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Notă informativă 

privind rectificarea  

planului financiar pentru anul 2020 

 

Prin prezenta atragem atenţia asupra faptului că rectificarea planului financiar este necesară în 

contextul declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a pandemiei de coronavirus (COVID-19) la 

data de 11 martie 2020 și instituirea codului roșu la nivel național în legătură cu situația epidimiologică prin 

infecția cu COVID-19 de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică la 13 martie 2013, în 

temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgență, dar şi în 

rezultatul economiilor înregistrate pe unele categorii de cheltuieli. 

În scopul prezentării cât mai explicite şi relevante a modificărilor menţionate, informaţia este clasată 

pe surse de finanţare a activităţii Companiei. 

În rezultatul intervenţiei la planul financiar se propun a fi operate modificări la categoriile de 

cheltuieli după cum urmează (anexa 1):  

I. Mijloacele proprii ale Companiei 

 

Mijloacele financiare în sumă de 150,0 mii (tabel nr.1 p.1) lei, alocate inițial la articolul ” procurarea 

combustibilului și a lubrifianților”, pentru procurarea produselor petroliere se transferă la articolul 

”procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou”, pentru achiziționarea mărfurilor 

igienice (dezinfectanților) în sumă de 117,6 mii lei și la articolul ”procurarea medicamentelor și 

materialelor sanitare”, pentru procurarea mănușilor de unică folosință, măștilor și termometrelor în sumă 

totală de 32,4 mii lei, în scopul protejării angajaților Companiei.  

II. Subvenţii bugetare 

 

Economia formată pe articolul de cheltuieli „servicii de locaţiune” în sumă de 180,0 mii lei (tabelul nr. 

2 p.1), ca rezultat al micşorării cheltuielilor la desfăşurara concursului Eurovision Song Contest 2020, se 

direcționează pentru acoperirea cheltuielilor „servicii pază” (tabelul nr. 2 p.1) în sumă de 180,0 mii lei. 

Majorarea pe articolul susmenționat se explică prin faptul, că în urma desfășurării a trei concursuri privind 

achiziționarea serviciilor de pază fizică, ofertele parvenite de la agenții economici depășeau suma planificată 

cu cca 30%. 

Anexa nr.1 

Descifrarea veniturilor comerciale pentru a.2020 (modificare) 

  tabelul nr.1 

nr 

d/o 
Indici modificare a.2020 (mii lei) 

1 Produse petoliere -150,0 

2 Mărfuri igienice  117,6 

3 Materiale sanitare și de protecție  32,4 

  Total cheltuieli 0,00 
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Descifrarea subvențiilor bugetare pentru a.2020 (modificare) 

  tabelul nr.2 

nr 

d/o 
Indici modificare a.2020 (mii lei) 

1 Bunuri și servicii  

  Servicii de locațiune -180,0 

  Servicii de pază 180,0 

  Total cheltuieli  0,00 

   

 




