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Secțiunea 1 

Titlul actului normativ  

 

Lege privind venitul minim de inserție 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Misiunea sistemului de asistenţă socială, este aceea ca, prin serviciile sociale şi beneficiile sociale 

acordate, să asigure dezvoltarea capacităţilor indivizilor şi/sau comunităţilor pentru soluţionarea 

propriilor nevoi sociale, precum şi pentru creşterea calităţii vieții acestora şi promovarea activă a 

principiilor de incluziune socială. 

In calitate de stat membru UE, România se supune unor prevederi europene potrivit cărora se 

promovează o societate în care sărăcia şi efectele aferente să fie eradicate prin măsuri active de 

coeziune socială. Potrivit Rezoluţiei Parlamentului European 2010 referitoare la rolul venitului minim 

garantat în lupta împotriva sărăciei şi promovarea unei societăţi incluzive în Europa, obiectivul real al 

sistemelor de venit minim nu este doar de garantare a asistenţei sociale pentru persoanele aflate în 

situaţia de risc, ci şi de acompaniere a acestora în vederea depăşirii situaţiei de excluziune socială şi 

accederii la o viaţă activă ce le va permite creşterea nivelului de trai. România, ca stat membru UE, 

trebuie să-şi alinieze eforturile de reformare a sistemului de asistenţă socială la liniile directoare 

stabilite la nivel european maximizându-şi şansele de absorbţie a fondurilor comunitare destinate 

atingerii ţintelor Strategiei Europa 2020. În consecinţă, România şi-a asumat implementarea cu 

prioritate de măsuri focalizate către grupurile cele mai dezavantajate. În acest sens, România şi-a 

propus să reconfigureze un nou model de acordare a unui număr de 3 beneficii de asistenţă socială într-

un singur beneficiu de asistenţă socială – venitul minim de inserţie, ce are drept scop prevenirea şi 

combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială. Acestea sunt: venitul minim garantat (VMG); 

alocaţia pentru susţinerea familiei (ASF); ajutor pentru încălzirea locuinţei (AÎ). 

 

Acest nou tip de beneficiu de asistenţă socială se va adresa familiilor cu venituri reduse şi va asigura, 

în timp, atingerea ţintei propuse în Programul Naţional de Reformă, pe baza Strategiei Europa 2020 şi 

anume scoaterea din sărăcie a unui număr de 580.000 de persoane. Prin implementarea venitului minim 

de inserţie se urmăreşte co-responsabilizarea beneficiarilor prin condiţionarea acordării acestui tip de 

beneficiu de asistenţă socială de participarea şi rezultatele şcolare ale copiilor şi de căutarea activă a 

unui loc de muncă în cazul părinţilor. 

Având drept punct de plecare din punct de vedere legislativ Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social, 

potrivit căreia beneficiau de acest drept “Familiile, precum şi persoanele singure, fără venituri sau cu 

venituri mici, beneficiază de ajutor social ca forma de protecţie social”, analiza situaţiei acordării beneficiilor  de 

asistenţă social poate fi continuată cu emiterea, în anul 2001 a Legii nr. 416/2001, privind venitul minim 

garantat împreună cu normele metodologice de aplicare, respectiv Hotărârea Guvernului  nr. 

1099/2001. Necesitatea îmbunătăţirii acestui cadru legislativ a fost obţinerea unei mai bune eficacităţi 

de acordare a acestui beneficiu. Scopul, acestui beneficiu asistenţă socială este acordarea de resurse 



financiare celor mai sărace categorii ale populației în scopul de a le ajuta să depășească starea de 

sărăcie în care se află, fără a descuraja atitudinea față de muncă şi este privită ca măsură de 

prevenire şi combatere a fenomenului de sărăcie şi excluziune socială în rândul familiilor și 

persoanelor singure aflate în dificultate. Ulterior acestei date, în anul 2006, respectiv 2011, au 

intervenit o serie de modificări în delimitarea categoriilor de beneficiari, astfel încât să fie asigurată o 

reglementare juridică mai clară şi completă a persoanelor care pot fi înregistrate ca beneficiari ai 

implementării acestei legi.  

