
             

 

 

 

 

ORDONANŢĂ 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 

 

 

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată şi al art.1 pct. I. poz.1. din 

Legea nr.138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. 

 

 

  

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

Secţiunea  1 

Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2010  

 

Art.1. – Bugetul de stat pe anul 2010, aprobat prin Legea bugetului de stat pe 

anul 2010, nr.11/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.60 şi nr.60 

bis din 27 ianuarie 2010, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei 

ordonanţe. 

Art.2. – (1) Influenţele asupra bugetului de stat pe anul 2010, detaliate la venituri 

pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr.1. 

(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010 pe titluri de 

cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr.2. 

(3) Bugetul de stat pe anul 2010 se majorează la venituri cu suma de 1.943,3 

milioane lei, la cheltuieli cu suma de 3.865,6 milioane lei, iar deficitul se majorează cu 

suma de 1.922,3 milioane lei. 

Art.3. - Se autorizează Camera Deputaţilor să suplimenteze veniturile proprii în 

anexa nr.3/03/13 „Sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii”, la 

cap.33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”, subcap.33.10.08 „Venituri 

din prestări servicii”, cu suma de 200 mii lei. 
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Art.4. - Se autorizează Camera Deputaţilor să redistribuie în anexa nr.3/03/29 

„Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii”, la cap.51.01 „Autorităţi publice 

şi acţiuni externe”, suma de 4.500 mii lei de la fişa cod obiectiv 7 „Palatul Parlamentului 

– Camera Deputaţilor” alin.71.01.01 „Construcţii”, la fişa cod obiectiv 5 „e) Alte cheltuieli 

asimilate investiţiilor” art.71.03 „Reparaţii capitale aferente activelor fixe”. 

Art.5. - 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 cap.33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi'', subcap.33.10.02 

„Taxe consulare", cu suma de 7.020 mii lei. 

Art.6. - Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să introducă în anexa 

nr.3/14/15 „Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri 

proprii” următoarele modificări: 

a) suplimentarea cu suma de 102 mii lei la cap.33.10 „Venituri din prestări de 

servicii şi alte activităţi'', subcap.33.10.05 „Taxe şi alte venituri în învăţământ"; 

b) introducerea cap.37.10 „Transferuri voluntare altele decât subvenţiile”, 

subcap.37.10.01 „Donaţii şi sponsorizări" cu suma de 26 mii lei; 

c) suplimentarea cu suma 102 mii lei la cap. 65.10 „Învăţământ”, titlul10 

„Cheltuieli de personal” prin  introducerea unui alineat nou alin.10.01.08 „Fond de 

premii”  cu suma de 80 mii lei şi 22 mii lei la art. 10.03 „Contribuţii" ; 

d) suplimentarea cu suma de 26 mii lei la cap.65.10 „Învăţământ”, titlul 20 „Bunuri 

şi servicii", art.20.30 „Alte cheltuieli”, alin.20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”. 

Art.7. - (1) În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului la 

cap.70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” titlul 55 „Alte transferuri” este 

cuprinsă şi suma de 106.250 mii lei pentru implementarea în anul 2010 a „Acordului 

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea 

programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar 

nerambursabil în valoare de 100 miloane de euro acordat de România Republicii 

Moldova”. 

(2) Suma prevăzută la alin.(1) cuprinde şi finanţarea ajutorului acordat Republicii 

Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.729/2010 pentru aprobarea unui ajutor 

acordat Republicii Moldova constând în principalele materiale de construcţii necesare 

pentru reconstrucţia şi repararea unor case afectate de calamităţile naturale din 2010. 

Art.8. – (1) În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului la 

cap.70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” titlul 55 „Alte transferuri” este 
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cuprinsă şi suma de 30.000 mii lei pentru finanţarea programului „Case de locuit în 

zonele afectate de calamităţile naturale din anul 2010”. 

 (2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului la anexa 

nr.3/15/29 „Fişele obiectivelor/ proiectelor/categoriilor de investiţii” să redistribuie suma 

de 22.900 mii lei de la poziţia A - „Obiective/proiecte de investiţii în continuare” şi poziţia 

B - „Obiective/proiecte de investiţii noi”, la poziţia C – „Alte cheltuieli de investiţii", fişa 

cod obiectiv 4 „d - Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările”. 

