ORDONANŢĂ
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată şi al art.1 pct. I. poz.1. din
Legea nr.131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art.1. – Bugetul de stat pe anul 2011, aprobat prin Legea bugetului de stat pe
anul 2011, nr.286/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.879 şi
nr.879 bis din 28 decembrie 2010, se modifică şi se completează potrivit prevederilor
prezentei ordonanţe.
Art.2. – (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2011, detaliate
pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr.1.
(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2011 pe titluri de
cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr.2.
(3) Bugetul de stat pe anul 2011 se majorează la venituri cu suma de 3.198,3
milioane lei, la cheltuieli cu suma de 4.094,0 milioane lei, iar deficitul se majorează cu
suma de 895,7 milioane lei.
Art.3. – (1) Se autorizează Senatul României să suplimenteze veniturile proprii în
anexa nr.3/02/13 „Sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii”, la
capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”, subcapitolul 33.10.08
„Venituri din prestări servicii”, cu suma de 33 mii lei.
(2) Se autorizează Senatul României să redistribuie în anexa nr.3/0201/16
„Sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii”, la
capitolul 51.10 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, suma de 200 mii lei, de la titlul 10
„Cheltuieli de personal” la titlul 20 „Bunuri şi servicii”.

Art.4. – (1) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să majoreze în
anexa nr.3/12/15 „Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din
venituri proprii”, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”,
subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi” cu suma de 38
mii lei şi la capitolul 45.10 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări” cu suma de 346 mii lei, din care la subcapitolul 45.10.02
„Fondul Social European” cu suma de 287 mii lei şi la subcapitolul 45.10.10 „Alte
facilităţi şi instrumente postaderare” cu suma de 59 mii lei.
(2) Defalcarea sumelor prevăzute la alin.(1), pe instituţii şi detalierea pe
subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a veniturilor şi cheltuielilor, inclusiv introducerea de
subdiviziuni noi se aprobă de către Secretariatul General al Guvernului.
Art.5. – (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să suplimenteze
veniturile proprii în anexa nr.3/14/13 „Sume alocate pentru activităţi finanţate integral din
venituri proprii”, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”,
subcapitolul 33.10.02 „Taxe consulare”, cu suma de 6.000 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să suplimenteze veniturile proprii
în anexa nr.3/1402/16 „Sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din
venituri proprii”, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”,
subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii”, cu suma de 100 mii lei, şi în mod
corespunzător să suplimenteze cu aceeaşi sumă cheltuielile prevăzute la capitolul
65.10 „Învăţământ”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”.
(3) Nota din subsolul fişei cod obiectiv 2 „Dotări independente” din anexa
nr.3/14/29, „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii a Ministerului Afacerilor
Externe” se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Prin derogare de la prevederile art.24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele aprobate pe anul
2011 se pot achiziţiona 4 autoturisme blindate pentru misiunile diplomatice situate în
zonele de conflict armat.”
Art.6. – Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi
Ministerul Mediului şi Pădurilor să efectueze realocări de credite prevăzute în Anexa
nr.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2010 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată prin Legea nr.15/2011, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art.7. – Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului să
introducă, în cadrul anexei nr.3/15/27, un nou program „Reabilitarea termică a clădirilor
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de locuit cu finanţare din credite bancare cu garanţie guvernamentală” cu suma de 100
mii lei la credite de angajament şi la credite bugetare.
Art.8. – (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi
Ministerul Mediului şi Pădurilor să atribuie în anul 2011 contractele pentru procedurile
de achiziţii publice aferente proiectelor din cadrul „Programului naţional de dezvoltare a
infrastructurii”, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2010, aprobată
prin Legea nr.15/2011, cu modificările şi completările ulterioare, până la concurenţa
valorii totale aprobate.
(2) Derularea contractelor se va realiza cu încadrarea în creditele de angajament
şi creditele bugetare prevăzute în Anexa 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.105/2010.
Art.9. -

Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, să introducă în anexa

nr.3/16/29 „Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii”, cu finanţare din
venituri proprii, obiectivele de investiţii în continuare „Sediu DGFP Sibiu” cu suma de
351 mii lei şi „Sediu AFP şi Trezorerie Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud” cu
suma de 500 mii lei, precum şi obiectivul de investiţii nou „Sediu birou Vamal Halmeu,
judeţul Satu Mare” cu suma de 200 mii lei, sume asigurate prin redistribuire de la fişa
cod obiectiv 719 „Alimentare cu apă, gaze, energie electrică, amenajări şi modernizări
incintă, şarpante, mansardări şi punere în siguranţă a clădirilor şi instalaţiilor”.
Art.10. – (1) Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze în anexa
nr.3/1702/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii”,
următoarele modificări:
a) la venituri suplimentarea cu: suma de 500 mii lei la capitolul 30.10 „Venituri din
proprietate”, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri”; cu suma de
2.751 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi”, din care:
suma de 2.551 mii lei la subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii” şi suma de
200 mii lei la subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obţinute din
activitatea proprie sau anexă”; cu suma de 1.500 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse
venituri”, subcapitol 36.10.50 „Alte venituri”; cu suma de 95.000 mii lei, la capitolul 43.10
„Subvenţii de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 „Subvenţii pentru instituţii
publice";
b) la cheltuieli suplimentarea cu: suma de 99.751 mii lei la capitolul 61.10 „Ordine
publică şi siguranţă naţională", din care: suma de 78.000 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de
personal", suma de 20.240 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii” şi suma de 1.511 mii lei
la titlul 71 „Active nefinanciare”;
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c) să introducă alineatul 51.01.51 „Transferuri din bugetul de stat către fondul de
asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor
prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se
află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate”
cu suma de 224 mii lei prin diminuarea cu aceeaşi sumă a titlului 71 „ Active
nefinanciare”;
d) să suplimenteze suma prevăzută la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă
socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.26
„Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru
creşterea copilului” cu suma de 28 mii lei prin diminuarea cu aceeaşi sumă a titlului 71
„Active nefinanciare”.
(2) Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă în anexa nr.3/1701/16
„Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii”, următoarele modificări
la capitolul 61.10 „Ordine publică şi siguranţă naţională": diminuarea titlului 10
„Cheltuieli de personal” cu suma de 350 mii lei şi suplimentare în mod corespunzător a
titlului 20 „Bunuri şi servicii”.
Art.11. – Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă în anexa nr.3/17/29
„Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii”, la capitolul 61.01 „Ordine
publică şi siguranţă naţională” obiectivul de investiţii nou „Palatul de Justiţie Mehedinţi”
cu suma de 100 mii lei, sumă ce se asigură prin redistribuire cu încadrare în sumele
aprobate la titlul 71 „Active nefinanciare”.
Art.12. – (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze
redistribuiri de sume în cadrul anexei nr.3/18/13 „Sume alocate pentru activităţi finanţate
integral din venituri proprii”, la venituri, între capitole şi subcapitole, cu încadrarea în
suma totală aprobată.
(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze redistribuiri de
credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate între obiectivele de investiţii în
continuare, obiectivele de investiţii noi şi „Alte cheltuieli de investiţii", în limita
prevederilor bugetare aprobate.
(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa
nr.3/1801/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii”
următoarele modificări:
a) la venituri suplimentarea cu suma de 406 mii lei, la capitolul 43.10 „Subvenţii
de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 „Subvenţii pentru instituţii publice";
b) la cheltuieli suplimentarea cu suma de 406 mii lei la capitolul 66.10 „Sănătate”,
astfel: majorarea titlului 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 741 mii lei, diminuarea
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titlului 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 328 mii lei şi diminuarea titlului 71 „Active
nefinanciare” cu suma de 7 mii lei.
(4) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa
nr.3/1807/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii”
următoarele modificări:
a) la venituri suplimentarea cu suma de 167 mii lei, la capitolul 43.10 „Subvenţii
de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 „Subvenţii pentru instituţii publice";
b) la cheltuieli suplimentarea cu suma de 167 mii lei la capitolul 67.10 „Cultură,
recreere şi religie”, astfel: diminuarea titlului 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 20
mii lei şi majorarea titlului 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 187 mii lei.
(5) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa
nr.3/1809/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii”
următoarele modificări:
a) la venituri suplimentarea cu suma de 8.614 mii lei, la capitolul 43.10 „Subvenţii
de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 „Subvenţii pentru instituţii publice";
b) la cheltuieli suplimentarea cu suma de 8.614 mii lei la capitolul 67.10 „Cultură,
recreere şi religie”, astfel: majorarea titlului 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de
3.131 mii lei şi majorarea titlului 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 5.483 mii lei.
(6) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa
nr.3/1812/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii”
următoarele modificări:
a) la venituri suplimentarea cu suma de 343 mii lei, la capitolul 43.10 „Subvenţii
de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 „Subvenţii pentru instituţii publice";
b) la cheltuieli suplimentarea cu suma de 343 mii lei la capitolul 67.10 „Cultură,
recreere şi religie”, astfel: majorarea titlului 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 255
mii lei şi majorarea titlului 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 88 mii lei.
Art.13. – Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să introducă în
anexa nr.3/19/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole şi alineate pe anul 2011 (sume alocate din bugetul de stat)”, la capitolul 61.01
„Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice”, alineatul 51.01.52 „Transferuri din bugetul de stat către fondul de
asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare” cu suma
de 32 mii lei, concomitent cu diminuarea corespunzătoare a sumei prevăzută la
alineatul 51.01.03 „Acţiuni de sănătate”.
Art.14. - Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să suplimenteze
veniturile proprii în anexa nr.3/19/15 „Sinteza sumelor alocate pentru instituţiile
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publice finanţate parţial din venituri proprii” la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de
servicii şi alte activităţi” subcapitolul 33.10.19 „Venituri din serbări şi spectacole
şcolare, manifestări culturale, artistice şi sportive” cu suma de 400 mii lei şi
suplimentarea cu aceeaşi sumă a cheltuielilor prevăzute la capitolul 67.10 „Cultură,
recreere şi religie”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”.
Art.15. – Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să
suplimenteze la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri
între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind
contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru
creşterea copilului” cu suma de 18.025 mii lei, prin diminuarea alineatului 51.01.31
„Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele
beneficiare de ajutor social” cu suma de 10.956 mii lei şi a alineatului 51.01.37
„Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni,
combustibili petrolieri” cu suma de 7.069 mii lei.
Art.16. – În bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale la
cap.68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice” sunt cuprinse şi transferuri către bugetele locale destinate
finanţării unor programe de interes naţional şi a unor cheltuieli ale instituţiilor publice
de asistenţă socială şi unităţilor de asistenţă medico-sociale, potrivit legii.
Art.17. – (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale pe anul 2011, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură,
piscicultură şi vânătoare", titlul 55 „Alte transferuri", suma de 60.047 mii lei se
repartizează Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5
alin.(3^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea
fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană,
precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, în vederea acoperirii sumelor
utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice, ca urmare a Deciziei Comisiei
Europene nr.3850/2009 de excludere de la finanţarea comunitară a anumitor
cheltuieli efectuate de România în cadrul programului de sprijin de preaderare pentru
agricultură şi dezvoltare rurală SAPARD.
(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale virează suma de 60.047 mii lei în
contul