În decembrie 2010, a fost aprobată Legea nr. 277 privind alocația pentru susţinerea familiei. 

Alocaţia familială complementară (AFC) şi Alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală 

(ASFM) au fost acordate în intervalul de timp 2004-2010, în baza Ordonanţei de urgenţă 

aGuvernului nr. 105/2003, făcând parte din categoria alocaţiilor familiale ce se acordau familiilor 

cu copii şi având în vedere naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor. Trebuie precizat faptul că, 

potrivit reglementărilor juridice, cele două alocaţii nu puteau fi acordate în mod simultan 

aceleiaşi familii. Astfel, conform Hotărârii Guvernului nr. 1539/2003, familiile cu copii aveau 

dreptul, în funcţie de situaţia familială, fie la alocaţie familială complementară, fie la alocaţia de 

susţinere pentru familia monoparentală. Începând cu anul 2011, aceste două beneficii de 

asistenţă socială se unifică în Alocaţia pentru susţinerea familiei (ASF). Astfel, legea abrogă 

prevederile Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială 

complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală. Totodată ASF are scopul de 

a creşte rata de frecventare a învăţământului obligatoriu de către copiii de vârstă şcolară.  

Pentru realizarea unei protecţii sociale mai puternic focalizate pe segmentele cele mai defavorizate 

ale populaţiei, în anul 2003 a fost elaborată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2003 

privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi acordate 

populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr.245/2003. Normele metodologice 

de aplicare ale acesteia au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1350/2006. Prin Legea 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, începând cu anul 2002, odată cu reglementarea 

acordării ajutoarelor sociale, a fost reglementată şi acordarea ajutoarelor pentru încălzirea 

locuinţei, numai pentru beneficiarii de ajutor social, diferenţiat, în funcţie de sistemul de încălzire 

utilizat. Prin completarea legii cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2002 acordarea 

ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei nu a mai fost condiţionată de calitatea de beneficiar al 

ajutorului social în situaţia familiilor care utilizează pentru încălzirea locuinţei energia termică 

furnizată în sistem centralizat sau gazele naturale, condiţia menţinându-se doar pentru familiile ce 

utilizează lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Ulterior, această Ordonanţă de urgenţă a 

Guvernului a fost modificată cu scopul de a îmbunătăţi criteriile de acordare a beneficiului, astfel 

încât această măsură de protecţie în sezonul rece să acopere nevoiele specifice acestui grup de 

beneficiari. 

In consecinţă, după cum a şi fost descris, de la introducerea fiecăruia dintre aceste beneficii de 

asistență socială, destinate prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială (sau 

în categoria beneficiilor de asistenţă socială menite să sprijine familiile cu venituri reduse) 

prevederile inițiale incluse în reglementările ce le vizau au suferit modificări de-a lungul timpului. 

Scopul acestor modificări a fost preocuparea continuă a legiuitorului de a reforma mecanismul 

prin îmbunătăţirea criteriilor de acordare a beneficiilor, astfel încât mecanismul de acoperire a 

nevoilor reale a persoanelor vulnerabile să fie cât mai mare.  

În momentul de faţă, procesul de reformă îşi propune continuarea precesului de îmbunătăţire prin  

unificarea celor trei beneficii enunţate într-unul singur, respectiv venitul minim de inserție, 

destinat familiilor cu venituri scăzute. 

Prin introducerea unui singur program, în sprijinul continuării reformării sistemului, şi, înplicit 

simplificarea şi eficientizarea acestuia, venitul minim de inserție, ce va înlocui cele trei beneficii 

(venitul minim garantat, alocația pentru susținerea familiei, ajutorul de încălzire), în primul rând, 



din punct de vedere tehnic și administrativ, se va face o singură testare de venituri și bunuri, ceea 

ce va eficientiza funcționarea sistemului atât din punctul de vedere al costurilor administrative, cât 

