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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secţiunea 1 

 

 

Titlul proiectului de act normativ 
 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri 

bugetare  

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

Prin Nota de fundamentare care a stat la baza emiterii Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, în 

cadrul Secțiunii a 2-a, la capitolului referitor la “Descrierea situației 

actuale”, privitor la prezentarea majorării cheltuielilor bugetului de stat pe 

anul 2020 și a influențelor pe principalii ordonatori de credite ai bugetului de 

stat, la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor s-a 

propus suma de 130 milioane lei avand ca destinație participarea la capitalul 

social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului. 

Această sumă este destinată participării la capitalul social al operatorilor 

aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și 

Comunicațiilor, destinatarul sumei nefiind specificat in textul actului 

normativ adoptat. 

2.Schimbări 

preconizate 

Prin modificările propuse se urmărește concretizarea destinatarului în raport 

cu care se va realiza participarea la capitalul social.  

3. Alte informaţii Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” -

S.A., a fost înfiinţată prin H.G. nr.584/1998, privind înfiinţarea Societăţii 

Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., prin 

reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române si este un 

operator economic aflat sub autoritatea Ministerului Transporturilor, 

Infrastructurii şi Comunicaţiilor, conform prevederilor art. 14 alin. (1) 

coroborate cu dispozitiile Anexei 2 pct. E din H.G. nr.90/2020 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi 
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Comunicaţiilor. 

Capitalul social iniţial al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de 

Călători „CFR Călători” – S.A este constituit prin preluarea, corespunzător 

obiectului de activitate, a unei părţi din patrimoniul Societăţii Naţionale a 

Căilor Ferate Române, fiind subscris şi integral vărsat de statul român, în 

calitate de acţionar unic, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin 

Ministerul Transporturilor Infrastructurii şi Construcţiilor. 

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – 

S.A, în calitate de operator de transport feroviar, este un agent economic, 

cu capital de stat, licenţiat în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru 

efectuarea serviciului public de interes naţional privind transportul feroviar 

de călători, supunându-se atât legislaţiei naţionale cât şi legislaţiei 

comunitare UE.  

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – 

S.A efectuează transportul feroviar public de călători pe bază de contract de 

transport, încheiat în condiţiile legii. Furnizarea serviciilor de transport 

feroviar de calatori precum si obligaţiile de serviciu public de interes 

naţional aferente, sunt stabilite in cadrul Contractelor de servicii publice 

încheiate cu Ministerul Transporturilor Infrastructurii şi Construcţiilor 

aprobate prin Hotarare de Guvern. 

In baza contractelor de servicii publice se acorda compensatia pentru 

sustinerea transportului feroviar public de călători. 

În perioada 2008-2015, subvenţia pentru transportul feroviar de călători nu a 

fost alocată la nivelul necesarului în conformitate cu prevederile legale, 

astfel că transportul feroviar de călători a fost subcompensat cu suma de 

2.683 milioane lei. 

In perioada 2013-2019 au fost alocate Societăţii Naţionale de Transport 

Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A sume pentru majorarea de capital 

social, dupa cum urmeaza: 

• 400 milioane lei  pentru majorarea capitalului social în anul 2013, 

conform art.43 din OG nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2013;  

• 327,30 milioane lei pentru majorarea capitalului social în anul 2014, 

conform art.33 din OG nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2014; 

• 126 milioane lei pentru majorarea capitalului social în anul 2015, 

conform art.29 din O.U.G. nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2015. 

• 140 milioane lei pentru majorarea capitalului social în anul 2019, 

conform art. 37 din Legea Bugetului de stat nr. 50 pe anul 2019. 

Participarea la capitalul social, propusă pentru CFR Calatori S.A., se 
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încadrează in planul Guvernului de relansare economica, legat de 

infrastructurile de transport, inclusiv parcul de material rulant aferent 

acestora.  

Pentru transportul feroviar de persoane, se au în vedere programele de 

investiții si reparatii pentru locomotive si vagoane, pentru infrastructurile de 

reparații aferente din unitățile specializate si pentru infrastructura 

informatică de rezervare/ticketing apartinand CFR Calatori. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu. 

11. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu. 

21. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu. 

22. Impactul asupra 

întreprinderilor mici și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu. 

3. Impactul social  

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a-4a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)- mii Lei 

 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Modificări ale veniturilor 

bugetare, 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: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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(i) contribuţii de asigurări 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact financiar, plus/ 

minus, din care: 

buget de stat 

bugete locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru a 

compensa scăderea veniturilor 

bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

7. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

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) acte normative în vigoare ce 

vor fi modificate sau abrogate, 

ca urmare a intrării în vigoare 

a proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a 

fi elaborate în vederea 

implementării noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

11.Compatibilitatea proiectului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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de act normativ cu legislația în 

domeniul achizițiilor publice 

  

2. Conformitatea proiectului 

de act normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale 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 de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul 

de consultare cu organizaţii 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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Hotărârii de Guvern nr. 

521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte 

normative 

4. Consultările desfăşurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005 privind constituirea 

consiliilor interministeriale 

permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea 

de către: 

Consiliul Legislativ 

Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţarii 

Consiliul Economic şi Social 

Consiliul Concurenţei 

Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul Legislativ. 

 

Proiectul de act normativ nu necesită avizul Consiliului Suprem de 

Apărare a Ţării, Consiliului Economic şi Social. 

 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

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 

 

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 este cazul. 
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3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsuri 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. 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Având în vedere cele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de act normativ,  pe care în forma 

avizată îl supunem spre aprobare. 

 

 

 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR 

 LUCIAN NICOLAE BODE 

 

 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE 

FLORIN VASILE CÎȚU 
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SECRETAR GENERAL 

ȘTEFANIA-GABRIELLA FERENCZ 

 

 

 

DIRECȚIA AVIZARE 

DIRECTOR 

DANIELA DEUȘAN 

 

 

 

DIRECTIA ECONOMICA SI AJUTOR DE STAT 

DIRECTOR  

PETRE NEACSA 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ TRANSPORT TERESTRU 

DIRECTOR GENERAL  

ADRIANA KALAPIS 

 

 

 

DIRECTOR TRANSPORT FEROVIAR 

MIRELA DANIELA ȘERBU 

 

 

SNTFC „CFR Călători” S.A. 

DIRECTOR GENERAL 

DAN MARIAN COSTESCU 

 

 

 

 

DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL                                    ŞEF OFICIU JURIDIC 

                   LIVIA CIURTIN                          LILIANA – GABRIELA CONSTANTINESCU 
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