
                                            
 

ORDONAN  DE URGEN  

 

cu privire la  rectificarea bugetului de stat  

pe anul 2012 

 

 

 

Având în vedere: 

- analiza execu iei bugetare derulat  pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2012; 

- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea 

desf ur rii normale a activit ii acestora pân  la finele anului; 

- asigurarea fondurilor necesare desf ur rii normale a activit ii unit ilor 

administrativ-teritoriale pân  la finele anului; 

- asigurarea fondurilor necesare pl ii drepturilor asisten ilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav sau a indemniza iilor lunare; 

- asigurarea fondurilor necesare pl ii arieratelor în anumite domenii de activitate; 

- asigurarea sumelor necesare unei mai bune absorb ii a  fondurilor europene; 

 

i inând seama de faptul c  nepromovarea prezentului act normativ ar putea 

avea drept consecin e negative urm toarele: 

- imposibilitatea asigur rii fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite 

în vederea desf ur rii activit ii acestora în bune condi ii pân  la finele anului; 

- imposibilitatea asigur rii fondurilor necesare sus inerii proiectelor de investi ii; 

- imposibilitatea asigur rii unei mai bune absorb ii a  fondurilor europene; 

- imposibilitatea asigur rii fondurilor necesare pl ii arieratelor în anumite domenii 

de activitate; 

- imposibilitatea asigur rii fondurilor necesare pl ii drepturilor asisten ilor 

personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemniza iilor lunare; 

în considerarea faptului c  toate aceste elemente vizeaz  interesul public general 

i constituie situa ii de urgen  i extraordinare a c ror reglementare nu poate fi 

amânat , 
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în temeiul art.115 alin.(4) din Constitu ia României, republicat  i a art.6 din Legea 

nr.500/2002 privind finan ele publice, cu modific rile i complet rile ulterioare, 

 

Guvernul României adopt  prezenta ordonan  de urgen . 

 

 

 

 

CAPITOLUL I 

Dispozi ii generale 

 

 

Art.1. �– Obiectul prezentei ordonan e de urgen  îl constituie rectificarea bugetului 

de stat pe anul 2012, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr.293/2011, 

publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.914 i nr.914 bis din 22 decembrie 

2011, cu modific rile i complet rile ulterioare. 

Art.2. �– (1) Influen ele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2012, detaliate 

pe capitole i subcapitole, sunt prev zute în anexa nr.1. 

(2) Detalierea influen elor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2012 pe titluri de 

cheltuieli i pe ordonatori principali de credite este prev zut  în anexa nr.2. 

Art.3. - Se autorizeaz  Senatul României s  introduc  în anexa nr.3/0201/16 

�„Bugetul institu iilor publice finan ate par ial din venituri proprii pe anul 2012 - sume 

alocate din bugetul institu iilor publice finan ate par ial din venituri proprii", urm toarele 

modific ri: 

a) la venituri, diminuarea cu suma de 118 mii lei la capitolul 43.10 �„Subven ii de la 

alte administra ii", subcapitolul 43.10.09 �„Subven ii pentru institu ii publice"; 

b) la cheltuieli, diminuarea cu suma de 118 mii lei la capitolul 51.10 �„Autorit i 

publice i ac iuni externe�”, din care: suma de 100 mii lei la titlul �„Cheltuieli de personal�”  

i suma de 18 mii lei la titlul �„Active nefinanciare�”. 

Art.4. - Se autorizeaz  Consiliul Concuren ei, la capitolul  51.01 "Autorit i publice 

i ac iuni externe", anexa nr.3/08/29 "Fi ele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de 

investi ii", s  introduc  fi a cod obiectiv 3 "c �– cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 

prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate i a altor studii aferente obiectivelor de investi ii" 

cu suma de 5 mii lei asigurat  prin redistribuire de la fi a cod 5 �“e �– alte cheltuieli 

asimilate investi iilor�”. 
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Art.5. - Se autorizeaz  Ministerul Afacerilor Externe s  introduc  în anexa 

nr.3/1402/16 �„Bugetul institu iilor publice finan ate par ial din venituri proprii pe anul 2012 

- sume alocate din bugetul institu iilor publice finan ate par ial din venituri proprii", 

urm toarele modific ri: 

a) la venituri, suplimentarea cu suma de 196 mii lei la capitolul 43.10 �„Subven ii de 

la alte administra ii", subcapitolul 43.10.09 �„Subven ii pentru institu ii publice"; 

b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 196 mii lei la capitolul 65.10 

�„Înv mânt�”, titlul �„Cheltuieli de personal�”. 

