânzi cresc cu 1.697,5 milioane lei; 

➢ Subvențiile cresc cu 50,3 milioane lei; 

➢ Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 
1.656,7 milioane lei;  

➢ Alte transferuri se majorează cu 690,5 milioane lei;  

➢ Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 
se majorează cu 217,0 milioane lei; 

➢ Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 1.905,6 milioane lei;  

➢ Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 
2014-2020 se majorează cu 8.245,7 milioane lei;  

➢ Alte cheltuieli se majorează cu 1.026,7 milioane lei; 

➢ Fondurile de rezervă se majorează cu 2.000,0 milioane lei; 

➢ Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se  
majorează cu 331,0 milioane lei; 

➢ Cheltuielile de capital cresc cu 485,5 milioane lei; 

➢ Împrumuturile acordate cresc cu 4.670,1 milioane lei. 

 

        Influențele pe principalii ordonatori de credite ai bugetului de stat se prezintă 
astfel (suplimentare credite bugetare): 

 
➢ Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale: +14.046,1 milioane lei, 

din care: 1.700 milioane lei Dobânzi, 2.000 milioane lei la Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului, 550 milioane lei reprezentând contribuția 
României la bugetul Uniunii Europene, 5.061 milioane lei asigurarea sumelor 
necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari şi/sau continuării finanțării 
proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene și 4.670,1 
milioane lei fonduri de la bugetul de stat puse la dispoziția Eximbank pentru 
implementarea schemelor de ajutor de stat și minimis; 

➢ Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri: +4.371,1 milioane 
lei credite de angajament și +1.540,0 milioane lei credite bugetare, per sold. Se 
propun sume suplimentare pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe 
nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în 
contextul crizei provocate de COVID (+4.340,18 milioane lei credite de angajament 
și +1.446,72 milioane lei credite bugetare)  și pentru majorarea, în condiţiile legii, a 
contribuţiei statului la capitalul social al operatorilor economici din industria 
naţională de apărare aflaţi sub autoritatea acestuia (129,1 milioane lei). S-au 
identificat economii  în principal la cheltuieli de personal (-25 milioane lei) și bunuri 
și servicii (-10 milioane lei); 



 

➢ Ministerul Sănătății: +3.114,3 milioane lei per sold, în special pentru 
suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate (+2.984,8 milioane lei) și pentru susținerea măsurilor 
destinate combaterii pandemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2 și acordarea 
stimulentului de risc (+219,1 milioane lei). 

➢ Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +2.995,4 milioane lei. Se 
propune alocarea suplimentară a 3,0 milioane lei pentru plata sumelor stabilite prin 
sentințe judecătorești definitive și irevocabile; 64,3 milioane lei pentru sprijinirea 
producătorilor agricoli; 740,8 milioane lei pentru activitatea de reproducție la 
speciile suine și păsări, precum și pentru reabilitarea infrastructurii principale de 
irigații;  2.187,3 milioane lei pentru efectuarea, începând cu data de 15.10.2020 a 
plăților în avans pentru campania 2020, în procent de până la 85%, a măsurilor de 
agromediu și climă finanțate din FEADR în cadrul PNDR 2014-2020; 

➢ Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației: +1.014,6 
milioane lei, per sold. Se propune asigurarea suplimentară pentru Programul 
Național de Dezvoltare Locală (1.000 milioane lei), pentru instituțiile publice 
finanțate parțial din venituri proprii (+17 milioane lei),  pentru plata despăgubirilor 
stabilite prin hotărârile judecătorești (+4,6 milioane lei), pentru derularea 
Programului ”Construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii” (+10 milioane 
lei) și pentru cheltuieli de personal (+4 milioane lei). S-au identificat economii la 
titlul 40 ”Subvenții” (-21 milioane lei). 

