
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 
 Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 
Ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării 

posturilor în sectorul bugetar  

 
Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 
2.1. Sursa proiectului de act normativ  
Iniţiativa Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Ministerului Finanțelor 
 

 
2.2. Descrierea situaţiei actuale 

Criza generată de pandemia de COVID-19 a determinat la nivel naţional luarea unor măsuri 
de natură sanitară şi economică care au generat dezechilibre la nivelul indicatorilor 
macroeconomici. 

În condițiile depășirii, în 2019, a pragului de 3% al deficitului bugetar ESA, România se află 
în procedura aplicabilă deficitelor excesive (PDE) începând cu data de 3 aprilie 2020, când 
Consiliul UE a adoptat o Recomandare pentru corectarea deficitului bugetar excesiv, care 
prevede atingerea unor ținte de deficit public de 3,6% din PIB în 2020, 3,4% în 2021 și 2,8% 
în 2022. În acest context, la 15 septembrie 2020, România a transmis COM Raportul privind 
acțiunile întreprinse la recomandarea Consiliului UE pentru ajustarea deficitului bugetar 
excesiv. 

Totodată, obligaţia Guvernului este aceea de a conduce politica fiscal-bugetară în mod 
prudent pentru a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o 
manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum 
şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menţinerii 
stabilităţii macroeconomice. 

Impactul macroeconomic și fiscal extraordinar al pandemiei COVID-19, COM a decis să 
reevalueze la o dată ulterioară situația bugetară a României pe baza datelor privind 
execuția bugetară din 2021, a bugetului pe 2022 și a prognozei sale din mai 2022,  

În 2020 și 2021, politica fiscal-bugetară a reprezentat un instrument important pentru 
stoparea efectelor negative ale crizei pandemice, măsurile bugetare adoptate fiind menite 
să consolideze capacitatea sistemului de sănătate, să țină sub control pandemia și să ofere 
ajutor persoanelor și sectoarelor cele mai afectate. Măsurile adoptate în 2020 (unele 
prelungite și în 2021), precum și măsurile noi adoptate în 2021 au fost conforme cu 
Recomandările Consiliului adoptate în contextul Procedurii aplicabile Deficitelor Excesive 
(PDE, declanșată pentru România în 2020), fiind fie temporare, fie contrabalansate de 
măsuri compensatorii. 

Cea mai recentă recomandare a Consiliului în cadrul PDE pentru România este cea adoptată 
la 18 iunie 2021, prin care României i s-a recomandat să reducă deficitul public la 8,0 % din 
PIB în 2021, la 6,2 % din PIB în 2022, la 4,4 % din PIB în 2023 și la 2,9 % din PIB în 2024. 



Planificarea bugetară în vigoare pentru anul 2022 și pe termen mediu respectă 
recomandarea instituțiilor UE în ceea ce privește traiectoria de ajustare a deficitului 
bugetar în vederea ieșirii de sub incidență PDE în anul 2024. 

Obiectivul construcției bugetare pe anul 2022 și perspectiva 2023-2024 îl reprezintă 
realizarea graduală a consolidării fiscale prin măsuri care să permită atingerea țintei de 
deficit prevăzută de regulamentele europene până la sfârșitul orizontului de prognoză, 
respectiv anul 2024.  

Astfel, planificarea bugetară pe anul 2022 s-a efectuat având în vedere încadrarea în ținta 
de deficit cash de 5,84%  din PIB și 6,24% din PIB în termeni ESA. 

Recent, Guvernul a aprobat un  unui pachet de măsuri pentru menținerea nivelului de trai 
al categoriilor vulnerabile și continuarea activităților economice cu impact asupra 
cheltuielilor bugetului general consolidat.  

În acest context, pentru asigurarea sursei de finanțare a măsurilor adoptate de Guvern cu 
respectarea angajamentelor asumate în ce privește încadrarea în ținta de deficit, este 
necesară diminuarea unor cheltuieli de funcționare ale instituțiilor și autorităților publice. 
În această categorie se regăsesc cheltuielile de personal care în anul 2022 reprezintă 22% 
din totalul cheltuielilor bugetului general consolidat. 

În ce privește evoluția numărului de posturi ocupate în autoritățile și instituțiile publice 
indiferent de modul de finanțare și subordonare, este de menționat ca acesta a crescut cu 
27.553 în aprilie 2022 comparativ cu decembrie 2019. 

Luând în considerare cele de mai sus, precum și contextul economic actual, se justifică 
urgența emiterii prezentei ordonanțe de urgență.  

 

 
2.3. Schimbări preconizate 
Începând cu 1 iulie 2022, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor 
vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt 
definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și din instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art.2 alin.(1) 
pct.39 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare.  