Art.6. -  (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvolt rii Regionale i 

Turismului pe anul 2012 la capitolul 80.01 �„Ac iuni generale, economice, comerciale i de 

munc �”, titlul 55 �„Alte transferuri", suma de 14.232 mii lei se repartizeaz  Ministerului 

Finan elor Publice �– Ac iuni Generale, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3^2) din 

Ordonan a de urgen  a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor 

nerambursabile alocate României de c tre Comunitatea European , precum i a 

fondurilor de cofinan are aferente acestora, aprobat  prin Legea nr.22/2000, cu 

modific rile i complet rile ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de c tre 

Ministerul Finan elor Publice �– Ac iuni Generale ca urmare asigur rii contravalorii notei 

de debit nr.3241106607 emis  de serviciile CE, reprezentând cheltuieli neeligibile pentru 

proiectele RO 2002/000-586.05.02.03.01.04 �„Reabilitarea drumului DJ 131 în vederea 

îmbun t irii traficului regional�” i RO 2002/000-586.05.02.03.01.06 �„Reabilitarea zonei 

turistice a M n stirii Agapia�”. 

(2) Ministerul Dezvolt rii Regionale i Turismului vireaz  suma de 14.232 mii lei în 

contul RO 40TREZ 99954010300XXXXX �„Disponibil de la bugetul de stat reprezentând 

prefinan ri i fonduri în cazul indisponibilit ii temporare aferente instrumentelor 

structurale", deschis la Trezoreria Operativ  Central  i gestionat de Autoritatea de 

Certificare i Plat , în termen de 15 zile lucr toare de la intrarea în vigoare a prezentei 

ordonan e de urgen . 

(3) Suma de 14.232 mii lei virat  de c tre Ministerul Dezvolt rii Regionale i 

Turismului se utilizeaz  pentru continuarea finan rii proiectelor în cazul indisponibilit ii 

temporare a fondurilor din instrumente structurale i de coeziune. 

Art.7.- (1) Se autorizeaz  Ministerul Justi iei s  diminueze în anexa nr.3/17/02 

�„Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole i alineate pe 

anul 2012 - sumele alocate din bugetul de stat", suma prev zut  la capitolul 68.01 

�„Asigur ri i asisten  social ", titlul 51 �„Transferuri între unit i ale administra iei 
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publice", alineatul 51.01.26 �„Transferuri privind contribu ia de asigur ri de s n tate 

pentru persoanele aflate în concediu pentru cre terea copilului", cu suma de 5 mii lei. 

(2) Se autorizeaz  Ministerul Justi iei s  efectueze în anexa nr.3/1702/16 �„Bugetul 

institu iilor publice finan ate par ial din venituri proprii pe anul 2012 - sume alocate din 

bugetul institu iilor publice finan ate partial din venituri proprii" urm toarele modific ri: 

a) s  suplimenteze suma prev zut  la capitolul 61.10 �„Ordine public  i siguran  

na ional ", titlul 51 �„Transferuri între unit i ale administra iei publice", alineatul 51.01.10 

�„Transferuri privind contribu ii de s n tate pentru persoane care execut  pedepse private 

de libertate sau arest preventiv", cu suma de 3.350 mii lei, prin diminuarea cu aceea i 

sum  a titlului 71 �„Active nefinanciare". 

b) s  diminueze suma prev zut  la capitolul 68.10 �„Asigur ri i asisten  social ", 

titlul 51 �„Transferuri între unit i ale administra iei publice", alineatul 51.01.26 �„Transferuri 

privind contribu ii de s n tate pentru persoanele aflate în concediu pentru cre terea 

copilului", cu suma de 90 mii lei. 

Art.8. - Num rul de posturi finan at în anul 2012 Ministerului Ap r rii Na ionale 

prev zut în anexa nr. 3/18/06 se modific  dup  cum urmeaz : 

a) la capitolul 60.01 �„Ap rare�”, num rul maxim de posturi se diminueaz  cu 17, 

respectiv de la 74.972 la 74.955; 

b) la capitolul 61.01 �„Ordine public  i siguran  na ional �”, num rul maxim de 

posturi se majoreaz  cu 17, respectiv de la 3.305 la 3.322. 