RO 40TREZ 99954010300XXXXX „Disponibil de la bugetul de stat

reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente
instrumentelor structurale" deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de
Autoritatea de Certificare şi Plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în
vigoare prezentei ordonanţe.
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(3) Suma de 60.047 mii lei virată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii
temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.
Art.18. – Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să efectueze
redistribuiri de credite de angajament neutilizate şi credite bugetare între bugetele
instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii, în cadrul anexei nr.3/22/15 „Sinteza
sumelor alocate pentru instituţii finanţate parţial din venituri proprii" capitolul 83.10
„Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, cu încadrarea în totalul creditelor de
angajament şi creditelor bugetare aprobate pentru anul 2011.
Art.19. – (1) Se autorizează Ministerul Mediului şi Pădurilor să efectueze
redistribuiri de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate între obiectivele
de investiţii în continuare, obiectivele de investiţii noi şi „Alte cheltuieli de investiţii", în
limita prevederilor bugetare aprobate.
(2) Se autorizează Ministerul Mediului şi Pădurilor să suplimenteze veniturile
proprii în anexa nr.3/23/13 „Sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri
proprii”, la capitolul 34.10 „Venituri din taxe administrative”, subcapitolul 34.10.50 „Alte
venituri din taxe”, cu suma de 75.000 mii lei.
(3) Se autorizează Ministerul Mediului şi Pădurilor, să introducă în anexa
nr.3/23/29 „Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii”, la capitolul 80.01
„Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, un obiectiv de investiţii nou
„Staţie meteorologică judeţeană Târgu-Mureş” cu suma de 670 mii lei, sumă asigurată
prin redistribuire de la fişa cod obiectiv 837 „Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii
tehnologice de funcţionare a reţelei naţionale meteorologice”.
Art.20.