 
Totodată, pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a 
concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se continuă 
procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată. 

Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazuri temeinic justificate, prin memorandum 
aprobat în ședința Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene 
pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile 
publice prevăzute la alin. (1) lit. a), cu justificarea necesității și cu încadrarea în 
cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget. 

Totodată, prin excepție de la prevederile alin.(1), în cazuri temeinic justificate, prin 
memorandum aprobat în ședința Guvernului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile  
publice locale prevăzute la alin.(1) lit.b), se poate face pe baza solicitărilor temeinic 
justificate ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale. Procedura de 



transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor se aprobă prin ordin al ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. 
2.4. Alte informaţii*)  
Nu e cazul 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic 

 
3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a 
actului normativ  
Nu e cazul 

3.2. Impactul social  
Nu e cazul 

3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului  
Nu e cazul 

3.4. Impactul macroeconomic  
3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici  
3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 
Nu e cazul 

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri  
Nu e cazul 

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător  
Nu e cazul 

3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării   
Nu e cazul 

3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile  
Nu e cazul 

3.9. Alte informaţii 
Nu e cazul 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii patru ani Media 
pe cinci 

ani 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

4.1. Modificări ale veniturilorbugetare, 
plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

(i) impozit pe profit - - - - - - 

(ii) impozit pe venit - - - - - - 

b) bugete locale - - - - - - 

(i) impozit pe profit - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat - - - - - - 

(i) contribuţii de asigurări - - - - - - 

d) alte tipuri de venituri     
 

- - - - - - 

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

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal   - - - - - - 

(ii) bunuri şi servicii   - - - - - - 



b) bugete locale:   - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale  de stat:   - - - - - - 

i) cheltuieli de personal   - - - - - - 

ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

d) alte tipuri de cheltuieli 
Se va menţiona natura acestora 

- - - - - - 

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

- - - - - - 

a) buget de stat   - - - - - - 

b) bugete locale   - - - - - - 

4.4. Propuneri pentru acoperirea  
creşterii cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

4.5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

- - - - - - 

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

- - - - - - 

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea 
cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:                                                           
a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul 
utilizată;  
Nu e cazul 
b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu 
obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară 
anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.                 
Nu e cazul       

4.8. Alte informaţii  
Nu e cazul 

Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 
  Nu e cazul 

5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice  
Nu e cazul 

5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce 
transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) 
5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE Nu e cazul 
5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE Nu e cazul 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
Nu e cazul 

5.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 
asumate 
Nu e cazul 

5.6. Alte informaţii   
Nu e cazul 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative  
Prezentului proiect de act normativ nu i se aplică procedura de participare la elaborarea actelor 
normative potrivit art. 6 şi art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 



în administraţia publică, republicată, întrucât este necesară aplicarea politicii fiscal-bugetare în 
mod prudent, în vederea gestionării resurselor şi obligaţiilor bugetare, precum și în vederea 
menţinerii stabilităţii macroeconomice. 

6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 
Nu e cazul 

6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în 
situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 635/2022 privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normativ: 
Proiectul de act normativ a fost transmis, spre consultare, Asociației Municipiilor din România, 
Asociației Orașelor din România, Asociației Comunelor din România și Uniunii Naționale a 
Consiliilor Județene din România, prin adresa nr. 1156/DIB/07.06.2022, primindu-se observații 
de la UNCJR și ACOR prin adresele nr. 2848/08.06.2022 și nr. 230/CL/09.06.2022, la care 
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a răspuns prin adresele cu nr.1156/DIB/09.06.2022. 

6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite 
prin acte normative   
Nu e cazul 

6.5. Informaţii privind avizarea de către:  
a) Consiliul Legislativ    
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  
c) Consiliul Economic şi Social  
d) Consiliul Concurenţei  
e) Curtea de Conturi  
Prezentul proiect va fi avizat de Consiliul Economic şi Social şi de Consiliul Legislativ. 

6.6. Alte informaţii       

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

7.1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ                                          
În procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ au fost respectate regulile 
procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale prevăzute de Legea nr. 
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. 
Prezentul proiect de act normativ va fi supus comentariilor publicului, prin publicarea pe pagina 
de internet a Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale. 
Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art.7 din Regulamentul privind procedurile, 
la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de 
politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea 
adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 561/2009. 

7.2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice        
Nu e cazul 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ 

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ     
Nu e cazul 

8.2. Alte informaţii  Nu e cazul 
 

 



Față de cele prezentate mai sus, a fost promovat prezentul proiect de Ordonanță de urgență 

privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar , pe 

care îl supunem adoptării. 
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