Art.9. �– Se autorizeaz  Ministerul Ap r rii Na ionale s  diminueze în anexa nr. 

3/18/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole i 

alineate pe anul 2012 (sumele alocate din bugetul de stat)", suma prev zut  la capitolul 

68.01 "Asigur ri i asisten  social ", titlul 51 "Transferuri între unit i ale administra iei 

publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribu ia de asigur ri de s n tate 

pentru persoanele aflate în concediu pentru cre terea copilului", cu suma de 157 mii lei.

  

Art.10. �– (1) Se autorizeaz  Ministerul Ap r rii s  introduc  în anexa nr. 3/18/13 

�„Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole i alineate pe 

anul 2012 - sumele alocate pentru activit i finan ate integral din venituri proprii" capitolul 

16.10 �„Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utiliz rii bunurilor sau pe desf urarea de 

activit i�”, subcapitolul 16.10.03 �„Taxe i tarife pentru eliberarea de licen e i autoriza ii 

de func ionare�”, cu suma de 135.000 mii lei care se asigur  prin redistribuire de la 

capitolul 30.10 �„Venituri din proprietate�”, subcapitolul 30.10.06 �„Venituri din cota-parte 

transferat  din tarifele de utilizare a spectrului�”. 
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(2) Se autorizeaz  Ministerul Ap r rii Na ionale s  efectueze redistribuiri de sume 

în cadrul anexei nr.3/18/13 �„Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de 

cheltuieli, articole i alineate pe anul 2012 - sumele alocate pentru activit i finan ate 

integral din venituri proprii" la venituri, între capitole i subcapitole, cu încadrarea în 

suma total  aprobat . 

Art.11. �– Se autorizeaz  Ministerul Ap r rii Na ionale s  efectueze redistribuiri de 

credite bugetare i de angajament între programe, în limita prevederilor bugetare 

aprobate. 

Art.12. - Se autorizeaz  Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale s  

diminueze în anexa nr.3/20/02 �„Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de 

cheltuieli, articole i alineate pe anul 2012 (sumele alocate din bugetul de stat)", la 

capitolul 68.01 �„Asigur ri i asisten  social ", titlul 51 �„Transferuri între unit i ale 

administra iei publice", alineatul 51.01.26 �„Transferuri privind contribu ia de asigur ri de 

s n tate pentru persoanele aflate în concediu pentru cre terea copilului" cu suma de 

3.000 mii lei. 

Art.13. -  (1) În termen de 10 zile de la data intr rii în vigoare a prezentei 

ordonan e de urgen , sumele existente în contul de disponibil 54.04.01.32 �„Disponibil 

din fonduri externe nerambursabile FEADR�” deschis pe codul de identificare fiscal  al 

Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, reprezentând diferen  de curs valutar 

favorabil, se fac venit la bugetul de stat i se vars  într-un cont de venituri ale bugetului 

de stat . 

(2) În termen de 3 zile de la virarea sumelor în contul de venituri prev zut la 

alin.(1), Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale solicit  Ministerului Finan elor Publice 

introducerea modific rilor în volumul i structura veniturilor i cheltuielilor bugetului de 

stat precum i în volumul i structura bugetului Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii 

Rurale. 

(3) Sumele cu care se suplimenteaz  bugetul Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii 

Rurale, conform alin.(2) se utilizeaz  numai pentru asigurarea necesarului de finan are 

cuprins la titlul 56 �„Proiecte cu finan are din fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare�”. 

(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) - (3) se autorizeaz  Ministerul Finan elor 

Publice s  introduc  modific ri în volumul i structura veniturilor i cheltuielilor bugetului 

de stat, precum i în volumul i structura bugetului Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii 

Rurale. 
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Art.14. -  Se autorizeaz  Ministerul Transporturilor i Infrastructurii s  redistribuie 

în cadrul capitolului 84.01 �„Transporturi�” titlul 55 �„Alte transferuri�” articolul 55.01 

�„Transferuri interne�” suma de 65.424 mii lei de la alineatul 55.01.28 �„Cheltuieli neeligibile 

ISPA�” la alineatul 55.01.12 �„Investi ii ale agen ilor economici cu capital de stat�”. 