– În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la capitolul

84.01 „Transporturi”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01.28 „Cheltuieli neeligibile
ISPA”, din cadrul anexei nr.3/24/21, este cuprinsă suma de 5.600 mii lei destinată
proiectului ISPA2005/RO/16/P/PT/003 - „Lucrări de îmbunătăţire a condiţiilor de
navigaţie pe Dunăre, sectorul Călăraşi-Brăila şi studii adiacente”, în scopul închiderii
memorandumului de finanţare actual.
Art.21. - În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2011
este cuprinsă şi suma de 295.358 mii lei pentru plata arieratelor aferente proiectelor de
investiţii derulate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România, astfel:
a) la capitolul 84.01 „Transporturi”, suma de 294.031 mii lei la titlul 55 „Alte
transferuri”, din care: la alineatul 55.01.03 „Programe cu finanţare rambursabilă” suma
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de 32.631 mii lei şi la alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de
stat” suma de 261.400 mii lei;
b) la capitolul 84.06 „Transporturi”, suma de 1.327 mii lei la titlul 55 „Alte
transferuri”, alineatul 55.01.03 „Programe cu finanţare rambursabilă”.
Art.22. – Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să efectueze
în anexa nr.3/2402/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii”
următoarele modificări:
a) să suplimenteze la venituri proprii capitolul 30.10 „Venituri din proprietate” cu
suma de 109 mii lei, din care: la subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi
închirieri" cu suma de 99 mii lei şi la subcapitolul 30.10.50 „Alte venituri din proprietate"
cu suma de 10 mii lei;
b) să suplimenteze la venituri proprii capitolul 35.10 “Amenzi, penalităţi şi
confiscări” la subcapitolul 35.10.50 „Alte amenzi, penalităţi şi confiscări" cu suma de 38
mii lei;
c) să diminueze la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 10 „Cheltuieli
de personal”, cu suma de 925 mii lei;
d) să suplimenteze la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 20
„Bunuri şi servicii” cu suma de 1.055 mii lei;
e) să suplimenteze la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 70
„Cheltuieli de capital” cu suma de 17 mii lei.
Art.23. – Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să efectueze
în anexa nr.3/2403/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii” la
capitolul 84.10 „Transporturi” următoarele modificări:
a) să diminueze titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 910 mii lei;
b) să suplimenteze titlul 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 717 mii lei;
c) să suplimenteze titlul 70 „Cheltuieli de capital” cu suma de 193 mii lei.
Art.24. – Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să efectueze
în anexa nr.3/2405/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii” la
capitolul 84.10 „Transporturi” următoarele modificări:
a) să diminueze titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 1.108 mii lei;
b) să suplimenteze titlul 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 2.213 mii lei;
c) să diminueze titlul 70 „Cheltuieli de capital” cu suma de 1.105 mii lei.
Art.25. – Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să introducă
în anexa nr.3/24/29 „Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii”, la capitolul
84.01 „Transporturi” obiectivul de investiţii nou „Drum de legătură DN 1A – Ocolitoarea
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mică a municipiului Săcele - Platforma Electroprecizia” cu suma de 5.000 mii lei, sumă
ce se asigură prin redistribuire cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
Art.26. – În baza Articolului III – Clauze speciale, Secţiunea 4 – Administrarea
împrumutului, alin.(3) din Acordul de împrumut dintre România şi Fondul pentru
Cooperare Economică Internaţională – Japonia privind Proiectul de reabilitare a
drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998, ratificat prin Legea nr.156/1998, se
autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, la anexa nr.3/24/29, să modifice
valoarea totală a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aferente fişei cod
obiectiv 420 „Proiect de reabilitare a drumurilor etapa a III-a”, de la 511.120 mii lei la
586.654 mii lei, corespunzătoare actualizării contribuţiei Guvernului României, precum
şi a majorării valorii totale a acesteia pentru „Construcţia centurii Timişoara” din cadrul
proiectului şi să majoreze creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pentru
anul 2011 cu suma de 56.613 mii lei.
Art.27. – (1) Cheltuielile ocazionate de rambursarea de la bugetul de stat a
contravalorii serviciilor de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor
pentru aceste servicii, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2007 privind
rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de
la plata tarifelor pentru aceste servicii, sunt prevăzute în bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii de la capitolul 84.01 „Transporturi” titlul 59 „Alte
cheltuieli”, articolul 59.32 „Rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană”.
(2) Sumele care se alocă de la bugetul de stat potrivit prevederilor legale în
vigoare pentru organizarea, pregătirea şi executarea zborurilor speciale sunt cuprinse în
bugetul Ministerului Apărării Naţionale sau în bugetul Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii, după caz, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 59 „Alte cheltuieli”.
Art.28. – (1) În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii la capitolul
84.01 „Transporturi”, titlul 55 „Alte transferuri” este cuprinsă şi suma de 506.388 mii lei
aferentă cheltuielilor neeligibile ISPA în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor
necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Suma prevăzute la alin. (1) nu poate fi virată şi utilizată cu altă destinaţie.
(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr.500/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, în funcţie de gradul de utilizare a sumei prevăzute la alin.(1), se
autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze virări de credite bugetare prin
diminuarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi suplimentarea
corespunzătoare a bugetului Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale.
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Art.29. – Se autorizează Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, la anexa nr.3/25/02a „Sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi
categoriile de cheltuieli finanţate din acestea pe anul 2011", în cadrul sumelor alocate
de la bugetul de stat să suplimenteze titlul 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 5.057 mii
lei, prin diminuarea corespunzătoare a titlului 10 „Cheltuieli de personal" cu suma de
469 mii lei şi a titlului 71 „Active nefinanciare” cu suma de 4.588 mii lei, iar în cadrul
sumelor alocate din venituri proprii să suplimenteze titlul 20 „Bunuri şi servicii” cu suma
de 6.088 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a titlului 55 „Alte transferuri" cu suma
de 270 mii lei şi a titlului 71 „Active nefinanciare” cu suma 5.818 mii lei.
Art.30. – Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
să încheie angajamente legale în anul 2011, cu termen de plată în anul 2012, pentru
achiziţii de bunuri şi servicii necesare organizării conferinţei ministeriale Bologna 2012,
în limita sumei de 1.075 mii lei.
Art.31. – Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
să majoreze veniturile proprii cuprinse în anexa nr.3/25/13 „Sume alocate pentru
activităţi finanţate integral din venituri proprii” cu suma de 258.204 mii lei.
Art.32. - (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului să introducă în anexele la bugetul propriu fişa bugetului instituţiei finanţată
parţial din venituri proprii „Autoritatea Naţională pentru Calificări” şi să suplimenteze
veniturile cuprinse în anexa nr.3/25/15 „Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice
finanţate parţial din venituri proprii” cu suma de 18.290 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri
din prestări servicii şi alte activităţi” şi cu suma de 1.000 mii lei la capitolul 43.10
„Subvenţii de la alte administraţii”, cu majorarea corespunzătoare a cheltuielilor.
(2) Subvenţia prevăzută la alin.(1) se asigură cu încadrarea în sumele aprobate
în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la titlul 51
„Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”.
(3) Detalierea influenţelor prevăzute la alin.(1) pe subdiviziuni ale clasificaţiei
bugetare se aprobă de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Art.33. – (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi de credite de angajament
neutilizate între obiectivele de investiţii noi, obiectivele de investiţii în continuare şi „Alte
cheltuieli de investiţii”, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
(2) Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să
introducă în anexa nr.3/25/29 „Fişele obiectivelor/proiectelor/ categoriilor de investiţii”,
atât la credite de angajament cât şi la credite bugetare, sumele aferente proiectelor
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finanţate din fonduri externe rambursabile, cu încadrarea în prevederile bugetare
aprobate la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”.
Art.34. – Se autorizează Ministerul Sănătăţii, la capitolul 66.01 „Sănătate”, anexa
nr.3/26/29 „Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii”, fişa cod obiectiv 2 „b
– dotări independente”, să diminueze creditele bugetare şi creditele de angajament cu
suma de 12.611 mii lei la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare
rambursabilă” şi să redistribuie suma în cadrul aceluiaşi titlu.
Art.35. – Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să majoreze
veniturile proprii cuprinse în anexa nr. 3/27/13 „Sume alocate pentru activităţi finanţate
integral din venituri proprii" cu suma de 14.000 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse
venituri”, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri”.
Art.36. – (1) Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să
majoreze în anexa nr.3/27/15 „Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate
parţial din venituri proprii" veniturile proprii cu suma de 7.000 mii lei, prin introducerea
subcapitolului 16.10.03 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de
funcţionare” reprezentând sume cuvenite conform prevederilor art.13 alin.(3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea
jocurilor