➢ Ministerul Afacerilor Interne: +1.264,8 milioane lei, per sold, din care: 
864,8 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării alegerilor 
locale din anul 2020, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
578/2020, cheltuieli de personal +500 milioane lei pentru plata drepturilor salariale 
stabilite în conformitate cu legislația în vigoare, pensii militare și drepturi de 
asistență socială +300,0 milioane lei. În funcție de gradul de execuție și de 
necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii la titlul 58 
”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020” (-400 milioane lei); 
➢ Ministerul Fondurilor Europene: +1.186,4 milioane lei credite de 

angajament și +198,2 milioane lei credite bugetare, per sold. Se propune alocarea 
suplimentară a +1.188,2 milioane  lei credite de angajament și +200 milioane lei 
credite bugetare pentru Programul Național de digitalizarea IMM-urilor, proiecte 
pilot în cercetare și supracontractarea Programului Operațional Competitivitate 
2014-2020, precum și +0,7 milioane lei pentru reîntregirea conturilor de disponibil 
în euro aferente memorandumurilor de finanțare PHARE și ISPA. În funcție de 
gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au 
identificat economii în principal la cheltuielile de personal (-2,3 milioane lei) și 
bunuri și servicii (-0,2 milioane lei). 
➢ Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor: +814,7 

milioane lei, per sold. Se propun asigurarea de sume suplimentare pentru 
întreținerea infrastructurii rutiere, precum și pentru instituțiile publice finanțate 
parțial din venituri proprii aflate în subordine (+250 milioane lei), pentru finanțarea 
obiectivelor de investiții de transport ale agenților economici cu capital de stat 
finanțate integral de la bugetul de stat (+150 milioane lei), pentru finalizarea 
proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aferente perioadei de programare 



 

2007-2013 (+217 milioane lei), pentru decontarea facilităților de care beneficiază 
diferite categorii sociale (+60 milioane lei), pentru participarea la capitalul social al 
operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului (+130 milioane lei), pentru 
plata ratelor aferente creditelor externe (+21,2 milioane lei), pentru plata unor 
hotărâri judecătorești definitive (+4,56 milioane lei) precum și pentru asigurarea 
subvențiilor la operatorii de sub autoritate (+7,0 milioane lei). S-au identificat 
economii în principal la cheltuieli de personal (-3 milioane lei), bunuri și servicii (-
0,95 milioane lei), dobânzi (-2,47 milioane lei) precum și la active nefinanciare (-
18,63 milioane lei). 
➢ Ministerul Finanțelor Publice: +483,5 milioane lei per sold. Se propune în 

principal asigurarea de sume suplimentare pentru plata sumelor din titlurile de 
plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform 
legislației în vigoare (+490,6 milioane lei), pentru dotări IT necesare pentru 
desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu, cu acces securizat în 
sistemul informatic (+14,5 milioane lei) și pentru contribuția la majorarea de capital 
al BIRD, AIIB, BEI (+41,2 milioane lei). S-au identificat economii la titlurile 
”Cheltuieli de personal” (-53,6 milioane lei), ”Alte transferuri” (-1,9 milioane lei) și 
”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020” (-7,5 milioane lei). 

➢ Ministerul Educației și Cercetării: +551,4 milioane lei, per sold, 
reprezentând majorarea creditelor de angajament destinate, în principal,  
achiziționării de echipamente electronice pentru elevii și cadrele didactice pentru a 
putea participa la activitățile de e-learning, precum și pentru lucrări de execuție și 
proiectare pentru un număr de 59 grădinițe. 

Totodată, pentru învățământul universitar prin rectificare se propune majorarea 
cheltuielilor din venituri proprii cu suma de +370,50 milioane lei asigurată prin 
majorarea veniturilor cu suma de +229,72 milioane lei și reglementarea utilizării 
disponibilităților din anii anteriori în limita sumei de +140,78 milioane lei. 

➢ Autoritatea Electorală Permanentă: +217,8 milioane lei; Se propune în 
principal asigurarea suplimentară a sumei de 14,2 milioane lei pentru acoperirea 
cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale 
din anul 2020, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.578/2020, 
precum și a sumei de 197,6 milioane lei pentru acordarea subventiilor de la 
bugetul de stat aferente finanţării activităţii partidelor politice și pentru 
rambursarea, în condițiile legii a sumelor aferente cheltuielilor efectuate de 
competitorii electorali; 
➢ Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor: +147,4 milioane lei, per sold, în principal pentru acordarea 
despăgubirilor pentru animalele sacrificate în contextul evoluției pestei porcine 
africane și pentru plata medicilor veterinari concesionari în cadrul programului 
acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale; 
➢ Secretariatul General al Guvernului: +124,8 milioane lei per sold; se 

propune în principal majorarea sumelor pentru culte; în funcție de gradul de 
execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat 
economii la titlul 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 



