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Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 

 

HOTĂRÂRE  

 privind acordarea unor ajutoare de urgență  

  

 

Secţiunea a 2-a 

 Motivul emiterii actului normativ 

  

1. Descrierea situaţiei actuale 

În temeiul art.28 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 37-40 din 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, 

Guvernul poate dispune acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor 

care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, 

accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite datorate stării de sănătate ori 

altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, precum şi în alte 

situaţii stabilite prin hotărâre a Guvernului, care va cuprinde şi procedura şi/sau 

condiţiile de acordare. Aceste ajutoare de urgenţă se suportă din fondurile 

prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.  

 

1.1 Prezentul act normativ nu transpune legislație comunitară și nu creează cadrul 

pentru aplicarea directă a acesteia. 

 

2. Schimbări preconizate 

          Prin prezentul act normativ se propune acordarea de ajutoare de urgență în 

sumă totală de 422.700 lei pentru sprijinirea unui număr total de 107 familii și 

persoane singure care se află în situaţii de necesitate ori deosebite cauzate de 

incendii, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de 

excluziune socială, în vederea ameliorării situației socio-materiale, de locuit și de 

sănătate ale acestora, cu domiciliul/reședința în județele: 
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Nr. 

crt. Judeţul 

Nr. 

beneficiari 

Suma 

-lei- 

1 Alba 2 9.500 

2 Bacău 13 39.500 

3 Botoşani  4 22.000 

4 Buzău 3 8.000 

5 Dâmboviţa 5 7.300 

6 Dolj 2 5.00 

7 Galaţi 1 7.000 

8 Giurgiu 9 55.000 

9 Gorj 1 2.000 

10 Hunedoara 6 29.000 

11 Ialomiţa 5 23.000 

12 Iaşi 3 8.600 

13 Neamţ 15 72.000 

14 Olt 1 7.000 

15 Prahova 1 7.000 

16 Sibiu 1 2.500 

17 Suceava 6 16.000 

18 Teleorman 5 11.000 

19 Vâlcea 7 29.000 

20 Vaslui 8 42.000 

21 Bucureşti 9 20.300 

  Total 107 422.700 

Propunerile de ajutoare de urgență au la bază anchetele sociale efectuate de 

către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială județene, centralizate la 

nivelul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, care a transmis situația 

centralizatoare cu respectivele propuneri Ministerului Muncii și Justiției Sociale. 

Din analiza anchetelor sociale rezultă următoarele: 

 un număr de 20 familii și persoane singure se află în situații de necesitate 

cauzate de incendii care au afectat atât locuințele, anexele gospodărești, cât 

și bunurile de folosință îndelungată, familiile respective confruntându-se cu 

probleme socio-materiale și de locuit, unele dintre acestea și cu stare gravă 

de sănătate, motiv pentru care se află în imposibilitate ca din veniturile 

proprii să-și poată repara locuințele.  

Pentru depășirea situației de necesitate de către familiile/persoanele singure 

afectate de incendii, se propune acordarea de ajutoare de urgență. 
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Nr. 

crt. 
Judeţul 

Nr. 

beneficiari 

Suma                        

- lei - 

1 Alba 2 9.500 

2 Bacău 3 16.000 

 Botoşani  2 14.000 

4 Giurgiu 1 5.000 

5 Hunedoara 1 5.000 

6 Ialomiţa 1 7.000 

7 Neamţ 3 11.000 

8 Olt 1 7.000 

9 Prahova 1 7.000 

10 Teleorman  5.000 

11 Vaslui 1 7.000 

12 Vâlcea 2 8.500 

13 Bucureşti 1 3.000 

  Total 20 105.000 

 

 un număr de 87 familii și persoane singure din județele Bacău, Botoșani, 

Buzău, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, 

Neamț, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea și municipiul București se 

confruntă cu situații deosebite cauzate de probleme grave de sănătate ori 

alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială și necesită 

ajutoare de urgență în sumă totală de 317.700 lei.  

Din majoritatea anchetelor sociale rezultă că familiile pentru care se propune 

acordarea de ajutoare de urgență au membri cu grave afecţiuni de sănătate, care 

necesită tratamente medicale de durată şi intervenţii chirurgicale costisitoare, care 

nu sunt suportate în totalitate de către casele judeţene de asigurări de sănătate, 

precum şi respectarea regimurilor alimentare recomandate de medici. Majoritatea 

persoanelor din familiile pentru care se propune acordarea de ajutoare de urgență 

nu au posibilitatea să obţină venituri din alte activităţi, având capacitatea de muncă 

redusă. 