și prin reducerea fraudelor și erorilor. Co-responabilizarea beneficiarului venitului minim de 

inseţie, prin condiţionarea acordării beneficiilor de participarea şi rezultatele şcolare ale copiilor şi 

de căutarea activă a unui loc de muncă în cazul părinţilor. Această prevedere este o măsură foarte 

importantă în îndeplinirea condiţionalităţilor asumate de România în contextul european. Alte 

avantaje ce vor decurge din implementarea acestui nou mecanism este reprezentat și de către 

reducerea/eliminarea dependentei sociale faţă de sistemul de asistenţă socială; monitorizarea şi 

simp1ificarea procedurilor pentru obtinerea drepturilor sociale solicitate; reducerea numărului de 

prestaţii sociale şi a cuantumului prestaţiei; posibilitatea de a creşte ponderea serviciilor sociale. 

11  Prezentul act normativ nu transpune legislație comunitară și nu creează cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia. 

2. Schimbări preconizate. 

Conform Legii asistenței sociale nr.292/2011 Venitul minim de inserție este destinat asigurării 

nivelului de trai minimal definit ca limita exprimată în lei care asigură nevoile de bază cum ar fi: 

hrană, îmbrăcăminte, igienă personală şi menținerea și salubrizarea locuinţei 

 

Venitul minim de inserție este format din componentele necesare pentru acoperirea diverselor 

situații în care se pot afla familiile/persoanele singure, cum ar fi: 

a) asigurarea unui nivel minim de trai; 

b) susținerea familiilor cu copii, în special de vârstă școlară; 

c) combaterea sărăciei energetice; 

d) stimularea ocupării pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare, altele decât 

cele reglementate de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și 

stimularea ocupării forței de muncă; 

e) asigurarea sănătății prin plata contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate (drept acordat 

și în prezent); 

f) alte facilități – cum ar fi polița de asigurare a locuinței (drept acordat și în prezent); 

g) sprijin pentru depășirea unor situații punctuale care pot conduce la riscul excluziunii 

sociale și care pot fi de natura calamităților naturale, incendiilor, pierderea locuinței, 

afecțiuni ale sănătății care necesită tratamente costisitoare sau a căror tratare nu este 

acoperită integral de asigurarea socială de sănătate. 

 

În acest sens, proiectul de lege alăturat reglementează următoarele: 

- instituirea venitului minim de inserţie, ca beneficiu de asistenţă socială acordat  familiilor 

şi persoanelor singure aflate în situaţie de dificultate, în scopul prevenirii şi combaterii 

sărăciei şi riscului de excluziune socială 

- categoriile de ajutoare financiare, componente ale venitului minim de inserție 

a) ajutor social - ajutorul financiar acordat familiilor ale căror venituri se situează 

sub pragul de sărăcie severă, pentru asigurarea necesităților zilnice de viață; 

b) alocaţie pentru familia cu copii - ajutorul financiar acordat familiilor care au în 

întreţinere unul sau mai mulţi copii, în scopul prevenirii sărăciei copilului şi 

stimulării participării acestuia în sistemul de educaţie; 

c) supliment pentru locuire - ajutorul financiar  acordat ca măsură de combatere a 

sărăciei energetice, destinată consumatorilor vulnerabili, în scopul acoperirii 

integrale sau parţiale a cheltuielilor cu încălzirea locuinţei în perioada 

sezonului rece; 



d) stimulente - măsuri speciale de stimulare pentru participarea la serviciile de 

educaţie, de sănătate sau de ocupare, acordate în bani sau care  reprezintă 

deduceri aplicate veniturilor persoanei; 

e) facilităţi contributive - transferuri financiare pentru plata contribuţiilor de 

asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de beneficiari ai 

măsurilor prevăzute de prezenta lege; 

f) alte drepturi accesorii – transferuri financiare pentru plata unor măsuri 

obligatorii reglementate în legi speciale,  respectiv asigurarea obligatorie a 

locuinţei; 

g) ajutoare sociale comunitare şi de  urgenţă – ajutoare financiare şi/sau în natură, 

destinate sprijinirii familiei/persoanei singure pentru depăşirea unor situaţii de 

dificultate temporară şi care pot fi de natura calamităţilor naturale, incendiilor, 

pierderea locuinţei, afecţiuni ale sănătăţii care necesită tratamente costisitoare 

sau care nu sunt acoperite integral de asigurarea socială de sănătate, precum şi 

alte situaţii de nevoie punctuale. 