 

aferente cadrului financiar 2014-2020” și titlul 51 ”Transferuri între unități ale 
administrației publice”; 
➢ Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: +116,7 milioane lei  per sold. Se 

propune asigurarea sumelor necesare finalizării programelor multianuale prioritare 
de mediu şi gospodărire a apelor (+13,3 milioane lei), plății despăgubirilor civile 
urmare dosarelor de executare stabilite de instanțele de judecată (+128 milioane 
lei).  În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul 
anului s-au identificat economii în sumă de -24,7 milioane lei la titlul 58 ”Proiecte 
cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020”. 
➢ Ministerul Justiției: +71,6 milioane lei, per sold. Se propune în principal 

asigurarea de sume suplimentare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin 
hotărâri judecătoreşti (+200 milioane lei) și pentru finanțarea activității 
Administrației Naționale a Penitenciarelor (+14,1 milioane lei). În funcție de gradul 
de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat 
economii la titlul 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 2014-2020” (-142,5 milioane lei). 
➢ Serviciul de Telecomunicații Speciale: +64,5 milioane lei per sold, din 

care: 60,4 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării 
alegerilor locale din anul 2020, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr. 578/2020, cheltuieli de personal +15,5 milioane lei pentru plata drepturilor 
salariale stabilite în conformitate cu legislația în vigoare, cheltuieli de capital 29,4 
milioane lei pentru infrastructura de comunicații. În funcție de gradul de execuție și 
de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii la titlul 58 
”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020” (-50 milioane lei). 
➢ Ministerul Muncii și Protecției Sociale: -1.942,3 milioane lei per sold 

astfel:  

✓ suplimentarea cu +1.500 milioane lei a fondurilor destinate plății 

unor drepturi de asistență socială (în principal alocația de stat pentru copii, 
indemnizaţia lunară pentru creșterea copiilor, drepturi acordate persoanelor cu 
handicap);  

✓ majorarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor 

pentru șomaj cu suma de +2.978,6 milioane lei și diminuarea transferurilor pentru 
echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu -6.395,9 milioane lei în 
principal ca urmare a reducerii cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat  
aferente sistemului public de pensii; 

✓ diminuarea cheltuielilor de personal cu 15 milioane lei și a 

cheltuielilor cu bunurile și serviciile cu 10 milioane lei, urmare analizei gradului de 
execuție și necesarului de finanțare până la finalul anului. 

 

2. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2020 pentru 
finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 3.055,1 
milioane lei, astfel: 



 

- sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 349,6 milioane lei 
se majorează astfel: 

- 149,4 milioane lei destinată finanţării sistemului de protecţie a copilului şi a 
centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap; 

- 160,3 milioane lei sume rezervate care se repartizează pe județe prin 
hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
pentru finanțarea Programului pentru școli al României în perioada 
septembrie-decembrie a anului școlar 2020-2021; 

- 39,7 milioane lei pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe 
educaţionale speciale care frecventează învăţământul special, potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr.564/2017 privind modalitatea de 
acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în 
sistemul de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile lit. A 
din anexa la Hotărârea Guvernului nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor 
minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din 
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în 
baza datelor transmise de către unităţile administrativ-teritoriale; 

- 0,143 milioane lei destinată finanţării cheltuielilor căminelor pentru 
persoane vârstnice, pentru judeţul Giurgiu; 

- se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 
municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București cu 
suma de 1.227,3 milioane lei, astfel: 

-1.033,8 milioane lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 
grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, 
acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- 36,7 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de 
protecţie a copilului și pentru centrele publice pentru persoane adulte 
cu handicap; 

- 15,7 milioane lei sume rezervate, care se repartizează pe sectoare ale 

municipiului București prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru finanțarea Programului pentru școli al 

României în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2020-2021; 

-107,1 milioane lei pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe 
educaţionale speciale care frecventează învăţământul de masă, 
respectiv învăţământul de masă sau special în cazul sectoarelor municipiului 



 

Bucureşti, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, în baza 
datelor transmise de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale; 