Art.9. - Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului să 

efectueze în  bugetul fondurilor externe nerambursabile, la cap. 80.08 „Acţiuni generale 

economice comerciale şi de muncă", în anexa 3/15/25 „Fişa finanţării programelor 

aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă 

şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, 

precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, următoarele modificări: 

a) suplimentarea creditelor de angajament pe anul 2010 cu suma de 71.382 mii 

lei la „Programul de cooperare transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013”; 

b) suplimentarea creditelor de angajament pe anul 2010 cu suma de 32.950 mii 

lei la „Programul IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia”; 

c) suplimentarea creditelor de angajament pe anul 2010 cu suma de 1.682 mii lei 

la „Programul operaţional comun de cooperare în bazinul Mării Negre”; 

d) suplimentare creditelor de angajament pe anul 2010 cu suma de 5.566 mii lei 

la „Programul operaţional comun România - Ucraina - Republica Moldova”. 

Art.10. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să suplimenteze creditele 

de angajament aprobate pe anul 2010 în anexa 3/16/21 “Fisa proiectului cu finanţare 

din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi 

postaderare”, la poziţia finanţare externă nerambursabilă, cu suma de 880 mii lei, din 

care: 831 mii lei credite de angajament pentru proiectul “Programul FISCALIS 2013” şi 

49 mii lei pentru proiectul “Dutch Grant TF 054659”. 

Art.11. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să suplimenteze veniturile 

proprii în anexa nr.3/16/13 „Sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri 

proprii", la cap.33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcap.33.10.50 

„Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", cu suma de 4.306 mii lei. 

Art.12. - Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze redistribuiri de fonduri în 

cadrul anexei nr. 3/17/15 "Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate 

parţial din venituri proprii”, între titlurile de cheltuieli curente cu încadrarea în suma 

totală aprobată, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 
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Art.13. - Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă la cap. 61.01 „Ordine 

publică şi siguranţă naţională”, în anexa nr.3/17/29 „Fişele obiectivelor/proiectelor 

/categoriilor de investiţii”, următoarele obiective de investiţii noi:  „Palatul de Justiţie 

Neamţ” cu suma de 3.000 mii lei,  „Sediu Judecătorie Beclean” cu suma de 217 mii lei,  

„Extindere sediu Judecătorie Câmpulung Moldovenesc” cu suma de 40 mii lei, 

„Extinderea Tribunalului Covasna” cu suma de 350 mii lei, sume ce vor fi asigurate prin 

redistribuire cu încadrare în sumele aprobate la titlul 71 „Active nefinanciare”, precum  şi 

„Palatul de Justiţie Iaşi” cu suma de 4.432 mii lei, sumă ce va fi asigurată prin 

redistribuire cu încadrare în sumele aprobate la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor 

cu finanţare rambursabilă”. 

Art.14. – În bugetul  Ministerului Apărării Naţionale la cap.60.01 „Apărare”, este 

cuprinsă şi suma  de 149.208 mii lei în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 

nr.421/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, 

şi stabilirea unor măsuri pentru dotarea adecvată a forţelor suplimentare destinate să 

participe la stabilizarea şi reconstrucţia Afganistanului. 

Art.15. - 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. 

Art.16. - Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să suplimenteze 

veniturile proprii în anexa nr. 3/19/13 „Sume alocate pentru activităţi finanţate integral 

din venituri proprii”, la cap.33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi”, cu suma 

de 3.845 mii lei, din care la subcap.33.10.05 „Taxe si alte venituri în învăţământ” cu 

suma de 545 mii lei şi la subcap.33.10.08 „Venituri din prestări servicii” cu suma de 

3.300 mii lei. 

   Art.17. - Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să introducă în 

anexa nr. 3/19/15 „Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din 

venituri proprii”, un alineat nou alin.30.10.50 „Alte venituri din proprietate” cu suma de 

185 mii lei,  la cap.67.10 „Cultura, recreere şi religie”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”. 