- definirea termenilor și noțiunilor utilizate pentru înțelegerea unitară a acestora 

- stabilirea categoriilor de beneficiari: 

a) familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, care au domiciliul sau reşedinţa în 

România 

b) familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, fără domiciliu sau reşedinţă şi fără 

locuinţă pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă 

socială de la nivelul unităţilor administrativ teritoriale în care trăiesc 

c) familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română, pe perioada în care au 

domiciliul ori, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române sau, 

după caz, în condițiile reglementărilor europene în cazul cetăţenilor unui stat 

membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei 

Elveţiene. 

- stabilirea limitelor maxime de venituri până la care se acordă componentele venitului 

minim de inserție 

1. se ajustează venitul care revine fiecărui membru al familiei prin utilizarea 

coeficienților de echivalență, pe baza modelelor utilizate în Uniunea 

Europeană. Coeficienții de echivalență sunt 1 – pentru persoana singură sau 

primul adult al familiei și 0,5 pentru fiecare altă persoană din familie, adult sau 

copil. Venitul net lunar ajustat reprezintă suma care revine fiecărui membru de 

familie din venitul net lunar total al acesteia, după aplicarea coeficienților de 

echivalență corespunzători dimensiunii familiei 

2. se stabilesc limitele de venituri pentru fiecare componentă a venitului minim 

de inserție astfel: 

 260 lei venit net lunar ajustat– până la care se acordă ajutorul social 

 700 lei venit net lunar ajustat – până la care se acordă alocația pentru 

familia cu copii 

 700 lei venit net lunar ajustat – până la care se acordă suplimentul 

pentru locuire, respectiv ajutorul pentru încălzire 

 

- stabilirea cuantumului și condițiilor principale pentru acordarea componentelor venitului 

minim de inserție: 

a)  ajutorul social 

- limită maximă venit net lunar ajustat = 260 lei  

- deducerea unui procent de 50% din veniturile formale și din agricultură dar nu mai mult de 400 



lei/familie  

- se va calcula ca și în prezent prin diferența dintre plafonul maxim rezultat din înmulțirea 

coeficienților de echivalență corespunzători dimensiunii familiei și venitul total al familiei. 

- menținerea condiționalităților referitoare la legătura cu servciile de ocupare și munca în folosul 

comunității  

 

b)  alocație familială 

- limită maximă venit net lunar ajustat = 700 lei  

- deducerea unui procent de 50% din veniturile formale și din agricultură dar nu mai mult de 400 

lei/familie  

- alocație acordată în cuantum fix , în funcție de numărul de copii din familie limitat la 4 copii (ca și 

până acum) 

- cuantum stabilit în funcție de numărul de copii din familie și venitul net lunar ajustat cu repartizare 

pe două trepte de venituri fiind: 

 

Venit net lunar ajustat Cuantum alocație 

familie biparentală 

Cuantum alocație 

familie monoparentală 

0 - 260 100 lei/copil (max. 

400 lei/fam.) 

120 lei/copil (max.480 

lei/fam) 

261 – 700 85 lei/copil (max. 340 

lei/fam.) 

100 lei/copil (max.400 

lei/fam) 

 

- se menține condiția de frecventare a cursurilor școlare 

- vor fi aplicate penalizări pentru copilul/copiii care nu merge la școală   

 

c)  suplimentul pentru locuire 

- limită maximă venit net lunar ajustat = 700 lei  

- deducerea unui procent de 50% din veniturile formale și din agricultură dar nu mai mult de 400 

lei/familie  

- calculul ajutorului potrivit formulei liniare – compensare procentuală din plafon maxim prevăzut de 

lege (se mențin plafoanele din proiect) în raport cu veniturile pe adult echivalent 

- pentru persoana singură cu vârsta de 60 și peste limita venitului este de 1100 lei  