- 42,7 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor determinate de acordarea 
unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului  nr. 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat; 

- 0,225 milioane lei, pentru finanţarea cheltuielilor Centrului de zi și Centrului 
de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Sf. Nicolae din 
localitatea Recea, județul Maramureș; 

- 8,8 milioane lei se retrag din sumele alocate prin legea bugetului de stat 
pentru finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind 
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate, cu modificările ulterioare, în baza datelor transmise de 
către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale; 

- 0,143 milioane lei se retrag din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor căminelor pentru persoane 
vârstnice, pentru judeţul Giurgiu; 

 - se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale cu suma de 1.401,3 milioane lei, din care: 

• 284,8 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi judeţelor, pentru compensarea scăderii încasărilor 
din impozitul pe venit astfel încât să se mențină o alocare de 0,83 mii 
lei/loc/an pentru comune, orașe, municipii și un buget minim de 1,5 milioane 
lei/an/comună și 4 milioane lei/oraș sau municipiu/an; 
Urmare a solicitărilor formulate de structurile asociative în cadrul întâlnirilor 
avute, pentru municipii și orașe plafonul pentru un buget minim s-a majorat 
de la 1.500 mii lei/an la 4.000 mii lei/oraș sau municipiu/an, modificându-se 
astfel prevederile literelor a) și c) ale alin.(4) ale art.6 din Legea bugetului de 
stat pe anul 2020, nr.5/2020. 

• 1.104,1 milioane lei în scopul achitării plăților restante înregistrate în 
contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a 
instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a 
spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data 
de 30 iunie 2020 inclusiv, raportate potrivit legii; 

• 0,6 milioane lei acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau 

lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei 

"Delta Dunării", potrivit prevederilor Legii nr. 26/2019 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996, în completarea sumelor 

alocate inițial prin legea bugetului de stat; 

• 11,77 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor determinate de achitarea 
debitelor restante la fondul de risc, pentru componenta ”termie”, aferente 



 

împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului "Utilități şi 
mediu la standarde europene în judeţul Suceava", potrivit prevederilor art. 
XII alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 
privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, 
cu modificările ulterioare; 

 
- se majorează cu suma de 76,9 milioane lei sumele defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru finanțarea învăţământului particular şi a celui 
confesional. 
 

3. Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral şi/sau parțial din venituri 
proprii se majorează la venituri cu suma de 786,6 milioane lei și la cheltuieli cu 
suma de 286,6 milioane lei înregistrându-se un excedent de 500,0 milioane lei. 
 
 
4. Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se 
majorează la venituri cu suma de +2.415,0 milioane lei și la cheltuieli cu suma de 
+2.415,0 milioane lei, atât la credite de angajament cât și la credite bugetare 
pentru asigurarea plății medicamentelor, serviciilor medicale, creșterilor salariale 
acordate pentru personalul din unitățile sanitare, indemnizațiilor de asigurări 
sociale de sănătate pentru concedii medicale și a stimulentului de risc pentru 
personalul din sistemul sanitar implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, 
diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19. 

Subvenția de echilibrare alocată de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Sănătății către bugetul Fondului național unic de asigurări 
sociale de sănătate este în sumă de +2.984,8 milioane lei (+2.152,1 milioane lei 
pentru finanțarea sistemului de asigurări de sănătate  și +832,7 milioane lei pentru 
acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la 
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate). 

5. În contextul actual, pentru combaterea efectelor economice negative generate 
de pandemia COVID19, au fost aprobate o serie de programe guvernamentale de 
sprijin pentru susținerea activității IMM-urilor, prin intermediul garanțiilor de stat și 
a companiilor mari și întreprinderilor mici și mijlocii cu cifra de afaceri peste 20 
milioane lei. În acest context, se impune majorarea plafonului de garanții de stat 
cu 14 miliarde lei pentru următoarele programe: Programul de susținere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, Programul de susținere a 
întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE, 
Programul IMM FACTOR& SCONT - Produs de garantare a creditului comercial, 
schema de ajutor de stat aprobată de către Comisia Europeană în baza Deciziei C 
(2020) 4565 final, sub formă de garanții în numele și contul statului ce vor fi 
acordate prin intermediul Eximbank S.A., garanții companii din sectorul aviației 
precum și garanții în cadrul Programului de susținere a accesului companiilor la 
creditul comercial gestionat de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de 
Afaceri.  



