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A. MĂSURI IMEDIATE 

   

  

1. Măsuri economico-financiare 

   

1 Achitarea cu celeritate a obligaţiilor financiare certe, lichide şi 
exigibile ale administraţiei publice centrale şi locale (facturi, 
subvenţii pentru agricultură, TVA, etc.) şi eşalonarea echilibrată a 
plăţii lunare a acestora, în trim. I al anului 20092; 

Ministerul Finanţelor Publice şi 
Ordonatorii principali de credite 

-8,043 
 

-1,39% 
 
 

2 Reducerea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii precum şi a 
dotărilor cu mobilier şi mijloace de transport2 

Ministerul Finanţelor Publice şi Ordonatorii 
principali de credite 

+3,6 +0,62% 

3 Finalizarea procedurilor de capitalizare a CEC Bank, cu 
respectarea legislaţiei UE în domeniu2; 

Ministerul Finanţelor Publice  - 0,90 -0,16% 
 

4 Capitalizarea EXIMBANK, cu respectarea legislaţiei UE în 
domeniu, şi alocarea (bugetară) a fondurilor publice necesare 
pentru instrumentele de asigurare şi garantare a operaţiunilor de 
export (ex: risc valutar, risc de neplată)2; 

Ministerul Finanţelor Publice şi  
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului 

-0,17 -0,03% 

5 Alocarea, prin bugetul de stat pe anul 2009, cel puţin a aceluiaşi 
volum de fonduri alocate în anul 2008 pentru promovarea 
exporturilor (circa 65 mil. euro), precum şi majorarea contribuţiei 
statului pentru finanţarea acestei activităţi2; 

Ministerul Finanţelor Publice şi 
Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri 

-0,021 -0,004% 

6 Includerea în bugetul general consolidat a veniturilor proprii ale 
instituţiilor şi agenţiilor 

Ministerul Finanţelor Publice şi 
Ordonatorii principali de credite  

  

7 Neimpozitarea profitului reinvestit, reglementată prin Ordonanţă 
de urgenţă a Guvernului; 

Ministerul Finanţelor Publice -3,44 -0,59% 

8 Reglementarea plăţii TVA la încasarea facturii; Ministerul Finanţelor Publice -0,938 -0,16% 
                                                 
1 Conventie: Minusul de venituri este echivalent din punct de vedere al calculului asupra rezultatului bugetar cu plusul de cheltuieli, ambele fiind reflectate cu semnul minus 
2 Măsura este deja inclusă în proiectul de buget 
3 din care: -buget de stat: -3,92 mld lei (-0,68% din PIB); -bugete locale: -4,12 mld lei (-0,71% din PIB) 
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9 Modificarea Legii jocurilor de noroc şi revizuirea taxelor din acest 
domeniu; 

Ministerul Finanţelor Publice; +0,024 
 

+0,004% 

10 Posibilitatea compensării TVA-ului de recuperat cu TVA-ul de 
plătit sau cu alte impozite datorate bugetului de stat şi în lunile 
ulterioare lunii în care s-a depus cererea de restituire, precum şi 
după expirarea termenului legal de 45 de zile 

Ministerul Finanţelor Publice   

11 Suprataxarea  produselor de lux; Ministerul Finanţelor Publice +0,015 +0,003% 
12 Tratarea veniturilor în perioada de şomaj tehnic: 

1. din punct de vedere al  angajatorului : de natură non-salarială şi 
aplicarea regimului corespunzător de impozitare (în această formă, 
măsura se referă atât la impozitul pe venit, cât şi la celelalte 
contribuţii sociale); 
2. din punct de vedere al angajatului:  scutirea de la plata 
contribuţiilor către bugetul de stat şi al asigurărilor sociale în cazul 
şomajului tehnic (dar nu mai mult de trei luni) 

Ministerul Finanţelor Publice , 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale şi 
Ministerul Sănătăţii 

-0,10 
 

-0,02% 

13 Perceperea unui comision de la fondurile de pensii administrate 
privat pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de CNPAS cu 
privire la sistemul de pensii private; 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