Art.15. -  În bugetul Ministerului Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, la 

capitolul 65.01 �„Înv mânt�”, titlul 51 �„Transferuri între unit i ale administra iei publice�” 

din suma de 49.686 mii lei alocat  suplimentar, suma de 42.391 mii lei este destinat  

realiz rii proiectelor cu finan are extern  nerambursabil  postaderare, derulate de 

institu iile publice finan ate par ial din venituri proprii, aflate în subordinea Ministerului 

Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului.  

Art.16. -  Se autorizeaz  Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, 

prin Comitetul Olimpic i Sportiv Român i prin Comitetul de Organizare a Festivalului 

Olimpic al Tineretului European �– Edi ia de iarn  2013, s  încheie angajamente legale în 

anul 2012, cu termen de plat  în anul 2013, pentru achizi ii de bunuri i servicii i 

mijloace fixe necesare organiz rii Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) �– 

edi ia 2013, în limita sumei de 5.525 mii lei. Comitetul Olimpic i Sportiv Român i 

Comitetul de Organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European �– Edi ia de iarn  

2013  r spund de angajarea sumei de 5.525 mii lei. 

Art.17.- Se autorizeaz  Ministerul Educa iei Cercet rii, Tineretului i Sportului s  

introduc  în Anexa 3/25/15 �„Sinteza bugetelor institu iilor publice finan ate par ial din 

venituri proprii pe anul 2012�” urm toarele modific ri: 

 a) La venituri suplimentarea cu suma de 14.422 mii lei, din care: la capitolul 30.10 

�“Venituri din proprietate�”, subcapitolul 30.10.05 �“Venituri din cesiuni i închirieri�” suma de 

300 mii lei; la capitolul 33.10 �“Venituri din prest ri servicii i alte activit i�” suma de 

13.472  mii lei, din care: la subcapitolul  33.10.08 �“ Venituri din prest ri servicii�” suma de 

2.536 mii lei, la subcapitolul 33.10.14 �“ Contribu ia  elevilor i studen ilor pentru internate 

camine cantin �”  suma de 9.000 mii lei, la subcapitolul 33.10.19 �“ Venituri  din serb ri i 

spectacole colare, manifest ri culturale, artistice i sportive�” suma de 200 mii lei i la 

subcapitolul 33.10.50 �“Alte venituri din prest ri servicii i activit i�” suma de 1.736 mii lei;  

la capitolul 35.10.�“ Amenzi, penalit i i confisc ri�”, subcapitolul 35.10.50 �“Alte amenzi, 

penalit i i confisc ri�” suma de 500 mii lei i la capitolul 36.10.50 �„Alte venituri�” suma 

de150 mii lei; 

 b) La cheltuieli, suplimentarea cu suma de 14.422 mii lei, din care: la capitolul 

65.10 �„Înv mânt�” cu suma de 9.000 lei, la titlul �„Bunuri i servicii�” i la capitolul 67.10 

�“Cultur , recreere i religie�” cu suma de 5.422 mii lei, dup  cum urmeaz : suplimentarea 
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cu suma de 3.059 mii lei la titlul �„Bunuri i servicii�” i cu suma de 6.063 mii lei la titlul 

�„Alte cheltuieli�” i diminuarea cu suma de 3.700 mii lei la titlul �„Active nefinanciare�”. 

Art.18. - (1) Se autorizeaz  Ministerul S n t ii s  diminueze în anexa nr.3/26/02 

�„Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole i alineate pe 

anul 2012 (sumele alocate din bugetul de stat)", suma prev zut  la capitolul 66.01 

�„S n tate", titlul 51 �„Transferuri între unit i ale administra iei publice",  alin. 51.01.25 

�“Programe pentru s n tate�” cu suma de 1.000 mii lei i s  majoreze cu aceea i sum   

alin 51.01.11 �“Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului na ional unic de 

asigur ri sociale de s n tate�”. 

(2) Diminuarea cu suma de 30.000 mii lei prev zut  în bugetul Ministerului 

S n t ii, la titlul 65 �„Cheltuieli aferente programelor cu finan are rambursabil �” se 

efectueaz  f r  afectarea creditelor de angajament. 