   Art.18. - (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor pe anul 2010, la cap.81.01 „Combustibili şi energie”, titlul 51 „Transferuri între 

unităţi ale administraţiei publice”, suma de 165.347  mii lei se repartizează prin hotărâre 

a Guvernului către bugetele locale şi se utilizează exclusiv pentru  achitarea obligaţiilor 

restante ale centralelor electrice de termoficare astfel: suma de 148.370 mii lei către 
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furnizorul de cărbune Societatea Naţională a Lignitului Oltenia SA Tg. – Jiu şi suma de 

16.977  mii lei în vederea achitării datoriilor către Societatea Naţională de Transport  

Feroviar de Marfă „C.F.R Marfă”-S.A.. 

 (2) Suma prevăzuta la alin.(1) va fi utilizată de Societatea Naţională a Lignitului 

Oltenia SA Tg. – Jiu şi Societatea Naţională de Transport  Feroviar de Marfă „C.F.R 

Marfă”-S.A. exclusiv pentru achitarea obligaţiilor sale către bugetul de stat, bugetul 

fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor sociale de 

stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj. 

 (3) Ministerul Administraţiei si Internelor acordă suma prevăzuta la alin. (1) după 

parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu Ordonanţa 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. 

   (4) Suma prevăzută la alin.(1) se gestionează de către unităţile administrativ-

teritoriale, centralele electrice de termoficare şi Societatea Naţională a Lignitului Oltenia 

SA Tg. – Jiu şi Societatea Naţională de Transport  Feroviar de Marfă „C.F.R Marfă”-S.A. 

prin conturi distincte deschis la Trezoreria Statului. 

Art.19. - (1) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului 2009 cu titlul de ajutor 

suplimentar în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2008 pentru acordarea 

unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse care 

utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei cu modificările şi completările 

ulterioare, se fac venit la bugetul de stat în contul „Donaţii şi sponsorizări”. 

(2) Sumele prevăzute la alin.(1) sunt cuprinse în bugetul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale pe anul 2010, cap.68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, 

titlul 57 „Asistenţă socială” pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, 

potrivit legii.  

Art.20. – Nota din subsolul Anexei nr.3/22/11 „Sume alocate din fonduri externe 

nerambursabile” a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

 „În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la cap.83.08 „Agricultură, 

silvicultură, piscicultură şi vânătoare” titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare” art.56.06 „Programe din Fondul European de 

Garantare Agricolă – FEGA”, sunt cuprinse sumele destinate prefinanţării cheltuielilor 

aferente schemelor de plăţi directe pe suprafaţă, respectiv schema de plată directă 

unică pe suprafaţă, schema de plată pentru culturi energetice, schema de plată 

separată pentru zahăr, precum şi a  măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, sume 
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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 de 

Guvern.”  

Art.21. -  Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să efectueze 

redistribuiri de fonduri în cadrul anexei nr.3/22/02a „Transferuri din bugetul de stat către 

bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole” cu încadrarea în suma totală 

aprobată.  

Art.22. - Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să 

suplimenteze în anexa nr.3/22/15 „Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice 

finanţate parţial din venituri proprii”, veniturile proprii cu suma de 550 mii lei la cap.33.10 

„Venituri din prestări servicii şi alte activităţi”, subcap.33.10.04 „Taxe şi tarife pentru 

analize şi servicii efectuate de laborator” şi corespunzător cheltuielile din venituri proprii 

la cap.83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, prin introducerea titlului 

30 „Dobânzi” cu suma de 250 mii lei şi a titlului 81 „Rambursări de credite” cu suma de 

300 mii lei.   

Art.23. - Se autorizează Ministerul Mediului şi Pădurilor la anexa nr.3/23/29 

„Fişele obiectivelor/proiectelor/ categoriilor de investiţii”, să introducă la fişa cod obiectiv 

4 „d – cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările” poziţiile 

70.01.55.01.03 „Programe cu finanţare rambursabilă”, 70.06.55.01.03 „Programe cu 

finanţare rambursabilă” şi 83.01.65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare 

rambursabilă”, cu încadrare în sumele aprobate la titlurile 55 „Alte transferuri” şi 65 

„Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”. 

Art.24. - Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii la 

cap.84.01 „Transporturi", art.40.05 „Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul", 

se suportă şi subvenţiile aferente lucrărilor executate şi neplătite în anul 2009. 

