
MINISTERUL ENERGIEI

ANEXA

mii lei

Titlul Art Alineat Denumire indicator

Program an 

2018 

30 I. VENITURI TOTALE , din care: 1,073,133

I. Venituri curente

C. Venituri nefiscale

30.10 C.1.Venituri din proprietate

36 36.10 36.10.50 Alte venituri din care 68

Venituri din dobanzi

II.Venituri din capital : 1,073,065

39 39.10 Venituri din valorificarea unor bunuri 1,073,065

39.10.04 – Venituri din privatizare 1,073,065

II. CHELTUIELI TOTALE , din care: 1,073,133

87.10 Alte actiuni economice

87.10.50 Alte actiuni economice

20 01.Cheltuieli curente

Titlul II Bunuri si servicii, din care: 63,242

20.3 Alte cheltuieli

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, din care: 63,242

20.30.30 Cheltuieli administrare privatizare din care: 63,242

20.30.30.1

Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti, 

agenti de privatizare sau firme de avocatura si cele pentru 

pregatirea si realizarea privatizarii societatilor comerciale, 

din care: 15,473

20.30.30.1.1

anunturi publicitate interna si internationala privind oferta 

de vanzare, selectie intermediar/consultant 1,354

20.30.30.1.2 onorarii firme de avocatura 3,561

20.30.30.1.3 onorarii intermediari oferte publice/ consultanti privatizare 5,415

20.30.30.1.4

alte cheltuieli pentru realizarea administrarii, pregatirea si 

realizarea privatizarii, inclusiv taxe ASF 5,143

20.30.30.2

Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare in procesul de 

privatizare si post privatizare pentru expertize, cautiuni, 

evaluari in litigii, onorarii executari judecatoresti, 

documente pentru obtinerea avizului de mediu, precum si 

alte asemenea cheltuieli 15,431

20.30.30.3

Costuri implicate de dizolvarea voluntara si lichidarea 

societatilor comerciale 5,200

20.30.30.4

Cheltuieli destinate cofinantarii proiectelor PHARE, 

inclusiv cele aflate în derulare de către instituțiile publice 
implicate

20.30.30.5

Sumele cu care institutia publica implicata participa la 

majorarea capitalului social al unor societati comerciale in 

cazurile prevazute de lege 20,839

20.30.30.6

Sume platite efectiv cumparatorilor, reprezentand daune 

suportate de institutia publica implicata ca urmare a 

garantiilor acordate de aceasta in contractele de vanzare-

cumparare de actiuni si/sau cheltuieli efectuate pentru 

combaterea ori stingerea pretențiilor formulate de 
cumpărător 

20.30.30.7

Cheltuieli legate de plata serviciilor contractate cu un expert 

independent, persoana fizica sau juridica specializata in 

recrutarea resurselor umane, conform OUG 109/2011 cu 

modificarile ulterioare si a art 1 alin (4^1) din OUG 

88/2001 cu modificarile si completările ulterioare, la 
societățile din enerigie se asigură din bugetul aferent 
activității de privatizare al Departamentului 2,560

20.30.30.8

Cheltuieli legate de plata serviciilor consultanţilor de 
specialitate în vederea elaborării de strategii de dezvoltare 
pe termen mediu şi lung, precum şi soluţii de reformă 
energetică referitoare la evoluţia sectorului energetic: 
energie electrică şi termică, hidro, nucleară, petrol, gaze, 
resurse minerale energetice 271

20.30.30.9

Cheltuieli legate de elaborarea de strategii, studii şi sinteze 
referitoare la evoluţia şi la ajustarea structurală a industriei 
energetice. 3,468

Transferuri - total, din care:                    
1,009,891

55.01.20

Vărsăminte din privatizare în contul general al 
trezoreriei statului  

1,009,891

Excedent/Deficit (I. - II.)                       0

BUGETUL PROPRIU DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 
al Ministerului Energiei aferent activităţii de privatizare pe anul 2018



Titlul Art Alineat Denumire indicator

Program an 

2018 

Date informative

A) Informaţii privind disponibilul de cont, din 
care: 1.      Disponibil la începutul perioadei 

(01.01.2018)  31,621

2.      Disponibil constituit în cursul anului, 
conform OUG nr.75/2013 cu modificarile si 

completarile ulterioare; 0

3. vărsăminte din disponibilul anului precedent 
în contul curent general al trezoreriei 0

4.      Total disponibil la sfârşitul anului 
(31.12.2018) 31,621

B) Informaţii privind dividendele si dobanzile 
datorate bugetului de stat

 -     dividende de incasat 1,500,000

 -     dividende de virat 1,500,000

 -     varsaminte din alte venituri 0

 -     dobanzi 0