Art.19. - Se autorizeaz  Ministerul Culturii i Patrimoniului Na ional s  introduc  în 

anexa nr.3/2702/16 �„Bugetul institu iilor publice finan ate par ial din venituri proprii pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole i alineate�”, pentru Centrul 

Na ional al Cinematografiei, urm toarele modific ri: 

a) la venituri, suplimentarea cu suma de 41 mii lei la capitolul 45.10 �„Sume primite 

de la UE/al i donatori în contul pl ilor efectuate i prefinan ri", subcapitolul 45.10.01 

�„Programe din Fondul European de Dezvoltare  Regional  (FEDR)"; 

b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 41 mii lei  la capitolul 67.10 �„Cultur , 

recreere i religie �”, din care: diminuarea cu suma de 24 mii lei la titlul �„Bunuri i servicii�”  

i suplimentarea cu suma de 65 mii lei la titlul �„Proiecte cu finan are din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare�”. 

Art.20. - Se autorizeaz  Ministerul Public s  efectueze redistribuiri de credite 

bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2012, la capitolul 61.01 �„Ordine public  i 

siguran  na ional �”, între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele 

aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli. 

Art.21. - Se autorizeaz  Academia Român  s  majoreze veniturile proprii 

cuprinse în anexa nr.3/37/13 �„Sume alocate pentru activit i finan ate integral din venituri 

proprii�” cu suma de 15.900 mii lei. 

Art.22. - (1) În anexa nr.3/42/06 la bugetul Consiliului Na ional pentru Combaterea 

Discrimin rii num rul maxim de posturi finan at în anul 2012 se majoreaz  cu 1 post. 

(2) Prin derogare de la prevederile art.22 din Ordonan a de urgen  a Guvernului 

nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetar  pe anul 2009 i reglementarea unor m suri 

financiar-fiscale, aprobat  prin Legea nr.227/2009, cu modific rile i complet rile 
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ulterioare, se autorizeaz  Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii s  ocupe 3 

posturi vacante, cu încadrare în num rul maxim de posturi finan ate i în cheltuielile de 

personal aprobate.  

Art.23. - Se autorizeaz  Institutul Cultural Român s  introduc  în anexa 

nr.3/4401/16 �„Bugetul institu iilor publice finan ate par ial din venituri proprii pe anul 2012 

- sume alocate din bugetul institu iilor publice finan ate par ial din venituri proprii", 

urm toarele modific ri: 

a) la venituri, suplimentarea cu suma de 676 mii lei la capitolul 43.10 �„Subven ii de 

la alte administra ii", subcapitolul 43.10.09 �„Subven ii pentru institu ii publice"; 

b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 676 mii lei la capitolul 67.10 �„Cultur , 

recreere i religie�”, titlul �„Alte cheltuieli�”. 

Art.24. �– În bugetul Ministerului Finan elor Publice - Ac iuni generale, la cap.55.01 

�„Tranzac ii privind datoria public  i împrumuturi�”, titlul 81 �„Ramburs ri de credite�”, 

art.81.02 �„Ramburs ri de credite interne�”, alin.81.02.02 �„Diferen e de curs aferente 

datoriei publice interne�”  se va  include suma de 280.370 mii lei care se va asigura prin 

diminuarea cu aceea i sum  a prevederilor aprobate pentru art.81.01 �„Ramburs ri de 

credite externe�”, alin.81.01.06 �„Diferen e de curs aferente datoriei publice externe�”.    

Art.25. �– Sumele cuprinse în bugetul Ministerului Finan elor Publice - Ac iuni 

Generale, la articolul 56.24 �„Cofinan area asisten ei financiare nerambursabile 

postaderare de la Comunitatea European �”, potrivit prevederilor lit.b) a art.11 din 

Ordonan a de urgen  a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiar  a 

instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen , aprobat  

cu modific ri prin Legea nr.362/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare, nu se 

utilizeaz , pân  la data de 31 decembrie 2012, pentru asigurarea prefinan rii proiectelor 

ai c ror beneficiari sunt al ii decât cei prev zu i la art.5 alin.(1)-(3) i (31) din Ordonan a 

de urgen  a Guvernului nr.64/2009, în cazul indisponibilit ii temporare a fondurilor din 

instrumente structurale.  