Art.25. - (1)  În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2010, 

la cap.84.01 „Transporturi", titlul 40 „Subvenţii” este cuprinsă şi suma de 210.629 mii lei 

pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” S.A. în 

vederea acoperiri obligaţiilor de plată restante ale Compania Naţională Căi Ferate CFR 

S.A.. 

(2) Din suma prevăzută la alin.(1), suma de 143.985 mii lei va fi virată de 

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” S.A. exclusiv 

pentru achitarea obligaţiilor Companiei Naţionale Căi Ferate CFR S.A către bugetul de 

stat diminuându-se cu această sumă obligaţiile Societăţii Naţionale de Transport 
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Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” S.A. către Companiei Naţionale Căi Ferate CFR 

S.A. 

 (3) Din suma prevăzută la alin. (1), suma de 66.644 mii lei este aferentă plăţii 

obligaţiilor restante ale Companiei Naţionale Căi Ferate CFR S.A şi va fi virată de 

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători - CFR Călători S.A. numai în 

cazul în care conducerea S.C. E.ON Moldova Furnizare S.A. va aproba cesionarea 

creanţelor în favoarea S.C. E.ON Gaz România S.R.L. şi E.ON Gaz Distribuţie S.A., iar 

acestea vor aproba ca suma încasată să fie utilizată pentru plata dividendelor cuvenite 

bugetului de stat. 

 (4)  Suma prevăzută la alin.(3) va fi virată direct de către Societatea Naţională 

de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” S.A. după cum urmează: către S.C. 

E.ON Gaz România S.R.L. suma de 45.551 mii lei şi E.ON Gaz Distribuţie S.A. suma 

de 21.093 mii lei pentru acoperirea creanţelor cesionate în favoarea acestora de SC 

E.ON Moldova Furnizare S.A. 

 (5) Compania Naţională Căi Ferate CFR S.A. işi operează în contabilitatea 

proprie diminuarea obligaţiilor restante la S.C. E.ON Moldova Furnizare S.A. şi la 

bugetul de stat, pe baza extrasului de cont prezentat de Societatea Naţională de 

Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” S.A.. 

 (6) Sumele prevăzută la alin.(1), alin.(2) şi alin. (3) se gestionează de către 

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” S.A., S.C. 

E.ON Distribuţie şi  E.ON România., printr-un cont distinct deschis la Trezoreria 

Statului. 

 (7) În situaţia în care suma prevăzută la alin.(1) nu a fost virată de Societatea 

Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” S.A. la S.C. E.ON Gaz 

România S.R.L., E.ON Gaz Distribuţie S.A, şi la bugetul de stat, în cea de-a 30-a zi 

lucrătoare de la încasarea sumei de către Societatea Naţională de Transport Feroviar 

de Călători „C.F.R. Călători” S.A., unitatea teritorială a Trezoreria Statului restituie 

această sumă în contul de venituri al bugetului de stat „Alte venituri”.  

Art.26. - (1) Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să 

introducă în anexa nr.3/24/29 „Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii”, 

obiectivul de investiţii „Varianta de ocolire Cluj Nord-Est, km.1+600-km.4+520”, judeţul 

Cluj, cu suma de 1.000 mii lei prin redistribuire de la fişa cod obiectiv 353 „Autostrada 

Bucureşti-Braşov, km0+000-173+300”. 
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(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să modifice la anexa 

nr.3/24/29 „Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii” denumirea fişei cod 

obiectiv 362  „Variantă de ocolire Cluj Est şi Nord Est” în „Variantă de ocolire Cluj Est”. 

(3) Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să introducă în 

anexa nr.3/24/29 „Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii” la fişa cod 

obiectiv 5 „e) Alte cheltuieli asimilate investiţiilor”, poziţia 84.01.71.03 „Reparaţii capitale 

aferente activelor fixe” cu suma de 2.334 mii lei , sumă ce se asigură prin redistribuire 

de la fişa cod obiectiv 2 „b – Dotări independente” poziţia 84.01.71.01.02 „Maşini, 

echipamente şi mijloace de transport”. 