de

noroc,

cu

modificările

şi

completările

ulterioare,

pentru

Fondul

Cinematografic şi pentru Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice, cu
majorarea corespunzătoare a cheltuielilor.
(2) Defalcarea pe instituţii şi detalierea pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a
veniturilor şi cheltuielilor prevăzute la alin.(1) se aprobă de către Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional.
Art.37. – Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să efectueze
diminuarea Programului „Amenajare muzeistică şi punerea în valoare a spaţiului
muzeal” cu suma de 23.790 mii lei, care va fi utilizată pentru asigurarea cheltuielilor
instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii.
Art.38. – Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să
redistribuie suma de 137 mii lei de la obiectivul de investiţii cu fisă cod 145 „Centrul
cultural Sala Palatului” la fişa cod 3 „c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de
investiţii” cu suma de 77 mii lei şi la fişa cod 5 „e) Alte cheltuieli asimilate investiţiilor” cu
suma de 60 mii lei.
Art.39. – Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să
suplimenteze cu 200 mii lei bugetul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în
anexa nr.3/2701/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
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articole şi alineate, după caz, pe anul 2011 (sume alocate din bugetul de stat)”, prin
majorarea titlului 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 348 mii lei şi diminuarea titlului
20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 148 mii lei.
Art.40. – Se autorizează Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale să
suplimenteze creditele de angajament aferente titlului 56 „Proiecte cu finanţare din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” cu suma de 65.162 mii lei şi
corespunzător să introducă modificările în anexe.
Art.41. – Numărul de posturi finanţat în anul 2011 Ministerului Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale prevăzut în anexa nr.3/28/06 se majorează cu 20 de posturi
pentru Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO.
Art.42. - (1) Se autorizează Ministerul Public să introducă în anexa nr.3/2901/02
„Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după
caz, pe anul 2011 (sume alocate din bugetul de stat)” următoarele modificări:
a) majorarea titlului 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 4.560 mii lei;
b) diminuarea titlului 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare” cu suma de 56 mii lei;
c) majorarea titlului 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 2.100 mii lei;
d) diminuarea titlului 71 „Active nefinanciare” cu suma de 500 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Public să introducă în anexa nr.3/2902/02 „Bugetul
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe
anul 2011 (sume alocate din bugetul de stat)” următoarele modificări:
a) diminuarea titlului 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 1.300 mii lei;
b) majorarea titlului 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 600 mii lei.
Art.43. - Se autorizează Agenţia Naţională de Integritate să introducă la anexa
nr.3/30/29 „Fişele obiectivelor/proiectelor/ categoriilor de investiţii”, fişa cod obiectiv 2 „b
– dotări independente”.
Art.44. - Prin derogare de la prevederile art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea
unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, se autorizează Serviciul Român de Informaţii să ocupe posturile
vacante în limita a 120 de posturi, în vederea operaţionalizării cerinţelor de
implementare a standardelor de bază impuse de reglementările comunitare în domeniul
securităţii aeronautice.
Art.45. – (1) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să diminueze în
anexa nr.3/31/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole şi alineate pe anul 2011 (sumele alocate din bugetul de stat)” la capitolul 68.01
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„Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei
publice”, alineatul 51.01.26 “Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate
pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului ” cu suma de 85 mii lei.
(2) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să suplimenteze veniturile
proprii în anexa nr.3/31/13 „Sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri
proprii” cu suma de 4.970 mii lei, astfel: la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de
servicii şi alte activităţi” subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri în învăţământ” cu
suma de 63 mii lei şi la capitolul 45.10 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul
plaţilor efectuate şi refinanţării”, subcapitolul 45.10.02 „Fondul Social European” cu
suma de 4.907 mii lei.
(3) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să efectueze redistribuiri de
credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate între obiectivele de investiţii în
continuare, obiectivele de investiţii noi şi „Alte cheltuieli de investiţii", în limita
prevederilor bugetare aprobate.
Art.46. - Se autorizează Serviciul de Informaţii Externe să majoreze, în anexa
nr.3/32/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi
alineate pe anul 2011 (sumele alocate din bugetul de stat)” la capitolul 68.01 „Asigurări
şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul
51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele
aflate în concediu pentru creşterea copilului”, cu suma de 6 mii lei.
Art.47. - (1) Se autorizează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să introducă în
anexa nr.3/34/29 „Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii”, capitolul 61.01
„Ordine publică şi siguranţă naţională", fişa „Obiective de investiţii noi” cu suma de
1.321 mii lei, sumă care se asigură prin redistribuire cu încadrarea în prevederile
bugetare aprobate.
(2) Se autorizează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să introducă în anexa
nr.3/34/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi
alineate pe anul 2011 (sumele alocate din bugetul de stat)”, la capitolul 68.01 „Asigurări
şi asistenţă socială”, subcapitolul 68.01.08 „Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere
sau pensionare” cu suma de 120 mii lei, care se asigură prin redistribuire de la
subcapitolul 68.01.06 „Asistenţă socială pentru familie şi copii”.
Art.48. – (1) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr.3/19/15 „Sinteza sumelor alocate
pentru instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii” la capitolul 43.10 „Subvenţii
de la alte administraţii” subcapitolul 43.10.19 „Subvenţii pentru instituţii publice” cu
suma de 24.000 mii lei şi suplimentarea cu aceeaşi sumă a cheltuielilor prevăzute la
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cap. 80.10 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, prin introducerea
titlului 40 „Subvenţii”.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru implementarea programului
„Mihail Kogălniceanu”.
Art.49. – În anul 2011, cheltuielile de ecologizare a procesului de reciclare a
deşeurilor şi subproduselor plumboase, rezultate din obţinerea plumbului decuprat
efectuate de către S.C. Romplumb S.A. se suportă din bugetul aprobat Ministerului
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, de la capitolul 82.01 „Industria extractivă,
prelucrătoare şi de construcţii", titlul 40 „Subvenţii".
Art.50. – (1) Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor să introducă în anexa nr.3/38/15 „Sinteza sumelor alocate pentru
instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii" următoarele redistribuiri de credite
bugetare la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare":
a) suplimentarea titlului 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 9.500 mii lei;
b) diminuarea titlului 20 „Bunuri şi servicii" cu suma de 24.128 mii lei;
c) diminuarea titlului 55 „Alte transferuri” cu suma de 7.089 mii lei;
d) suplimentarea titlului 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare” cu suma de 11.845 mii lei;
e) suplimentarea titlului 59 „Alte cheltuieli" cu suma de 9.872 mii lei.
(2) Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitara Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi de credite de angajament
neutilizate între obiectivele de investiţii în continuare, obiectivele de investiţii noi şi „Alte
cheltuieli de investiţii", în limita prevederilor bugetare aprobate.
Art.51. – În bugetul Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, la anexa
nr.3/43/15 „Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii", se
diminuează titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 1.360 mii lei, şi se
suplimentează titlului 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 1.000 mii lei şi titlul 71 „Active
nefinanciare” cu suma de 360 mii lei.
Art.52. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2011,
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor se majorează cu suma
18.368 mii lei din care suma 7.368 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile şi
contribuţiile aferente acestora din învăţământul special şi din centrele judeţene de
resurse şi asistenţă educaţională şi suma 11.000 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor cu
acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine. Suma de 18.368 mii
lei se repartizează pe judeţe, potrivit anexei nr.3.
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(2) Economiile înregistrate la cheltuielile cu acordarea de produse lactate şi de
panificaţie şi miere de albine se utilizează pentru finanţarea celorlalte cheltuieli
descentralizate la nivelul judeţelor.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2011, pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi
sectoarelor municipiului Bucureşti prevăzute în anexa nr.5 la Legea bugetului de stat pe
anul 2011, nr.286/2010, se diminuează cu suma de 18.368 mii lei la poziţia nr.43 –
„Sume rezervate care se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin hotărâri ale
Guvernului,