+0,004  +0,007% 

14 Eliminarea taxei de drum din preţul combustibilului utilizat pentru 
alte tipuri de transport decât cel rutier (ex: naval, feroviar, minier); 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii -0,29 
 

-0,05% 

15 Analiza oportunităţii ca în perioada crizei să aibă loc procese de 
privatizare a agenţilor economici, având în vedere valoarea relativ 
scăzută a acţiunilor; 

Toate instituţiile implicate în privatizare -0,44 -0,08% 

16 Instituirea unei taxe de poluare anuală, în funcţie de gradul de 
poluare al autovehiculului, vechimea acestuia, capacitatea 
cilindrică şi transferarea acesteia către bugetele locale; 

Ministerul Mediului 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 
(introdus la solicitarea MAI) 

0,5 0,086% 

17 Creşterea la 85% a plasamentelor în titluri de stat pe termen lung 
din fondurile aferente pilonului II de pensii; 

Ministerul Finanţelor Publice şi  
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale  

  

18 Organizarea unei întâlniri cu autorităţile de implementare a Ministerul Finanţelor Publice  şi    
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proiectelor finanţate din fonduri europene, în cadrul căreia să fie 
clarificate sau reglementate problemele legate de TVA şi 
eligibilitatea cheltuielilor cu diferenţele nefavorabile de curs 
valutar; 

Autoritatra de de Management 
Pentru POS-T 

19 Utilizarea fondurilor CEC Bank şi EXIMBANK cu precădere 
pentru asigurarea cofinanţării şi garantării proiectelor realizate din 
fonduri europene şi finanţarea IMM- urilor. 

Ministerul Finanţelor Publice şi  
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului 

  

20 Finalizarea,  în regim de urgenţă, de către Ministerul 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, a evaluării proiectelor depuse cu valoare cuprinsă între 
200.000 - 1.500.000 euro; 

Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri 

  

21 Deblocarea de către Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri a activităţii Fondului Naţional 
pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii; 

Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri 
 

  

22 Modificarea tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare publice 
(TUI), având ca indicator de referinţă tona/km transportat; 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
 

  

23 Revizuirea legislaţiei privind achiziţiile publice cu scopul scurtării 
termenelor şi eliminării excesului de birocraţie, şi în concordanţă 
cu prevederile legislaţiei europene 
 

Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice şi 
Departamentul pentru Afacerile Europene 

  

24 Urgentarea apariţiei Legii privind parteneriatul public-privat (PPP) 
în concordanţă cu prevederile legislaţiei europene 
 
 

Ministerul Finantelor Publice, 
Departamentul pentru Afacerile Europene 
şi Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice  
Ministerul Administraţiei şi Internelor  

  

25 Reglementarea relaţiilor contractuale cu ţările nemembre UE, din 
punct de vedere al accesării fondurilor europene; 

Ministerul Finanţelor Publice 
 

  

26 Externalizarea, acolo unde este cazul, a activităţii de evaluare a 
proiectelor finanţate din fonduri europene (ex:proiectele referitoare 

Ministerul Finanţelor Publice şi  
Autorităţile de Management 
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la IMM-uri); 
27 Operativizarea activităţilor derulate prin Trezoreria Statului pentru 

proiectele finanţate din fonduri europene sau selectarea de către 
MFP a uneia/mai multor bănci pentru derularea acestor activităţi; 

Ministerul Finanţelor Publice 
  
 
 

  

28 Alocarea şi utilizarea în mod transparent a transferurilor pe 
destinaţii, din sumele defalcate din TVA către bugetele locale, prin 
Legea bugetului de stat pe anul 2009 

Ministerul Finanţelor Publice; 
Ministerul Administraţiei şi Internelor; 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 

  

  

2. Măsuri sociale 

   

29 Prelungirea valabilităţii Legii nr.174/2006 pe anul 2009 în vederea 
protecţiei sociale a salariaţilor disponibilizaţi de la regia Naţională 
a pădurilor ROMSILVA4. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
Ministerul Finanţelor Publice 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale  