 

 

6. Prin proiectul de act normativ se suplimentează creditele de angajament și 
bugetare rezultate din nevoia de asigurare a sumelor pentru plățile de dobânzi și a 
ratelor de capital aferente datoriei publice în creștere comparativ cu limitele 
aprobate la începutul anului 2020 ca urmare a creșterii deficitului bugetar aprobat 
prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2020 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020 și implicit a necesarului de finanțare, coroborat cu 
evoluția în creștere a randamentelor titlurilor de stat și evoluția cursului de schimb.   

Totodată, menționăm impactul măsurilor care au fost avute în vedere pentru 
combaterea epidemiei de COVID-19, asupra economiei României și implicit 
asupra deficitului și a creșterii necesităților de finanțare coroborat cu efortul 
financiar pentru măsuri guvernamentale de susținere a economiei pentru 
diminuarea impactului Covid-19. 
 
Menționăm că pentru acoperirea scadențelor plăților de dobânzi până la sfârșitul 
lunii octombrie a.c. este necesară suplimentarea prevederilor bugetare cu cel 
puțin 1.700.000 mii lei la Capitolul 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și 
împrumuturi”, titlul 30 ”Dobânzi„. 
 
7. Cu privire la serviciile de consultanță juridică necesare implementării de 
acorduri-cadru de tip ISDA Master Derivative Agreement (elaborare, negociere, 
încheiere) și realizarea de tranzacții cu instrumente financiare derivate, respectiv 
pentru swap pe rata dobânzii, swap valutar și swap pe valute încrucișate,  
Ministerul Finanțelor Publice a demarat o procedură de achiziții în vederea 
semnării unui acord cadru pe 3 ani cu valoare estimată de aproximativ 1.000 mii 
lei, valoarea contractului subsecvent ce se preconizează a se semna în anul 
2020, fiind de aproximativ 563 mii lei, conform referat de necesitate 
nr.605.040/16.07.2020. 

 
8. Ca urmare a aprobării de către Comisia Europeană a schemei cadru de ajutor 
de stat sub formă de credite cu dobândă subvenționată și garanții la credite în 
contextul pandemiei COVID-19 pentru ajutorarea companiilor mari și 
întreprinderilor mici și mijlocii cu cifra de afaceri peste 20 de milioane de lei în 
baza Deciziei C (2020) 4565 final se propune pentru Măsura A, constând în 
acordarea de garanții în numele și în contul statului – un buget de 2 miliarde lei, 
pentru Măsura B, constând în acordarea de finanțări cu dobândă subvenționată, 
în numele și în contul statului – un buget de 2 miliarde lei, pentru Măsura C 
constând în acordarea de produse cu componentă de minimis – un buget de 2 
miliarde lei, cu posibilitate de suplimentare a bugetului aferent măsurilor de sprijin 
A, B și C cu până la 2 miliarde lei în limita bugetului total de 8 miliarde lei. 

 
Potrivit prevederilor art. 12, pct 19 din OUG nr. 127/2020, pentru modificarea și 
completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-
Import a României EXIMBANK – SA. administrarea fondurilor prevăzute la art. 10 
se face de EXIMBANK - S.A.. Sumele disponibile din fondurile prevăzute la art. 10 



 

sunt puse la dispoziţia EXIMBANK - S.A. ca surse atrase. Fondurile ce se pun la 
dispoziția EximBank se acordă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Finanțelor Publice-Acțiuni Generale, de la o poziție distinctă de la titlul 
„Împrumuturi” 

 
9. Pentru aplicarea prevederilor art.3 alin.(2) din Legea nr.19/2020 privind 
acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația 
închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările 
ulterioare, în anul 2020, prin derogare de la prevederile art.30 alin.(2) din Legea 
nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art.5 
din Legea nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare 
pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului se alocă sume pentru transferuri din bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, către Fondul de 
garantare pentru plata creanțelor salariale. 
 
De asemenea, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 
500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume 
ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat și pentru finanțarea unor 
cheltuieli aferente obligațiilor de plată care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat, 
precum și cele aferente implementării măsurilor de combatere și prevenire a 
răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19. 
 