în

baza

solicitărilor

şi

fundamentărilor

prezentate

de

autorităţile

administraţiei publice locale”.
Art.53. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2011 se majorează cu suma de 20.400 mii lei.
(2) Suma prevăzută la alin.(1), se alocă judeţului Suceava, potrivit prevederilor
art.XII alin.(1), lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2009 privind unele
măsuri financiar-bugetare, pentru achitarea restanţelor şi rambursarea ratelor scadente
la împrumutul extern, contractat pentru realizarea Programului „Utilităţi şi mediu la
standarde europene în judeţul Suceava”, inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere,
astfel: municipiului Suceava suma de 2.489 mii lei, municipiului Rădăuţi suma de 3.303
mii lei, municipiului Câmpulung Moldovenesc suma de 4.653 mii lei, municipiului Vatra
Dornei suma de 4.031mii lei, oraşului Gura Humorului suma de 4.934 mii lei şi oraşului
Siret suma de 990 mii lei.
Art.54. – (1) Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 4.
(2) În baza art.256 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate,

veniturile bugetului se

completează cu suma de 341.219 mii lei care se alocă de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Sănătăţii.
(3) Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să suplimenteze
creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate pe anul 2011 cu suma de 982.000 mii lei destinată
medicamentelor cu şi fără contribuţie personală şi cu 700.000 mii lei pentru
medicamentele şi materialele sanitare specifice programelor naţionale de sănătate.
(4) Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în anexa nr.10/06
„Sinteza finanţării programelor” şi anexa nr.10/07 „Fişa programului”, să suplimenteze
„Programul naţional de sănătate cu scop curativ” cu suma de 242.573 mii lei, prin
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diminuarea cu aceeaşi sumă a „Programului naţional privind asigurarea serviciilor
medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate”.
Art.55. – Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările
corespunzătoare în veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate, cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului prin derogare de la art.30 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru plata arieratelor, prin bugetul Ministerului
Sănătăţii.
CAPITOLUL II
Dispoziţii finale