Bolile grave (cancer, leucemie, boli cardiace, boli degenerative, boli 

respiratorii, boli genetice, transplant de organe etc.) de care suferă membrii 

familiilor respective, afectează întreaga familie din punct de vedere emoțional, 

social, financiar. Bugetele familiilor se diminuează considerabil din cauza 

costurilor suplimentare pe care trebuie să le suporte pentru asigurarea tratamentelor 

medicale și a intervențiilor chirurgicale, a deplasărilor la clinicile din țară ori din 

străinătate, aflându-se de multe ori și în situația de a nu putea asigura cele necesare 

traiului zilnic. În cazul unor familii situația este agravată de faptul că sunt bolnavi 

foarte grav mai mulți membri ai familiei, copii și adulți deopotrivă. Unele familii 

necesită sprijin pentru achiziționarea de proteze medicale, necesare membrilor 
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bolnavi din familie.  

Dintre acestea se disting câteva familii din județele Giurgiu, Hunedoara, 

Neamț, Vaslui și municipiul, ai căror membri suferă de boli foarte grave sau se 

confruntă cu o sărăcie extremă și necesită un suport financiar considerabil pentru 

a depăși situațiile critice cu care se confruntă. Unele familii se confruntă cu 

probleme grave de sănătate ale copiilor sau adulților care se află în tratament cu 

citostatice de mai mult timp și necesită tratament, analize medicale în țară sau în 

străinătate, iar familiile respective sunt depășite de situație, nefăcând față 

cheltuielilor foarte mari de transport, cazare și hrană. 

Totodată, unele familii și persoane singure se confruntă cu situații socio-

materiale și de locuit precare, cu case degradate în timp ca urmare a sărăciei 

extreme, au copii minori și necesită sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de trai, 

pentru igienizarea și repararea locuințelor. Unii membri ai familiilor respective nu 

au locuri de muncă, alții au capacitatea de muncă redusă, iar veniturile nete lunare 

provin din ajutoare sociale, pensii, alocații de stat pentru copii, indemnizații pentru 

persoane cu handicap, alocații pentru susținerea familiei ori salariile acestora nu pot 

susține cheltuielile pentru asigurarea nevoilor familiale.  

Din cauza veniturilor insuficiente, unele familii se confruntă cu probleme 

privind achitarea datoriilor pentru utilități (situație care poate conduce la evacuarea 

din locuință), precum și cu achitarea datoriilor acumulate din cauza problemelor de 

sănătate, situații care accentuează vulnerabilitatea socială și economică a acestora.  

3. Alte informaţii  

Potrivit prevederilor art.37-40 din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr.50/2011, cu modificările și completările ulterioare, au fost 

efectuate anchete sociale. Anchetele sociale prin care s-a evaluat situaţia socio-

materială a acestor familii au fost realizate de către agenţiile pentru plăți și 

inspecție socială ale județelor, respectiv a municipiului București, în a căror rază 

teritorială locuiesc familiile și persoanele singure care se află în situaţii de 

necesitate ori deosebite cauzate de incendii, probleme grave de sănătate ori alte 

cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, iar propunerile de ajutoare 

de urgenţă sunt susţinute de primarii localităților de domiciliu și de prefecții 

județelor, respectiv a municipiului București. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

1. Impact macro-economic 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

11 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

21 Impactul sarcinilor administrative 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
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22 Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Impact social  

Ameliorarea problemelor socio-materiale, de locuit și de sănătate ale familiilor și 

persoanelor singure propuse pentru a beneficia de ajutor de urgență. 

4. Impact asupra mediului 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Nu este 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) 

- în mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 

patru ani 

Media pe 

cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

în plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

iii. TVA 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

      

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, în plus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

iii. asistenţă socială 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

iii. asistenţă socială 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

 

 

 

 

 

 

     

 

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 
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4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 

      

7. Alte informaţii:  

Plata ajutoarelor de urgenţă în sumă totală de 422.700 lei se asigură din bugetul 

aprobat pe anul 2019, Ministerului Muncii și Justiției Sociale.  

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act 

normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 

în vigoare a prezentului act normativ;  

Nu este cazul. 

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

dispoziţii.  

Nu e cazul. 

11.Compatibilitatea prezentului act normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice. 

    a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ 

în domeniul achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; 

Nu este cazul. 

    b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în 

desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii 

publice, structură organizatorică internă a autorităţilor contractante. 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislaţia comunitară în materie 

cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare    

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.                       

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare   
 Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.            

          

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii  Europene  
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.     

                                                              

5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg 

angajamente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
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6. Alte informaţii: Nu este cazul. 

 

 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

 

1.Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile 

neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate  

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum 

şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul 

prezentul act normativ 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.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. 521/2005 privind procedura 

de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice 

locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

 Prezentul act normativ a fost elaborat cu consultarea structurilor. 

 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

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 act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

6. Alte informaţii:  
Nu este cazul. 
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Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea prezentului act normativ 

 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului 

act normativ 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

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  

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

2. Alte informaţii:  

Nu este cazul. 

 

 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi 

organisme sau  extinderea competenţelor instituţiilor existente 

Nu este cazul. 

 

  

3. Alte informaţii:  

Nu este cazul. 
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Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului 

privind acordarea unor ajutoare de urgență. 

 

 

 

Ministrul muncii și justiției sociale 

Marius-Constantin Budăi 