10. Prin proiectul de act normativ se reglementează și posibilitatea efectuării de 
redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei 
desfășurări a activității ordonatorilor principali de credite. 

11. Deficitul bugetului general consolidat, în sumă absolută, calculat potrivit 
metodologiei naționale (cash) crește de la 73,4 miliarde lei la 91,0 miliarde lei 
acesta reprezentând 8,6% din PIB. 

12. Modificare acte normative și stabilire măsuri bugetare 
 Se propune ca începând cu 1 septembrie 2020 valoarea punctului de pensie să 
fie majorată cu 14%, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. Totodată, se propune 
majorarea începând cu aceeași dată a indemnizației minime sociale pentru 
pensionari, cu 14%, de la 704 lei la 800 lei. 
De asemenea, se propune ca măsura de aplicare devansată a nivelului de 
salarizare stabilit pentru anul 2022, pentru personalul didactic de conducere şi 
personalul de îndrumare şi control din învăţământ, potrivit prevederilor art.38 
alin.(41) lit.c) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, să se aplice de la 1 
septembrie 2021. 
Aprobarea acestor măsuri conduce la reducerea semnificativă a necesarului de 
finanțare pentru majorarea pensiilor și salariilor personalului didactic, atât în anul 
2020 (de la 11,2 miliarde lei la 3,6 miliarde lei) cât și în anul 2021 (de la 34,3 
miliarde lei la 19,3 miliarde lei). 



 

3. Alte informații   
 

Construcția rectificării bugetare are în vedere anularea sumelor blocate în 
proporție de 10% din bugetul aprobat conform prevederilor art.21 din Legea 
nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
sume care potrivit legii nu puteau fi angajate de instituții în primul semestru al 
anului. 

Pentru ca proiectul de act normativ să poată fi aprobat este necesară derogarea 
de la prevederile art.12 alin.(1) lit. a)-d), art.17 alin.(2), art.24 și art.26 alin.(4) și (5) 
din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată și ale art.2, art.3 
alin.(1), (4), (5), (6) și (7) din Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 
specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020 nr.238/2019: 

➢ plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -75.279,9 
milioane lei; 

➢ plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în 
produsul intern brut, este în anul 2020 de -8,6%; 

➢ plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat 
ca procent în produsul intern brut, este în anul 2020 de 10,6%; 

➢ pentru anul 2020 plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența 
financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul 
general consolidat este de 391.344,3 milioane lei, pentru bugetul de stat 
este de 225.253,5 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților 
administrativ-teritoriale este de 84.311,2 milioane lei, pentru bugetul 
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este de 44.597,0 
milioane lei, pentru bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau 
parțial din venituri proprii este de 34.009,9 milioane lei și pentru alte bugete 
componente ale bugetului general consolidat 5.805,5 milioane lei; 

➢ plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de -90.996,8 
milioane lei, al bugetului de stat este de -99.936,7 milioane lei, al bugetului 
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este zero și al 
bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri 
proprii este de +2.261,8 milioane lei; 

➢ pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul 
general consolidat este de 111.811,6 milioane lei, pentru bugetul de stat 
este de 58.336,4 milioane lei și pentru bugetul general centralizat al 
unităților administrativ teritoriale este de 33.899,5 milioane lei; 

➢ plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene 
pentru sfârșitul anului 2020, este de 44% din produsul intern brut; 

➢ plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul 
Finanțelor Publice, și de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, 
pentru anul 2020, este de 32.000 milioane lei. 

 



 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic 

Prin numărul mare de persoane angajate în sectorul IMM-urilor corelat cu 
diversitatea de produse/servicii oferite, menținerea funcțională a 
segmentului IMM-urilor reprezintă o cerință fundamentală pentru traversarea 
perioadei de influență a coronavirusului SARS-CoV-2 precum și revenirea 
economică rapidă. 