Art.27.- (1) Se aprobă plata sumelor restante de 21.373 mii lei reprezentând TVA 

aferentă lucrărilor executate până la data de 31 decembrie 2006 pentru reabilitarea căii 

ferate pe secţiunea Bucureşti – Câmpina în cadrul Proiectului de modernizare a liniei 

Bucureşti – Braşov, finanţată conform Acordului de împrumut dintre România şi Banca 

Europeană de Investiţii şi Societatea Naţională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) 

pentru finanţarea proiectului de modernizare a căilor ferate semnat la Luxemburg şi la 

Bucureşti la 30 iunie 1998, ratificat prin Legea nr. 35/1999, cu modificările ulterioare. 

(2) Suma de 21.373 mii lei va fi asigurată, din bugetul aprobat Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2010, de la cap.84.01 “Transporturi”, titlul 55 

“Alte transferuri”, alin. 55.01.12 „Investiţii agenţi economici cu capital de stat”. 

Art.28.- Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să introducă în 

anexa nr.3/24/15 „Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din 

venituri proprii” următoarele modificări precum şi redistribuiri de credite bugetare la 

cap.84.10  „Transporturi”: 

a) suplimentarea titlului 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 1.360 mii lei; 

b) suplimentarea titlului 20 „Bunuri şi servicii” cu suma de 690 mii lei; 

c) introducerea unui nou titlu 72 „Active financiare” cu suma de 10 mii lei; 

d) diminuarea titlului 71 „Active nefinanciare” cu suma de 2.060 mii lei. 

Art.29.- Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să 

efectueze modificări în anexa nr.3/25/29 „Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de 

investiţii”, după cum urmează: 

 a) redistribuiri de credite angajament şi de credite bugetare în cadrul cap.65.01 

„Învăţământ”, titlul 71 „Active nefinanciare” în limita sumei de 80.000 mii lei, de la poziţia 

A – „Obiective/proiecte de investiţii în continuare” şi poziţia B – „Obiective/proiecte de 

investiţii noi” la fişa cod obiectiv 5 „e) Alte cheltuieli asimilate investiţiilor”. 
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b) nota din subsolul fişei cod obiectiv 5 „e) Alte cheltuieli asimilate investiţiilor”, se 

modifică astfel: 

 „Din creditele bugetare cuprinse la poziţia II de la sursa de finanţare 

65.01.71.01.01 „Construcţii”, coloana 5, suma minimă de 150.157 mii lei se va utiliza 

pentru lucrări angajate în anul 2009 la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 

potrivit Anexei nr. 3 la HG nr. 655/2009 privind finanţarea din bugetul Ministerului, 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2009 a unor cheltuieli de capital 

pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi repartizarea unor sume din 

transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului, 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi pentru alte obiective de 

investiţii, consolidări, reabilitări, reparaţii capitale, achiziţii imobile, dotări independente 

şi laboratoare din învăţământul preuniversitar, pe bază de hotărâri ale Guvernului.”  

 c) să introducă obiectivul de investiţii nou „Observatorul astronomic - RADO”, cu 

suma de 1.000 mii lei pe anul 2010, din care suma de 700 mii lei de la bugetul de stat şi 

suma de 300 mii lei din surse proprii, sume care se asigură prin redistribuire de la fişa 

cod obiectiv 5 „e) Alte cheltuieli asimilate investiţiilor”. 

Art.30. – (1) În bugetul Ministerului Sănătăţii la cap.56.01 „Transferuri cu 

caracter general între diferite nivele ale administraţiei”, titlul 51 „Transferuri între unităţi 

ale administraţiei publice", art.51.01 „Transferuri curente”, alin.51.01.11 „Transferuri  din 

bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", 

sunt  cuprinse şi sume pentru plata obligaţiilor unităţilor sanitare publice cu paturi din 

reţeaua Ministerului Sănătăţii către furnizorii de bunuri şi servicii, precum şi ale unităţilor 

sanitare cu paturi transferate autorităţilor administraţiei publice locale, în limita sumei 

totale de 859.863 mii lei.  