- cuantumul ajutorului reprezintă compensarea procentuală a cheltuielilor pentru încălzire, 

aplicată aplicată la limita maximă, stabilită după cum urmează 

 la valoarea de referință a ajutorului lunar pentru energie termică furnizată în 

sistem centralizat, calculat în limita consumului mediu lunar/număr 

camere/zonă de temperatură  şi de preţul gigacaloriei; 

 la valoarea de referință a ajutorului lunar pentru gaze naturale de 250 lei; 

 la valoarea maximă a ajutorului pentru energie electrică de 240 lei; 

 la valoarea maximă a ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri de 

80 lei . 

 

- Fluxul decizional va fi următorul: 

la nivelul primăriei  

o depunere cerere 

o prelucrare informatii (scanare – este necesară dotarea corespunzătoare a primăriilor, 

formare etc.) 

o verificare informatii din baze de date locale/nationale, dacă se poate 

o verificare in teren 

o aprobare/respingere vocație la dreptul de VMI. Nu se aprobă, ca în prezent și 

dreptul la bneficiu și cuantumul acestuia. La nivelul primăriei se va aproba 



certificarea faptului că, din informațiile prezentate și din verificările efectuate, 

persoana singură sau familia îndeplinesc condițiile de acordare. 

o transmitere in format electronic a formularelor de cerere, documentele doveditoare, 

angajamentele de plată, formularele pentru verificarea în teren şi dispoziţiile 

primarului la agentia județeană (direcția județeană)  

o transmitere in format electronic a formularelor de cerere și informațiilor 

suplimentare la Agenția națională 

o verificări ulterioare înainte de sezonul rece și la solicitare agenție județeană 

- la nivelul Agenției județene (direcție județeană) 

o analiza şi verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate, în baza datelor 

transmise de primării 

o verificare informatii in alte baze de date 

o certificare electronică îndeplinire condiţii de eligibilitate  

o calcul cuantum venit minim de inserţie (pe componente) 

o emitere decizie de aprobare drept și cuantum 

o comunicare decizie la beneficiar, primărie și Agenția națională 

o fundamentare necesar credite 

o efectuare plăți 

o verificări ulterioare pe baza informațiilor trimise de serviciile de ocupare, 

inspectorate școlare, evidența populației, administrația finanaciară etc. 

- la nivelul Agenției naționale 

o centralizare date 

o monitorizare proces de stabilire și plată a dreptului 

o monitorizare cazuri de suspiciuni 

o evaluare cazuri de eroare și fraudă 

o evoluție număr beneficiari și sume plătite 

o control/supervizare 

 

Principalele avantaje ale introducerii VMI, comparativ cu vechiul sistem de beneficii de 

asistență socială destinate persoanelor sărace/vulnerabile: 

 introducerea unui program modern de corelare a celor trei programe existente cu condiții 

de eligibilitate diferite 

 alinierea indicatorilor utilizați și stabilirea aceluiași tip de receptor al beneficiului, respectiv 

familia spre deosebire de cele trei programe actuale care vizează atât familia (ASF, VMG) 

cât și gospodăria (Ajutoare pentru încălzire) 

 utilizarea ca element de stabilire a plafoanelor de venituri a coeficienților de echivalență, 

ținând cont de modelul european care privește distribuția consumului în gospodărie și nu 

cumulul de venituri pe membru de familie 

 transferuri financiare mai generoase pentru cele mai defavorizate categorii de populație 

 un beneficiu acordat mai mare, în medie cu 60% pentru cei care nu au nici un venit și cu 

aproximativ 30% pentru cei care au venituri 

 includerea în program și a celor care realizează venituri din muncă în vederea stimulării 

menținerii pe piața muncii 

 reducerea diferențelor dintre mediul urban și mediul rural prin luarea în considerare a 

autoconsumului în cadrul agriculturii de subzistență 

 țintirea îmbunătățită a celor mai sărace persoane, prin reașezarea pragurilor de venit și 

configurarea mai echitabilă a nivelului cuantumurilor beneficiilor sociale 

 consolidarea componentei pro-muncă, prin introducerea de stimulente financiare în cadrul 

tuturor componentelor VMI  și păstrarea unei părți din veniturile câștigate din muncă astfel 