1^1. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor 
de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Susținerea financiară a angajatorilor pe perioada situației de urgență 
decretate 

2^1. Impactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2^2. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 
 

Prin proiectul de act normativ se alocă sume suplimentare pentru facilitarea 
accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii în scopul susținerii 
activității curente dar și a proiectelor de investiții pe perioada pandemiei cu  
coronavirusul SARS-CoV-2 

3. Impactul social 

Prin proiectul de ordonanță de urgență se asigură fondurile pentru plata 
indemnizațiilor de care beneficiază diferite categorii de personal a căror 
activitate a fost întreruptă datorită pandemiei cu  coronavirusul SARS-CoV-2. 

4. Impactul asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informații 

Prin promovarea rectificării bugetului de stat pe anul 2020 se pot rezolva, în 
principal, următoarele probleme: 

• menținerea locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate 
afectate de epidemie și evitarea concedierilor colective precum și prevenirea 
creșterii șomajului; 

• asigurarea fondurilor pentru desfășurarea activității unităților administrativ-
teritoriale; 



 

• asigurarea fondurilor pentru achiziționarea de echipamente electronice pentru 
elevii și cadrele didactice pentru a putea participa la activitățile de e-learning 
conform Legii nr.109/2020; 

• alocarea sumelor pentru plata drepturilor de asistență socială (în principal 
alocația de stat pentru copii, indemnizaţia lunară pentru creșterea copiilor, 
drepturi acordate persoanelor cu handicap); 

• asigurarea de sume pentru medicamente cu și fără contribuție personală, 
medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele 
naționale cu scop curativ, precum și pentru spitale generale; 

• asigurarea fondurilor pentru plăți salariale ale personalului din unitățile sanitare 
publice, acordarea stimulentului de risc, sporuri pentru condiții de pericol 
deosebite, ore suplimentare (DSP, servicii de ambulanță județene); 

• alocarea fondurilor pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a 
alegerilor locale din anul 2020 potrivit Hotărârii Guvernului nr.578/2020; 

• alocarea fondurilor pentru pentru sprijinirea producătorilor agricoli și finanțarea 
de investiții în irigații; 

• alocarea de sume suplimentare pentru facilitarea accesului la finanțare al 
întreprinderilor mici și mijlocii în scopul susținerii activității curente dar și a 
proiectelor de investiții pe perioada de pandemie cu  coronavirusul SARS-CoV-
2; 

• acordarea de sprijin sub forma garanțiilor de stat pentru asigurarea lichidității 
IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele coronavirusului SARS-
CoV-2 astfel încât să se protejeze afacerile și sistemul economic, să se 
încurajeze solidaritatea mediului de afaceri, loialitatea contractuală și 
disponibilitatea de adaptare a raporturilor de afaceri la provocările ridicate de 
această criză sanitară fără precedent în istoria modernă; 

• finanțarea în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a situației 
epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o 
parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și 
economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de 
măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în 
rândul populației; 

• finanțarea din bugetul anului 2020 atât a cheltuielilor pentru susţinerea 
măsurilor de redresare economică şi de protecţie socială pentru combaterea 
efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cât şi a cheltuielilor generate 
de majorarea unor drepturi sociale, inclusiv a alocaţiei de stat pentru copii; 

• alocarea cu prioritate a resurselor publice limitate către finanțarea cheltuielilor 
neprevăzute pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; 

• gestionarea eficientă a finanţelor publice pentru a servi interesul public pe 
termen lung; 

• respectarea principiului echităţii stipulat de Legea responsabilității fiscal-



 

bugetare nr. 69/2010, republicată, potrivit căruia ”Guvernul va derula politica 
fiscal-bugetară luând în calcul impactul financiar potenţial asupra generaţiilor 
viitoare, precum şi impactul asupra dezvoltării economice pe termen mediu şi 
lung”; 

• adoptarea unor măsuri de protecție socială în scopul de a evita excluderea 
socială a unei părţi dintre pensionarii sistemului public de pensii, care 
reprezintă o categorie defavorizată de persoane în contextul crizei economice 
actuale, şi pentru asigurarea unui venit minim de subzistenţă, avându-se în 
vedere situaţia economică şi socială din România. 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 