(2) Suma alocată potrivit alin.(1) include şi suma aprobată conform art.VII din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.  384 din 10 iunie 2010, şi  va fi utilizată numai pentru 

plata obligaţiilor înregistrate peste termenul de scadenţă şi neachitate la data de 30 

iunie 2010, în ordinea cronologică a înregistrării acestora şi nu pot fi efectuate 

angajamente noi pe baza acestei sume.  
 (3) Condiţiile şi modalităţile de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor 

sanitare cu paturi înregistrate la data de 30 iunie 2010, se aprobă prin ordin comun al 

ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  
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Art.31. - În bugetul Ministerului Sănătăţii la cap.66.01 „Sănătate”, la titlul 20 

„Bunuri şi servicii” este cuprinsă şi suma de 14.400 mii lei  pentru finanţarea cheltuielilor 

ocazionate de producţia de vaccin gripal sezonier de către Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”, iar la titlul 55 

„Alte transferuri”, alin.55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat” este 

cuprinsă suma de 2.416 mii lei pentru achiziţia de echipamente şi utilaje necesare 

modernizării liniilor de fabricaţie a vaccinului gripal şi BCG de către Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”. 
   Art.32. - Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să introducă în anexa 

nr.3/31/13 „Sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii”, 

cap.45.10 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plaţilor efectuate şi 

prefinanţări”, subcap.45.10.02 „Fondul Social European”, cu suma de 1.068 mii lei.     

Art.33. - Se autorizează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să introducă la 

anexa nr.3/34/29 „Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii”,  la cap.61.01 

„Ordine publică şi siguranţă naţională”, fişa cod obiectiv 1 „a) Achiziţii de imobile”, cu 

suma de 12 mii lei, sumă asigurată prin redistribuire de la fişa cod obiectiv 2  „b) Dotări 

independente”.   

Art.34. - (1) În  bugetul Ministerului  Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri 

la cap.81.01 „Combustibili şi energie”  titlul 55 „Alte transferuri", este cuprinsă şi suma 

de 124.024 mii lei ce se aloca pentru lucrări de modernizare şi punere în siguranţă a 

instalaţiilor de la Uzina de apă grea din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi 

Nucleare. 

 (2) Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare va utiliza suma prevăzută la 

alin.(1)  astfel: suma de 34.792 mii lei pentru plata obligaţiilor sale către bugetul de stat, 

bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor 

sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj şi suma de 89.232 mii lei pentru 

plata obligaţiilor comerciale faţă de Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. 

Târgu Jiu. 

(3)  Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. Târgu Jiu va utiliza suma 

încasată de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare pentru plata obligaţiilor sale 

către bugetul de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 

bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj. 

(4)  Sumele prevăzute la alin. (2) - (3)  se gestionează de către Regia Autonomă 

pentru Activităţi Nucleare şi de către Societatea Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. 

Târgu Jiu printr-un cont distinct deschis la Trezoreria Statului. 
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Art.35. -  Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

să efectueze în anexa nr. 3/35/15 „Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice 

finanţate parţial din venituri proprii”, următoarele modificări:   

a) să introducă subcap.45.10.01 „Fondul European de Dezvoltare Regională 

(FEDER) la venituri proprii  cu  suma de 330 mii lei; 

b) să introducă subcap.42.10.39 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii 

publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN 

postaderare”  la venituri proprii cu suma de 68 mii lei; 

c) să suplimenteze subcap.36.10.50 „Alte venituri” la venituri proprii cu suma de 

80 mii lei; 

d) să introducă titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile”, art.56.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala  

(FEDR)” în cadrul cap.80.10 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” cu suma de 478 mii 

lei.  

Art.36. – (1) Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri asigură de la 

cap.51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”,  titlul 20 „Bunuri şi servicii”, finanţarea 

costurilor ocazionate din vânzarea pachetelor majoritare de acţiuni potrivit 

Memorandumului cu tema „Vânzarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi 

Mediului de Afaceri a unor pachete minoritare de acţiuni deţinute la societăţile 

comerciale din portofoliu”, în limita sumei de 866 mii lei. După încasarea veniturilor 

prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului 

Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie suma de 866 mii lei se virează la bugetul 

de stat. Diferenţa necesară pentru acoperirea costurilor generate de vânzarea 

pachetelor minoritare de acţiuni se finanţează din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent 

activităţii de privatizare pe anul 2010 al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în 

Industrie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.234/2010, privind aprobarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2010 al Oficiului 

Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie. 