 
-0,012 -0,02% 

30 Susţinerea cu 50% a formării profesionale continue realizată 
pentru angajaţi şi şomeri, conform planurilor aprobate de către 
comitetele sectoriale4 

Ministerul Muncii,  Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

-0,013 -0,02% 

31 Menţinerea prevederilor legale care stabilesc valoarea punctului de 
pensie la 45% din salariul mediu brut anual. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
Ministerul Finanţelor Publice 

-1,50 
 

 

-0,26% 

32 In sectorul bugetar, ajustarea salariilor in anul 2009 se va face 
ţinând cont numai de creşterea prognozata a preturilor de consum 
si va fi aplicata diferenţiat cu preponderenţă în zona salariilor mici 
începând cu luna aprilie 2009. 
In partea a doua a anului 2009, in funcţie de creşterea economică 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
 
Ministerul Finanţelor Publice 
 

 
-1,36 

 
 
 

-0,28% 

 

 
                                                 
4 Măsura este deja inclusă în proiectul de buget 
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pe primele 9 luni ale anului se va asigura o creştere salariala 
corespunzătoare creşterii productivităţii sociale a muncii.  

 
 

 
 

33 Prelungirea duratei de acordare a ajutorului de şomaj la 12 luni Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
Ministerul Finanţelor Publice 

 
-0,08 -0,13% 

34 Revenirea la utilizarea câştigului salarial mediu pe economie la 
stabilirea contribuţiilor în cazul contractelor de muncă pentru 
persoanele din spaţiul extracomunitar  

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
Ministerul Finanţelor Publice 

 
+0,062 +0,01% 

35 Introducerea  în procedură de urgenţă a tichetelor de vacanţă Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
Ministerul Finanţelor Publice  

-2,00 -0,35% 

36 Mărirea ajutorului de şomaj la 75% din câştigul salarial mediu brut 
realizat în ultimele 3 luni şi nu mai mult de 75% din  câştigul 
salarial mediu brut la data plăţii 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
Ministerul Finanţelor Publice 

-1,90 -0,03% 

37 Susţinerea prin măsuri fiscale a persoanelor fizice autorizate care 
nu sunt încadrate prin contracte de muncă pe perioadă determinată 
sau nedeterminată (plata parţială a cotei de şomaj şi asigurări 
sociale cu asigurarea beneficiilor pentru contribuţie 100%) 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
Ministerul Finanţelor Publice 
 

 
-0,16 -0,028 

38 Prelungirea termenului de mediere referitor la disponibilizările 
colective ale salariaţilor de la 3 luni la 6 luni 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

 
-0,044 -0,01 

39 Modificarea în procedură de urgenţă a Ordonanţei Guvernului 
nr.79/2008 cu consultarea partenerilor sociali   

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
Ministerul Finanţelor Publice 

 
 

40 Aplicarea sistemului de salarizare a funcţionarilor publici şi în 
cazul salariaţilor instituţiilor şi agenţiilor finanţate din venituri 
proprii 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale; 
Ministerele în subordinea-coordonarea 
cărora funcţionează  instituţiile şi agenţiile 
finanţate din venituri proprii 

  

41 Stimularea financiară a şomerilor neindemnizaţi, pentru a urma 
programe de formare în ocupaţii deficitare pe piaţa muncii solicitate de 
către angajatori 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
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42 Eficientizarea sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi 

îmbolnăviri profesionale. 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
 

  

43 Promovarea cu prioritate a strategiei naţionale privind securitatea 
şi sănătatea în muncă şi constituirea Comitetului Naţional tripartit 
de Securitate şi Sănătate în Muncă 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
Ministerul Finanţelor Publice 

  

44 
 
 

Scutirea de impozite a investiţiilor pentru creşterea nivelului de 
sănătate şi securitate în muncă 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
Ministerul Finanţelor Publice 

  

 
45 
 
 

Crearea Fondului Social de 2,5% la nivelul fiecărui ordonator 
principal de credit 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
Ministerul Finanţelor Publice  

  