încât acțiunea socială își schimbă sensul de la o intervenție reactivă la una pro-activă  

 menținerea măsurilor destinate stimulării participării copiilor de vârstă școlară la activitatea 

educațională și astfel crearea premiselor pentru dobândirea unei educații ce să permită 

accesul mai ușor pe piața muncii și implicit la un standard de viață mai ridicat 

 eficientizarea procesului de stabilire și plată a drepturilor, prin utilizarea de tehnici de 

calcul moderne, mult îmbunătățite față de ce se utilizează în prezent; 

 simplificarea procedurilor și reducerea costurilor administrative și private prin reducerea 

numărului de formulare și documente solicitate 

 flexibilizarea prevederilor referitoare la categoriile de bunuri care duc la excluderea 

acordării beneficiilor sociale, prin reconfigurarea listei de active deținute de solicitanți 

 diminuarea diferențelor dintre mediul rural și urban prin luarea în calcul a unei părți din 

veniturile potențiale din agricultură 

 efectuarea de plată unică lunară pentru aceeași familie. Costuri administrative mai mici, 

efort redus inclusiv din partea beneficiarului, beneficiu încasat integral într-o singură tranșă 

 modernizarea autorităților publice implicate și dotarea cu echipamente corespunzătoare la 

nivelul primăriilor și agențiilor teritoriale/agenției naționale 

3. Alte informaţii : Nu este cazul. 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

11 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Se creează premisele de stimulare a participării active pe piața muncii a persoanelor beneficiare 

inclusiv în forme de economie socială 

3. Impact social 

- sprijin focalizat a celor mai sărace categorii de populație aparținând primei quintile 

- majorarea beneficiului social acordat în special pentru familia cu copii 

- stimularea participării școlare a copiilor de vârstă școlară 

- stimularea participării active pe piața muncii a persoanelor apte de muncă beneficiare 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii: Nu este cazul.  

Secțiunea 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 (RON) - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru ani Media 

pe 

patru 

ani  

1 2015 2016 2017 2018 2019 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 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

1.232.700 

 

 

2.756.000 

 

 

 

2.756.000 

 

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 

Se propune aplicarea noului program al venitului minim de inserție 

începând cu 1 iulie 2017, sau, în cazul în care nu sunt finalizate măsurile 

administrative de punere în aplicare, începând cu 1 aprilie 2018. 

Efortul bugetar în anul 2017 se estimează la 1,23 miliarde lei astfel: 

a) componenta de ajutor social – 628,2 milioane lei (5 luni) 



bugetare - număr beneficiari crește cu 34% față de numărul de beneficiari 

actuali ai ajutorului social, respectiv de la 257.000 familii și 

persoane singure la 344.600. 

- ajutorul mediu va crește cu 58% față de cel actual, de la 221 lei 

la 349 lei 

- 344.600 beneficiari x 349 lei = 120,3 milioane lei cheltuieli 

lunare  

- Efort bugetar (5 luni) = 601,5 milioane lei 

- Se estimează că pentru 2/3 din beneficiari, respectiv pentru un 

număr de 229.700 familii și persoane singure se va plăti și 

contribuția de asigurări sociale de sănătate, 229.700 x 349 x 

5,5% = 4,4 milioane lei lunar, respectiv 22 milioane lei pentru 5 

luni 

- Plata PAID se estimează pentru un număr de 70.000 familii și 

persoane singure: 

70.000 x 15 euro (medie) x 4,5 lei = 4,7 milioane lei/an 

b) componenta de alocație pentru familia cu copii – 338,5 milioane lei 

-  număr beneficiari crește cu 21% față de numărul de beneficiari 

actuali ai alocației pentru susținerea familiei, respectiv de la 

280.000 familii și persoane singure la 340.100. 