(2) După încasarea veniturilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aferent 

activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe 

anul 2010 suma de 866 mii lei se virează în contul de venituri al bugetului de stat „Alte 

venituri”. 
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Art.37. - Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor să efectueze redistribuiri de sume în cadrul Anexei nr.3/38/15 

„Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii” prin 

suplimentarea titlului 59 „Alte cheltuieli” cu suma de 5.000 mii lei şi diminuarea cu 

aceeasi suma a  titlului 71 „Active nefinanciare” cu încadrarea în sumele aprobate la 

cap.83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”. 

Art.38. -  Se autorizează Academia Română să efectueze redistribuiri în cadrul 

sumei totale aprobata prin Hotărârea Guvernului nr.653/2010 privind suplimentarea 

bugetului Academiei Române pentru funcţionarea Consiliului fiscal din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, prin 

majorarea titlului “Active nefinanciare” cu suma de 85 mii lei şi diminuarea titlului 

“Cheltuieli de personal” cu suma de 80 mii lei, precum şi a titlului “Bunuri şi servicii” cu 

suma de 5 mii lei. 

Art.39. - Veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES se 

diminuează cu suma de 740 mii lei. 

 

 

 

Secţiunea a 2-a   

Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2010 

 

 

 

Art.40. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2010, 

pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor se diminuează cu 62,5 

milioane lei, potrivit anexei nr.3. 

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2010, pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

sectoarelor municipiului Bucureşti se diminuează cu 1.241,5 milioane lei, potrivit anexei 

nr.4. 

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2010, destinate 

finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, se diminuează cu 50,0 

milioane lei, potrivit anexei nr.5. 
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(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2010, pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor se 

diminuează cu 500,0 milioane lei, potrivit anexei nr.6. 

(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2010, pentru 

finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul 

rural, se diminuează cu 313,5 milioane lei. 

  

 

  

 

Secţiunea a 3-a  

Dispoziţii referitoare la bugetul 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2010 

 

 

 

Art.41. – (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate este prevăzut în anexa nr.7 la prezenta ordonanţă. 

(2) Din subvenţiile primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate de la bugetul de stat, suma de 859.863 mii lei se va utiliza potrivit 

prevederilor art.30 din prezenta ordonanţă.  

                  (3) Influenţele aprobate la cap.66.05 ”Sanatate”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”  

vor fi utilizate numai pentru plata obligaţiilor înregistrate peste termenul de scadenţă şi 

neachitate la data de 30 iunie 2010, în ordinea cronologică a înregistrării acestora şi nu 

pot fi efectuate angajamente noi pe baza acestei sume.  
 

 

CAPITOLUL II 

Dispoziţii finale 

 

  
Art.42. – Articolul 8 din Legea nr11/2010, se completează după alin.(1) cu un 

alineat nou „alin.(1')” care va avea următorul cuprins: 

„(1') În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de 

eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu 
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sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror 

reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de 

prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin.(1) se asigură în limita 

necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite.” 

Art.43. – (1) Alineatul (7) al articolului 17 din Legea nr11/2010, se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„ (7) În condiţiile Legii nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se 

autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exerciţiului 

bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din 

fonduri externe nerambursabile postaderare şi care nu au în bugetul propriu titlul 

„Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” sau articolul 

corespunzător să introducă titlul şi articolul respectiv, cu condiţia existenţei fişelor de 

fundamentare a proiectelor propuse la finanţare/finanţate din fonduri externe 

nerambursabile (FEN), avizate de principiu de către autoritatea de 

management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilităţii.”. 

(2) La articolul 17 din Legea nr11/2010, după alin.(7) se va introduce un alineat 

nou alin.(7 1) cu următorul cuprins: 

„(7 1) Prevederile alin.7 se aplică şi pentru instituţiilor publice finanţate parţial din 

venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor atât la partea de 

venituri, cât şi la partea de cheltuieli.”. 

Art.44. – Prevederile art. III alin.(1) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, nu se aplică în cazul 

achitării unor obligaţii restante ale ordonatorilor de credite bugetare, cheltuielilor 

aferente programelor/proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă, cheltuielilor 

pentru hrană, cheltuielilor pentru drumurile judeţene şi comunale, precum şi cheltuielilor 

cu utilităţile pentru spaţiile închiriate şi care se recuperează integral de la chiriaş.  