   - milioane  lei - 

Indicatori Anul curent Următorii 

 4 ani 

Media  

pe 5 ani 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

+573,0   

a) bugetul de stat -289,4   

b) bugetul general centralizat al 
unităților administrativ teritoriale 

+4.995,3   

c) bugetul asigurărilor sociale de stat -6.823,0   

d) bugetul asigurărilor pentru șomaj +3.058,8   

e) bugetul Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate 

+2.415,0   

f) credite externe acordate ministerelor 0   

g) bugetul instituțiilor/ activităților 
finanțate integral şi/sau parțial din 
venituri proprii  

+786,6   

h) bugetul fondurilor externe 
nerambursabile 

-7,3   

i) bugetul trezoreriei statului +135,3   

j) bugetul Companiei Naționale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere 

+865,5   

k) sume care se consolidează -3.328,9   

l) cheltuieli de natura datoriei publice 
incluse în buget 

-1.234,8   

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

+18.139,2   



 

a) bugetul de stat +24.416,8   

b) bugetul general centralizat al 
unităților administrativ teritoriale 

+4.495,3   

c) bugetul asigurărilor sociale de stat -6.826,0   

d) bugetul asigurărilor pentru șomaj +1.651,0   

e) bugetul Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate 

+2.415,0   

f) credite externe acordate ministerelor 0   

g) bugetul instituțiilor/ activităților 
finanțate integral și/sau parțial din 
venituri proprii 

+286,6   

h) bugetul fondurilor externe 
nerambursabile 

-7,3   

i) bugetul trezoreriei statului +20,7   

j) bugetul Companiei Naționale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere 

+589,5   

k) sume care se consolidează -3.328,9   

l) cheltuieli de natura datoriei publice 
incluse în buget 

-5.573,5   

3. Impact financiar, plus/minus, din 
care: 

-17.566,1   

a) bugetul de stat -24.706,2   

b) bugetul general centralizat al 
unităților administrativ teritoriale 

+500,0   

c) bugetul asigurărilor sociale de stat +3,0   

d) bugetul asigurărilor pentru șomaj +1.407,8   

e) bugetul Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate 

0   

f) credite externe acordate ministerelor 0   

g) bugetul instituțiilor/ activităților 
finanțate integral și/sau parțial din 
venituri proprii 

+500,0   

h) bugetul fondurilor externe 
nerambursabile 

0   

i) bugetul trezoreriei statului +114,6   

j) bugetul Companiei Naționale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere 

+276,0   



 

k) sume care se consolidează 0   

l) cheltuieli de natura datoriei publice 
incluse în buget 

+4.338,7   

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii 
cheltuielilor bugetare 

   

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

   

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor bugetare 

   

7.Alte informații    

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act normativ; 

Se modifică Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020; 

Se modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2020 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor 
dispoziții. 

Norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice 

Ordin aprobat de ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri  

 

1^1. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul 
achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative 
comunitare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene 



 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg 
angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informații 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. 1. Informații privind procesul de consultare cu organizații 
neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate 

Potrivit prevederilor art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparență 
decizională în administrația publică, republicată, în cazul reglementării unei situații 
care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții 
imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele 
de acte normative se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de 
reglementările în vigoare. 

Ministerul Finanțelor Publice a solicitat opinia Consiliului Fiscal asupra 
proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor 
măsuri bugetare cu adresa nr.474.594/2020. 

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, 
precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de 
obiectul proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.  Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în 
situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor 
autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr.521/09.06.2005 privind 
procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților 
administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4.  Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/14.07.2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ. 



 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

A fost solicitat avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării cu adresa 
nr.486.387/2020. 

c) Consiliul Economic și Social 

Se va solicita avizul Consiliului Economic și Social 

d) Consiliul Concurenței 

           Nu este cazul 

e) Curtea de Conturi 

Nu este cazul 

6. Alte informații 

Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea 
proiectului de act normativ 

1.  Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ 

Potrivit prevederilor art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată, în cazul reglementării unei situații 
care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții 
imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele 
de acte normative se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de 
reglementările în vigoare. 

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și 
efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informații 

Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către 
autoritățile administrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi 
organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente 
 
Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor 
măsuri bugetare va fi implementat de către Ministerul Finanțelor Publice 
împreună cu ordonatorii principali de credite. 

2. Alte informații  

Nu este cazul. 



 

Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul de 
Ordonanță de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri 
bugetare pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.  
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