46 Asigurarea gratuităţii pentru 1 an de zile pentru abonamentul pe 
cale ferată sau transport auto autorizat, pentru lucrătorii care au un 
loc de munca la distanţa cuprinsă între 20-150 Km de locul de 
reşedinţă 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
Ministerul Finanţelor Publice  
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

  

47 Promovarea comitetelor sectoriale ca actori principali pe piaţa 
formării profesionale şi emiterea OUG care reglementează 
activitatea acestora  

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
Ministerul Finanţelor Publice 

 
 

48 Modificarea prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public 

de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, referitoare la biletele de tratament balnear 
pentru pensionari subvenţionate de stat, în sensul acordării 
acestora numai în extrasezon; 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

  

 
3. Măsuri sectoriale 

   

49 Sustinerea investiţiilor publice majore finanţate de la bugetul de 
stat pentru următoarele domenii: 
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 • Demararea programului de reciclare automobile vechi 
REMAT 2009 pentru 60.000 buc. de  automobile cu o 
prima de 800 Euro/automobil reciclat5; 

Ministerul Mediului 
 

-0,2 
 

-0,03% 

 • Scurtarea procesului de analizare si promovare a 
proiectelor de accesare a fondurilor structurale5; 

Ministerul Economiei 
 

-0,12 
 

+0,02% 

 � găsirea unor soluţii de plată în avans  pentru 
constituirea stocurilor de cărbune la termocentralele din 
administrarea autorităţilor locale. 

Ministerul Finanţelor Publice 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 

  

 • Conversia în acţiuni a creanţei deţinute de AVAS 
asupra societatii comerciale în sumă de aproximativ 
140 mil. EURO; 

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului 

Ministerul Economiei 

  

 • Emiterea de către EXIMBANK în numele şi contul 
statului, a unei scrisori de garanţie în valoare de 
aproximativ 100 mil. EURO, în vederea obţinerii de 
către societate a unui credit bancar; 

EXIMBANK   

 • Garanţii guvernamentale pentru credite de investiţii de 
aproximativ 320 mil.EURO. 

Ministerul Economiei şi Finanţelor   

 • Sustinerea producatorilor de autoturisme si de 
componente auto pentru autoturisme, pentru 
modernizarea productiei si tehnologiilor  

Ministerul Economiei -1,8 
 

-0,31% 

50 Finanţarea programelor de reabilitare termică a clădirilor şi a 
contrucţiei de locuinţe sociale5. 

Ministerul Finanţelor Publice 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Locuinţei 

-0,16 -0,03% 

51 Asigurarea finantarii pentru cumpararea de ingrasaminte chimice 
prin subventionarea producatorilor agricoli6 

Ministerul Economiei şi Finanţelor 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale 

-2,40 -0,41 

52 Aprobarea HG pentru anul 2009 privind nivelul fondurilor publice  Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi   -0,337 -0,057% 
                                                 
5 Măsura este deja inclusă în proiectul de buget 
6 Măsura este deja inclusă în proiectul de buget 
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acordate conform Legii creditului agricol nr. 150/2002 în vederea 
asigurării unui sprijin de 30% din volumul creditului  în sectorul 
de creştere a suinelor şi, respetiv, de 25% din volumul creditului 
pentru productia din sectorul avicol6 

Dezvoltării Rurale 
Ministerul Finanţelor Publice 

  
 

53 Aplicarea măsurilor adoptate anterior în ceea ce priveşte 
fiscalizarea agriculturii (masuri adoptate anterior si suspendate in 
timp, ca de ex.art. 74, alin.(4) din Codul fiscal) 

Ministerul Finanţelor Publice şi 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 
Ministerul Administraţiei şi Internelor  

+0,042 +0,007% 

54 Subvenţionarea accizei la motorina folosită pentru lucrările 
agricole din sectorul vegetal, până la nivelul minim acceptat în 
cadrul UE (21 euro/ tonă) 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 

Ministerul Finanţelor Publice 
 Consiliul Concurenţei  

  