- alocația medie va crește cu 40% față de cea actuală, de la 142 

lei la 199 lei 

- 340.100 beneficiari x 199 lei = 67,7 milioane lei cheltuieli 

lunare  

- Efort bugetar (5 luni) = 338,5 milioane lei 

c) Componenta de locuire – 266 milioane lei 

- număr beneficiari crește cu 22% față de numărul de beneficiari 

actuali ai ajutorului pentru încălzirea locuinței, respectiv de la 

789.700 familii și persoane singure la 962.200. 

- ajutorul mediu va crește cu 93% față de cel actual, de la 54 lei la 

104 lei 

- 962.200 beneficiari x 104 lei = 100 milioane lei cheltuieli lunare  

- Efort bugetar (5 luni pentru ajutorul de încălzire cu lemne și 1 

lună pentru energie termică, gaze naturale și energie electrică) = 

266 milioane lei 

Lemne: 626.700 beneficiari x 67 lei (ajutor mediu lunar) x 5 

luni = 210 milioane lei 

En. Termică: 147.500 beneficiari x 163 lei (ajutor mediu lunar) 

x 1 lună = 24 milioane lei 

Gaze naturale: 177.600 beneficiari x 180 lei (ajutor mediu 

lunar) x 1 lună = 32 milioane lei 

 

Efort bugetar total an 2017: 

628,2 mil. lei + 338,5 mil. lei + 266 mil. lei = 1.232,7 milioane lei 

La acesta se va adăuga efortul bugetar pentru aplicarea pentru 7 luni a 

actelor normative anterioare, respectiv Legea nr.416/2001, Legea 

nr.277/2010 și Ordonața de urgență a Guvernului nr.70/2011, efort bugetar 

de aproximativ 800 milioane lei. 



 

Efort bugetar an 2018: 

Varianta 1 :  

- in situația în care legea se va aplica de la 1 iulie 2017, pentru 

anul 2018 se estimează un efort bugetar de 2.756 milioane lei 

- în situația în care se va aplica de la 1 aprilie 2018, în anul 2017, 

se va menține același efort bugetar, ca în prezent, pentru 

aplicarea actelor normative anterioare, respectiv Legea 

nr.416/2001, Legea nr.277/2010 și Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.70/2011, efortul bugetar se va menține în aceiași 

parametri ca în prezent, de aproximativ 1.400 milioane lei 

Total variantă: 2.756 milioane lei (12 luni de aplicare) 

Varianta 2:  

- în situația în care legea se va aplica de la 1 aprilie 2018, pentru 

anul 2018 se va înregistra un efort bugetar de 1.972,3 milioane 

lei pentru aplicarea VMI. 

- În această situație, în anul 2018 se va înregistra pentru primele 4 

luni ale anului efortul bugetar necesar acoperirii celor trei 

beneficii anterioare acordate în baza Legii nr.416/2001, Legii 

nr.277/2010 și Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2011, 

de aproximativ 460 milioane lei 

Total variantă: 2.432,3 milioane lei (4 luni legislația anterioară și 

8 luni VMI) 

Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

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

a) aprobarea de noi acte normative                                                        

- proiect de hotărâre a Guvernului pentru aplicarea legii privind venitul minim de inserție 

b) abrogarea unor acte normative: 

- Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 

- Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece, aprobată prin Legea nr.132/2012, cu modificările și completările ulterioare. 

11.Compatibilitatea proiectului de 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 proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie 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 Curţii de Justiţie a Uniunii  Europene  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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

- proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială din România care face obiectul 



Acordului de împrumut între România și BIRD, aprobat prin Legea nr.68/2012, cu amendamentele 

ulterioare. 

6. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  

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

în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

Proiectul de 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. 

Proiectul a fost transmis spre consultare Federaţiei Autorităţilor Locale din România, Asociaţiei 

Municipiilor din România, Asociaţiei Oraşelor din România, Asociaţiei Comunelor din România 

şi Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente. 
Nu este cazul. 

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  
Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ  și  Consiliul Economic şi 

Social. 

6. Alte informaţii  
Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

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  

 

3. 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 



 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de lege privind venitul minim de inserție pe care îl 
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