Art.56. – Numărul maxim de posturi aprobat în Anexa nr.II, capitolul III, litera B.„Indemnizaţiile personalului din conducerea cultelor recunoscute şi a unităţilor centrale
de cult, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică”, la Legea-cadru
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, se
modifică după cum urmează:
a) Nr.crt.3. – arhiepiscop, şef de cult (mitropolit, episcop, muftiu, şef rabin,
preşedinte uniune şi preşedinte) se majorează cu 6 posturi;
b) Nr.crt.4. – episcop, episcop - vicar patriarhal se diminuează cu 6 posturi.
Art.57. – Articolul 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2011, nr. 286/2011, se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.28. – (1) În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul
83.08 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul "Proiecte cu finanţare din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul "Programe din Fondul
European de Garantare Agricolă - FEGA", din cadrul anexei nr.3/22/11, sunt cuprinse
sumele destinate prefinanţării cheltuielilor aferente schemelor de plăţi directe pe
suprafaţă, respectiv schema de plată directă unică pe suprafaţă, schema de plată
separată pentru zahăr, precum şi a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, sume
ce se alocă temporar din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al
Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice, în baza unor hotărâri ale
Guvernului, precum şi contribuţia externă nerambursabilă a Uniunii Europene destinată
finanţării RICA.
(2) Pentru finanţarea măsurilor de intervenţie în piaţă, cuprinse în măsurile de
piaţă şi intervenţie în agricultură se poate acorda Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale împrumut din veniturile din privatizare, cu o rată a dobânzii egală cu rata de
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politică monetară practicată de Banca Naţională a României plus 4 puncte procentuale.
Împrumutul şi dobânda aferentă se plătesc de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
din sumele restituite cu acestă destinaţie de către Uniunea Europeană.”
Art.58. – Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale pe anul 2011, la capitolul 86.01 „Cercetare şi dezvoltare în domeniul economic",
titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", suma de 115.272 mii lei se
repartizează de către acesta, în condiţiile legii, Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu-Siseşti" pentru plata datoriilor unităţilor de cercetare-dezvoltare din
subordonarea şi/sau coordonarea acesteia.
Art.59. – În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2011, la
capitolul 84.01 „Transporturi", titlul 40 „Subvenţii", este cuprinsă şi suma de 432.800 mii
lei pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători" - SA, în
vederea acoperirii obligaţiilor de plată ale acesteia.
Art.60. – În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2011, la
capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială", este cuprinsă suma de 236.600 mii lei
pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători" – SA.
care va fi utilizată pentru acoperirea obligaţiilor de plată ale acesteia.
Art.61. – (1) În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2011,
la titlul 72 „Active financiare", alineatul 72.01.01 „Participarea la capitalul social al
societăţilor comerciale” este cuprinsă suma de 130.000 mii lei pentru majorarea
capitalului social al Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR" – SA.
(2) Capitalul social al Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” – SA se va
majora cu suma de 130.000 mii lei, reprezentând 52.200.000 acţiuni în valoare de 2,5
lei/acţiune şi va fi utilizată pentru plata obligaţiilor acesteia.
Art.62. – (1) În bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2011, la
cap. 81.01 „Combustibili şi energie", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei
publice", este cuprinsă şi suma de 302.700 mii lei şi se repartizează prin hotărâre a
Guvernului către bugetele locale utilizându-se exclusiv pentru achitarea obligaţiilor către
furnizorii de energie termică.
(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern
prevăzută la alin.(1), autorităţile locale au obligaţia de a efectua plăţile conform
destinaţiilor stabilite.
Art.63. – În bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri pe
anul 2011, la cap. 81.01 „Combustibili şi energie", titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul
55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat” este cuprinsă şi suma de
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79.000 mii lei pentru achitarea obligaţiilor Societăţii Naţionale “Nuclearelectrica”- S.A.,
către producătorul de apă grea Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare.
Art.64. - (1) În bugetul Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2011, la capitolul
84.01 „Transporturi", titlul 59 „Alte cheltuieli” este cuprinsă şi suma de 12.000 mii lei
pentru Regia Autonomă „Compania Română de Aviaţie ROMAVIA”.
(2) Suma prevăzută la alin.(1) se utilizează de Regia Autonomă „Compania
Română de Aviaţie ROMAVIA” exclusiv pentru achitarea obligaţiilor acesteia.
Art.65. – (1) Sumele prevăzute la art.58, art.59, art.60, art.61, art.62, art.63 şi
art.64 alin.(2) se gestionează prin conturi distincte deschise la Trezoreria Statului.
(2) Din sumele aflate în conturile prevăzute la alin.(1) se pot face compensări
atipice în conformitate cu procedura aprobată prin ordin al ministrului finanţelor publice.
Art.66. – Se suplimentează bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni
Generale la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale”, titlul 55 „Alte transferuri”
alineatul 55.01.14 „Fondul Naţional de Preaderare” cu suma de 248.127 mii lei în
vederea asigurării sumelor necesare unităţilor administrativ-teritoriale pentru plata TVA
aferentă achiziţiilor din fonduri publice în cadrul proiectelor ISPA în sectorul de apă la
preluarea de la operatori a investiţiilor realizate ulterior transmiterii cererilor finale de
fonduri la Comisia Europeană în conformitate cu Memorandumurile de Finanţare ISPA
aprobate în perioada 2000-2003, precum şi TVA restant conform Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.135/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.63/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.67. – Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi Ministerul Administraţiei şi Internelor
acordă sumele prevăzute în prezenta ordonanţă, după parcurgerea procedurilor în
domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.137/2007.
Art.68. – Garanţia parţială de risc constituită de Ministerul Finanţelor Publice,
într-un cont distinct conform art.12, alin.(2) din Legea nr.570/2004 privind unele măsuri
pentru privatizarea societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei
electrice S.C. „Electrica Dobrogea” S.A şi S.C.„Electrica Banat” S.A, respectiv suma de
216.618 mii lei şi dobânzile aferente acumulate în cont, se fac venit la bugetul de stat.
Art.69. – (1) Prin derogare de la prevederile art.1, alin.(7) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare,
aprobată prin Legea nr.186/2006, se autorizează O.P.S.P.I. să plătească sumele
datorate Societăţii Comerciale Fondul Proprietatea S.A. Bucureşti reprezentând
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dobânda legală aferentă dividendelor realizate pe anul 2005 de SNTGN Transgaz S.A.
Mediaş, încasate de O.P.S.P.I. şi datorate Societăţii Comerciale Fondul Proprietatea
S.A. Bucureşti în baza hotărârii definitive şi irevocabile a instanţei de judecată
competente.
(2) Suma prevăzută la alin.(1), calculată până la data plăţii integrale a
dividendelor pe anul 2005 cuvenite Societăţii Comerciale Fondul Proprietatea S.A.
Bucureşti se reflectă în mod corespunzător în bugetul de venituri şi cheltuieli aferent
activităţii de privatizare al O.P.S.P.I. pe anul 2011 şi se suportă din veniturile din
dividende încasate de O.P.S.P.I..
Art.70. – (1) În vederea stimulării gradului de absorţie a fondurilor alocate
programelor operaţionale, Ministerul Finanţelor Publice alocă temporar din vărsăminte
din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, ordonatorilor
principali de credite cu rol de Autoritate de management, suma maximă de 2.310.100
mii lei, cu termen de restituire 30 decembrie 2011. Alocarea sumelor pe ordonatori
principali de credite, modul de gestionare al acestora se aprobă prin hotărâre a
Guvernului.
(2) Din suma prevăzută la alin.(1), suma de 280.500 mii lei destinată finanţării
cheltuielilor eligibile din Fondul de Coeziune/Fondul European de Dezvoltare Regională
este cuprinsă în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la capitolul 84.08
„Transporturi”, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare”.
(3) Pentru stabilirea sumei prevăzută la alin.(1), ordonatorii principali de credite
au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice - Autoritatea de Certificare şi
Plată graficul de solicitări de fonduri defalcat pe luni, aprobat de ordonatorii principali de
credite, pe baza propunerilor Autorităţilor de management.
(4) Suma alocata temporar conform prevederilor alin.(1), se restituie de
ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management din sumele
rambursate de Comisia Europeană. În acest sens, ordonatorii principali de credite cu rol
de Autoritate de management au obligaţia să se asigure că sumele utilizate din
vărsăminte din privatizare nu depăşesc valoarea cheltuielilor eligibile din declaraţiile de
cheltuieli deja transmise Autorităţii de Certificare şi Plată cumulată cu a celor care
urmează să fie transmise la Autoritatea de Certificare şi Plată până la data de 30
septembrie 2011.
(5) În cazul în care se constată că declaraţiile de cheltuieli prevăzute la alin.(4)
conţin cheltuieli neeligibile, reconstituirea veniturilor din privatizare se asigură din
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bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de
management, în termenul prevăzut la alin.(1).
(6) În situaţia în care sumele alocate temporar nu se restituie integral până la
data de 30 decembrie 2011, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să calculeze
dobânda la suma rămasă de restituit de la data de 01 ianuarie 2012 până la data
restituirii integrale a sumelor alocate, prin aplicarea unei rate a dobânzii situată la nivelul
ratei de politică monetară practicată de Banca Naţională a României plus 1 punct
procentual. Dobânda reprezintă venit al bugetului trezoreriei statului şi se asigură de
ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management din bugetele proprii.
Art.71. – Concomitent cu introducerea în bugetul de stat, bugetul Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi în bugetele ordonatorilor principali de
credite a modificărilor aprobate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, nu se mai reţin
sumele în proporţie de 10% conform art.21 din Legea nr.500/2002 privind finanţele
publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.72. – (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice valoarea
totală a proiectelor/programelor prevăzute în anexele ordonatorilor principali de credite,
finanţate din titlul 56 „Proiecte finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare”, precum şi a celor finanţate din titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu
finanţare