55 Înfiinţarea Fondului de Contra-garantare a Creditelor pentru IMM-
uri – proiect de act normativ aflat în lucru 

Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ şi 
Mediul de Afaceri 

-0,4 -0,07% 

56 Stimularea creării a minim 50.000 locuri de muncă în 
microîntreprinderi, prin subvenţionarea integrală de la bugetul de 
stat pe anul 2009, a contribuţiilor sociale ale angajatorului pentru 
angajarea unei singure persoane cu salariul de maxim 1.000 lei 

Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ şi 
Mediul de Afaceri 

-0,36 -0,06% 

57 Sprijin în vederea achiziţionării energiei electrice de către sectorul 
feroviar direct de la producător  

Agenţia Naţională de Reglementare în 
Energie  

-0,14  -0,02% 

58 Lansarea, cu proritate, până la sfârşitul lunii februarie, a 
programelor Ministerului IMM-urilor, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, finanţate de la bugetul de stat 

Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ şi 
Mediul de Afaceri 

  

59 Aplicarea, cu prioritate pentru IMM, a prevederilor europene 
cuprinse în cadrul temporar pentru măsurile de ajutor de stat ce 
privesc accesul la finanţare în contextul crizei economico – 
financiare 

MFP, CC, Ministerul pentru IMM-uri, 
Comerţ şi Mediul de Afaceri 

  

60 Simplificarea procedurilor de evaluare a proiectelor depuse pentru 
accesarea fondurilor structurale şi comprimarea perioadei de 

MFP, A.M. ale programelor, Ministerul 
pentru IMM-uri, Comerţ şi Mediul de 

  

                                                                                                                                                                                                                                          
7 Inclus in BGC in sumă de 0,1 mld lei 
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evaluare Afaceri 
61 Garantarea  finanţării unor lucrări cu durata tehnologică mare sau 

fabricaţie de serie mare. 
MFP   

62 Asigurarea constituirii, în cadrul CEC, a unui fond destinat 
creşterii accesului IMM-urilor la finanţare 

Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ şi 
Mediul de Afaceri 

  

63 
Creşterea accesului la servicii de consultanţă, prin acordarea de 
vouchere  consultanţă 

Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ şi 
Mediul de Afaceri în parteneriat public 

privat 

  

64 Modificarea cadrului legislativ în scopul acordării prefinanţării 
pentru IMM-urile care accesează fondurile structurale 
(modificarea schemelor de ajutor de stat şi a Ghidurilor 
solicitantului) 

Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ şi 
Mediul de Afaceri, MFP, A.M. ale 

programelor sectoriale 

  

65 Modificarea procedurii de decontare a cheltuielilor de co-finanţare 
din fonduri de dezvoltare rurală prin scurtarea perioadei de 
verificare, aprobare şi alocare a acestora sau acordarea în avans a 
sumelor. 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 

Ministerul Finanţelor Publice 
 

  

66 Simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor de dezvoltare 
rurală 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 

 
 

 

67 Acordarea de tichete valorice pentru achizitionare ingrasaminte Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 

  

 
 

 

 

 

 

B. MĂSURI DE PERSPECTIVĂ 
 

   

 
1. Măsuri economico-financiare 

   

1 Constituirea unui fond de garantare pentru situaţiile în care statul Ministerul Finanţelor Publice,   
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Nr. 

crt. 
DENUMIRE MĂSURĂ INSTITUŢIE RESPONSABILĂ 

IMPACT
1
 ASUPRA 

BGC PE ANUL 2009 

- mld.lei - 
% din 

PIB 

nu-şi poate achita obligaţiile financiare sau folosirea alternativă a 
altor instrumente de plată  
sau  
Compensarea între bugetul de stat/bugetele locale, beneficiarul 
bugetar al  bunurilor/serviciilor şi furnizorul de bunuri/servicii 
pentru creanţele lichide, exigibile şi certe ale celor trei părţi, una 
faţă de alta (furnizorul pt plata bunurilor/ serviciilor prestate şi 
statul pentru creanţele bugetare pe care le are împotriva 
furnizorului); 