Art.45. - (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul 

propriu şi al instituţiilor din subordine sumele reprezentând fonduri externe 

nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, primite în 

cursul anului şi necuprinse în bugetul aprobat prin Legea nr.11/2010. 

 

 

(2) Ordonatorii principali de credite vor comunica lunar Ministerului Finanţelor 

Publice sumele primite conform alin.(1), precum şi fişele proiectelor cu finanţare din 
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fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi 

postaderare.  

Art.46. – (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe tot 

parcursul anului redistribuiri de sume între proiectele finanţate din fonduri externe 

nerambursabile preaderare,  să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi finanţate 

din fonduri externe nerambursabile preaderare, şi să modifice în mod corespunzător  

Programul de investiţii publice, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate în 

bugetul de stat sau, după caz,  în bugetul fondurilor externe nerambursabile,  la titlul 55 

"Alte transferuri" . 

(2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să comunice lunar Ministerului 

Finanţelor Publice  modificările efectuate potrivit alin.(1). 

Art.47. – 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, sumele 

reţinute în proporţie de 10% conform art.21 din Legea nr.500/2002 privind finanţele 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu se mai evidenţiază, acestea fiind 

luate în calcul la stabilirea influenţelor. 

Art.48. - 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.49.- Se autorizează ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului 

Finanţelor Publice, să modifice detalierea numărului maxim de posturi aprobată în 

conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2010, nr.11/2010, între capitole 

bugetare şi în structura posturilor, în funcţie de situaţiile specifice apărute în cursul 

anului, cu încadrare în numărului maxim de posturi finanţat.  

Art.50. –  Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele 

aprobate prin prezenta ordonanţă  în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2010 

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.51. – (1) Operatorii economici cu capital majoritar de stat pot dona la bugetul 

de stat, în cursul anului 2010, sume neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe, aferente anilor precedenţi, reprezentând surse proprii de finanţare, 
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constituite din profitul anilor precedenţi, din sume rezultate din vânzarea activelor, din 

vânzarea participaţiilor deţinute la filiale, precum şi sume din cota de 35% potrivit art.1 

din Hotărârea Guvernului nr.168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare 

dezvoltării şi modernizării producţiei de ţiţei şi gaze naturale, rafinării, transportului şi 

distribuţiei petroliere, cu modificările ulterioare. 

(2) Cu sumele donate la alin.(1) se diminuează capitalurile proprii. 

Art.52. – (1) Operatorii economici cu capital majoritar de stat, pot dona sume la 

bugetul de stat, în cursul anului 2010, altele faţă de cele prevăzute la art.51, fără ca 

aceasta să conducă la înregistrarea de rezultate financiare negative.   

(2) Sumele prevăzute la alin.(1) sunt deductibile la calculul profitului impozabil şi 

vor fi reflectate în mod corespunzător în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora. 

(3) Se mandatează reprezentanţii statului în Adunarea Generală a Acţionarilor să 

modifice în mod corespunzător bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor 

economici cu capital majoritar de stat.  

Art.53. – (1) Sumele prevăzute la art.51 şi art.52 se virează într-un cont distinct 

de venituri ale bugetului de stat deschis la unităţile trezoreriei statului în a căror rază 

teritorială operatorii economicii cu capital majoritar de stat sunt luaţi în evidenţa fiscală, 

codificat cu codul de identificare fiscală al acestora. 

(2) Operatorii economici cărora li se aplică prevederile art.51 şi art.52, precum şi 

sumele maxime în limita cărora se pot face donaţii, sunt : Societatea Comercială de 

Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - „Electrica” S.A. cu suma maximă de 400 

milioane lei, Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” S.A. Mediaş cu suma 

maximă de 400 milioane lei şi Compania Naţională Loteria Română S.A. cu suma 

maximă de 74 milioane lei.  

Art.54. – Operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat care 

înregistrează pierderi din anii precedenţi şi beneficiază de subvenţii de exploatare de la 

bugetul de stat prin bugetul ordonatorilor principali de credite, pentru desfăşurarea 

activităţii lor, iar la finele anului înregistrează profit vor repartiza profitul obţinut pentru 

acoperirea pierderilor din anii precedenţi.  

 

 

 

Art.55. – Anexele nr.1- 7 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă. 
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