rambursabilă”,

cu

încadrarea

în

sumele

prevăzute

în

acordurile/

deciziile/contractele/legile de ratificare.
(2) Încadrarea în sumele prevăzute în acordurile/deciziile/contractele/legile de
ratificare, precum şi majorarea valorii totale proiectelor/programelor se face pe
răspunderea ordonatorilor principali de credite.
(3) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor
Publice modificările efectuate conform alin.(1), concomitent cu transmiterea anexelor
însuşite de ordonatorul principal de credite însoţite de fundamentări detaliate.
Art.73. – (1) Suma de 372.011.700 lei rămasă neutilizată în contul RO
83TREZ7005062XXX000864 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare
proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri PHARE", se poate utiliza pentru
finanţarea proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente
structurale şi de coeziune.
(2)

Suma

menţionată

la

alin.(1)

se

transferă

în

contul

RO

40TREZ99954010300XXXXX „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări
şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale"
deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de Certificare şi
Plată.
20

Art.74. – Cheltuielile bugetului general consolidat pe anul 2011, cheltuielile
bugetului de stat şi cele ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate pe anul 2011 se majorează potrivit prevederilor din prezenta ordonanţă prin
derogare de la prevederile art.16 şi art.56 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare,
nr.69/2010, precum şi de la prevederile art.3 alin.(4) şi (5) din Legea nr.275/2010 pentru
aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar.
Art.75. – Se autorizează ordonatorii principali de credite ca, în cursul anului, în
funcţie de situaţiile specifice apărute, să introducă în cadrul titlurilor de cheltuieli,
articole şi alineate noi, cu sume care se asigură prin redistribuire cu încadrarea în
prevederile bugetare aprobate la titlul de cheltuieli respectiv.
Art.76. – Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele
aprobate prin prezenta ordonanţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2011
şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanţe, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.
Art.77. – Anexele nr.1- 4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

PRIM-MINISTRU,
Emil Boc

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti,
Nr. __.
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