Ministerul Administraţiei şi Internelor  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2 Continuarea măsurilor de fiscalizare a agriculturii prin egalizarea 
progresivă a cotei de impozitare şi impozitarea terenurilor 
agricole; 

Ministerul Finanţelor Publice şi 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale,  Ministerul 
Administraţiei şi Internelor  

  

3 Plafonarea cumulului de taxe locale, atât din punct de vedere 
valoric, cât şi numeric; 
 

Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 
Ministerul Finanţelor Publice 

 
 

 

 

4 Alocarea resurselor pentru ministere, pe baza bugetelor pe 
programe coerente şi multianuale; 

Ministerul Finanţelor Publice şi 
Ordonatorii principali de credite, 
Ministerul Sănătăţii  

 
 
 

 

5 Reanalizarea organigramelor instituţiilor publice centrale şi locale, 
pe măsura descentralizării activităţii; 

Ordonatorii principali de credite  
 

 

6 Reanalizarea legislaţiei privind redevenţele şi concesiunile, cu 
aplicabilitate pentru viitoarele contracte şi încercarea de 
renegociere a contractelor; 

Ministerul Economiei şi 
Ministerul Finanţelor Publice 
 

  

7 Suprataxarea profitului excepţional (comparativ cu rata profitului 
din anul precedent); 

Ministerul Finanţelor Publice 
 

  

8 Lărgirea sferei de aplicare a impozitului pe profit diferenţiat 
(majorat), în funcţie de domeniul de activitate (ex. exploatarea 
resurselor naturale, jocuri de noroc - deja existent); 

Ministerul Finanţelor Publice +0,71 
 

+0,12% 

9 Camera de Comerţ şi Industrie a României va pune la dispoziţia Ministerul Afacerilor Externe   
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Nr. 

crt. 
DENUMIRE MĂSURĂ INSTITUŢIE RESPONSABILĂ 

IMPACT
1
 ASUPRA 

BGC PE ANUL 2009 

- mld.lei - 
% din 

PIB 

ambasadelor şi consulatelor generale ale României Baza de date 
privind operatorii economici români, prin Departamentul de 
Comerţ Exterior 

şi  
Departamentul de Comerţ Exterior 
 

  

2. Măsuri sociale 

   

10 Adoptarea unei Legi a salarizării unice în sistemul bugetar, în 
scopul creării unui sistem salarial echitabil şi stimulativ; aplicarea 
graduală a modificărilor în sistemul de salarizare şi eliminarea 
incompatibilităţilor pentru funcţionarii publici 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
Ministerul Finanţelor Publice  
Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 

  

11 Dezvoltarea şi diversificarea sistemului de servicii sociale, în 
special prin creare de servicii de susţinere a familiilor (facilităţi  de 
îngrijire a persoanelor dependente din familie) 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale  
Ministerul Finanţelor Publice 
 

 
 

 

12 Promovarea economiei sociale prin concentrarea unor servicii de 

mai bună calitate : 

� Dezvoltarea unui cadru legislativ coerent, adecvat 
specificităţilor naţionale dar armonizat cu legislaţia 
europeană, care să asigure bazele necesare creării 
sectorului „economie socială în România”; 

� Realizarea de proiecte pilot de economie socială, care 
ulterior pot fi replicate la nivel naţional, în zone 
identificate ca fiind cu probleme sociale; 

� Formarea în domeniul economiei sociale atât a 
profesioniştilor din sistemul social cât şi a managerilor de 
întreprinderi sociale, şi a persoanelor din grupurile 
dezavantajate; 

� Promovarea unei campanii naţionale de informare şi 
promovare a Economiei Sociale în România, precum şi de 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
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Nr. 

crt. 
DENUMIRE MĂSURĂ INSTITUŢIE RESPONSABILĂ 

IMPACT
1
 ASUPRA 

BGC PE ANUL 2009 

- mld.lei - 
% din 

PIB 

conştientizare a societăţilor comerciale cu privire la 
responsabilităţile sociale ce le revin; 

� Dezvoltarea unui Centru Naţional de Resurse care va oferi 
consultanţă şi sprijin noilor iniţiative de economie socială. 

Integrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu handicap prin: 

� Dezvoltarea de instrumente de evaluare vocaţională a 
persoanelor cu handicap; 

� Susţinerea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale 
orientate spre integrarea persoanelor pe piaţa muncii; 

Implementarea de programe de formare profesională pentru 
profesioniştii din domeniu, astfel încât să poată furniza servicii de 
consiliere vocaţională şi mediere pe piaţa muncii pentru persoanele 
cu dizabilităţi. 

13 Majorarea cuantumului prestaţiilor sociale (venitul minim 
garantat, alocaţiile zilnice de hrană, alocaţiile adresate familiilor şi 
copiilor) 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale  
Ministerul Finanţelor Publice 

              -
0,95 
 

 
-0,16% 

 
 

14 Reanalizarea sistemului de prestaţii sociale astfel încât acestea să 
răspundă nevoilor reale ale populaţiei aflate în dificultate 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale  
Ministerul Finanţelor Publice 

 
 

15 Salariaţii care vor fi disponibilizaţi din întreprinderile cu capital de 
stat sau privat, în urma concedierilor colective, să beneficieze de 
aceleaşi măsuri de protecţie socială prevăzute în OUG nr.116/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Prestaţii Sociale. Amendarea de urgenţă a Legii nr.67/2000 pentru 
completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 27/1994 privind impozitele 
şi taxele locale 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
Ministerul Finanţelor Publice 

 
 

16 Implementarea de scheme de ajutor de stat destinate angajatorilor 
pentru formare profesională 
 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
Consiliul Concurenţei 

  

17 Implementarea schemelor de grant pentru susţinerea sănătăţii şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei   
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securităţii în muncă 

 

Sociale 
Consiliul Concurenţei 

  

3. Măsuri sectoriale 

   

18 Simplificarea procedurilor administrative 
Susţinerea "Birourilor Unice" (inclusiv virtuale), care să 
gestioneze activităţile de la înfiinţare (inclusiv recrutarea primului 
angajat) şi până la dizolvarea firmelor 

Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ şi 
Mediul de Afaceri în parteneriat public 
privat 

  

19 Identificarea unui număr de 25 de autorizaţii/avize/licenţe/ 
premise, ca fiind cele mai împovărătoare pentru mediul de afaceri 
şi eliminarea etapizată a acestora 

Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ şi 
Mediul de Afaceri în parteneriat public 
privat 

  

20 Realizarea unui inventar al autorizaţiilor/avizelor/licenţelor/ 
premiselor necesare iniţierii/dezvoltării/lichidării unei afaceri şi 
modificarea cadrului legislativ actual în scopul simplificării 
procedurilor administrative şi reducerii birocraţiei (implementarea 
reală a procedurii aprobării tacite) 

Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ şi 
Mediul de Afaceri în parteneriat public 
privat  

  

21 Dezvoltarea domeniului parcurilor industriale şi de soft, în sensul 
stimulării şi facilitării accesului IMM-urilor în aceste structuri 

Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ şi 
Mediul de Afaceri 

  

22 Sprijinirea reorientării exporturilor româneşti de pe pieţele 
puternic afectate de criza către pieţe emergente afectate într-o 
măsură mai mică, prin deschiderea a 5 centre de promovare în 
parteneriat public-privat (Moscova, Beijing, Chişinău, Cairo, New 
Deli) 

Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ şi 
Mediul de Afaceri 

-0,004  -0,001% 

23 Iniţierea şi derularea unui Program naţional de susţinere şi 
promovare a brandurilor individuale ale firmelor şi produselor 
româneşti la export 

Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ şi 
Mediul de Afaceri 

  

24 
Crearea sistemului naţional interactiv de cunoştinţe şi informaţii 
de comerţ exterior (operaţionalizarea portalului specific) 

Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ şi 
Mediul de Afaceri în parteneriat public 
privat 
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25 
Deschiderea de centre regionale de susţinere şi dezvoltare a 
exporturilor şi stimularea înfiinţării clusterelor (inclusiv de export) 

Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ şi 
Mediul de Afaceri în parteneriat public 
privat 

  

26 Diminuarea termenelor de acordare a brevetelor, mărcilor etc., 
inclusiv scurtarea perioadei de răspuns, precum şi reducerea cu 
până la 75 % a taxelor pentru cererile de brevete şi pentru 
menţinerea brevetelor şi diminuarea costurilor pentru mărcile 
comunitare în conformitate cu recomandările cuprinse în 
Comunicarea Comisiei către Consiliul European COM(2008) 800 
final din 26.11.2008 – Un plan de redresare economică 

Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ şi 
Mediul de Afaceri 
Ministerul Finanţelor Publice 

  

27 Măsuri fiscale de încurajare a agriculturii si reducerea evaziunii 
fiscale: 
- Impozitarea diferenţiată a terenurilor necultivate 
- Impozitarea venitului agricol  
- Reducere de TVA pentru industria alimentară de procesare (TVA 
de 5%) 
- Achitarea de penalităţi de întârziere a plăţilor inclusiv de către 
instituţiile guvernamentale SAU asigurarea unor măsuri 
suplimentare compensatorii 
- Aplicarea Directivei nr.96/2003, privind reducerea accizelor la 
carburanţi pentru utilajele forestiere din agricultură şi silvicultură 
- Fiscalizarea borderourilor de achizitii la persoane fizice 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 
Ministerul Finanţelor Publice 
Consiliul Concurenţei 

-3,43 -0,6 

28 Iniţierea negocierilor cu autorităţile europene pentru continuarea 
acordării ajutorului de Stat  începând cu 2010.  
Subsecvent: 
- stabilirea sectoarelor prioritare şi a formelor de sprijin ce se vor 

acorda cu titlu de ajutor de stat din 2010 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 
Ministerul Finanţelor Publice 
Consiliul Concurenţei  

-4,15 -0,72% 

29 Promovarea ca act normativ a Codului de bune practici între 
producători şi comercianţi (Legea comercializării produselor 
alimentare)  
Notă: Beneficiile se regăsesc în economiile realizate de populaţie 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 
Consiliul Concurenţei 
Ministerul pt. IMM-uri 
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în urma încetinirii creşterii preţurilor la alimente   
30 Implicarea Eximbank în activităţi de creditare a exportului cu 

produse agro-alimentare  
 
 
 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 
Ministerul Finanţelor Publice 
BNR 

  

31 Intermedierea relaţiei cu băncile şi facilitarea creditării activităţilor 
din domeniu 
Subsecvent: Specializarea CEC Bank ca banca a agricultorilor si 
IMM-urilor 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 
Ministerul Finanţelor Publice 
BNR 

  

32 Transferul la MAPDR a evidenţei fondului funciar din agricultură 
şi actualizarea hărţilor funciare 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

  

33 Finantarea de proiecte pentru reabilitarea microsistemelor de 
irigatii (promovarea măsurilor de reabilitare a sistemelor mici şi 
mijlocii) 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 
Ministerul Mediului 

  

34 Redarea in regim de urgenta catre asociatiile de producatori a 
pietelor de gros.  
Subsecvent: Înfintarea bursei de cereale 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 
AVAS 
Ministerul Finanţelor Publice 

  

35 Limitarea actualizării/modificării indicatorilor iniţiali în cadrul 
unor proiecte aflate în execuţie 

Ministerul Finanţelor Publice   

36 Punerea în termen la dispoziţia constructorului a terenurilor libere 
de orice sarcină şi eliminarea practicii privind semnarea 
contractelor de execuţie a lucrărilor anterior momentului finalizării 
procesului de expropriere a terenului 

 
Ministerul Finanţelor Publice 
 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

  

37 Armonizarea mecanismului de aprobare a investiţiilor publice din 
surse diferite (ex Buget de stat vs Fonduri Comunitare) precum şi 
simplificarea procedurii de includere a unor noi proiecte în buget 
în cursul anului bugetar 

 
Ministerul Finanţelor Publice 
 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
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