Art.26. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugat  pentru finan area 

cheltuielilor descentralizate la nivelul jude elor pe anul 2012 se majoreaz  cu suma de 

11.927 mii lei i se aloc  pe jude e potrivit anexei nr.4 astfel: 

a) se majoreaz  cu 8.978 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  

destinate finan rii drepturilor privind acordarea de produse lactate i de panifica ie 

pentru elevii din înv mântul primar i gimnazial de stat i privat, precum i pentru copiii 

pre colari din gr dini ele de stat i private cu program normal de 4 ore; 
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b) se majoreaz  cu 2.894 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  

destinate finan rii cheltuielilor cu învatamantul special i centrele jude ene de resurse i 

asisten  educa ional ; 

c) se majoreaz  cu 55 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  

destinate pl ii sumelor prev zute prin hot râri judec tore ti având ca obiect acordarea 

unor drepturi de natur  salarial  stabilite în favoarea personalului din unit ile de 

înv mânt special i din centrele de resurse i asisten  educa ional , în cuantumul 

prev zut pentru anul 2012 prin Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 71/2009 privind 

plata unor sume prev zute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi 

salariale personalului din sectorul bugetar, aprobat  cu modific ri prin Legea 

nr.230/2011. 

Art.27. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugat  pentru finan area 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora elor, municipiilor, sectoarelor i 

municipiului Bucure ti, pe anul 2012, se majoreaz  cu suma de 283.227 mii lei i se 

aloc  pe jude e i municipiul Bucure ti potrivit anexei nr.5 astfel: 

a) se majoreaz  cu 99.928 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  

destinate finan rii de baz  a unit ilor de înv mânt preuniversitar de stat pentru 

categoriile de cheltuieli prev zute la art.104 alin.(2) din Legea educa iei na ionale 

nr.1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare; 

b) se diminueaz  cu 20.207 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea 

ad ugat  destinate pl ii sumelor prev zute prin hot râri judec tore ti având ca obiect 

acordarea unor drepturi de natur  salarial  stabilite în favoarea personalului din unit ile 

de înv mânt preuniversitar de stat, în cuantumul prev zut pentru anul 2012 prin 

Ordonan a de urgen  a Guvernului nr.71/2009, aprobat  cu modific ri prin Legea 

nr.230/2011; 

c) se majoreaz  cu 200.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea 

ad ugat  destinate finan rii drepturilor asisten ilor personali ai persoanelor cu handicap 

grav sau indemniza iilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza 

prevederilor art.42 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protec ia i promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicat , cu modific rile i complet rile 

ulterioare; 

d) se majoreaz  cu 3.506 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  

destinate finan rii cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor i municipiului 

Bucure ti, respectiv pentru drepturile privind acordarea de produse lactate i de 

panifica ie pentru elevii din înv mântul primar i gimnazial de stat i privat, precum i 
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pentru copiii pre colari din gr dini ele de stat i private cu program normal de 4 ore i 

pentru înv mântul special i centrele de resurse i asisten  educa ional . 

Art.28. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru echilibrarea 

bugetelor locale pe anul 2012 se majoreaz  cu suma de 874.846 mii lei i se aloc  

astfel: 

a)  6.846 mii lei se aloc  jude ului Suceava, potrivit prevederilor art.XII alin.(1), 

lit.c) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr.114/2009 privind unele m suri financiar-

bugetare, aprobat  prin Legea nr.240/2011, pentru achitarea restan elor i rambursarea 

pl ii scadente la împrumutul extern, contractat pentru realizarea Programului �„Utilit i i 

mediu la standarde europene în jude ul Suceava�”, astfel: municipiului Câmpulung 

Moldovenesc suma de 2.372 mii lei, municipiului Vatra Dornei suma de 1.812 mii lei, 

ora ului Gura Humorului suma de 2.217 mii lei i ora ului Siret suma de 445 mii lei. 

b) 68.000 mii lei se repartizeaz  pe unit i administrativ-teritoriale pentru 

asigurarea continuit ii serviciului de furnizare a energiei termice pentru popula ie în 

sezonul rece, potrivit anexei nr.6; 

c) 350.000 mii lei se repartizeaz  pe jude e pentru achitarea arieratelor unor 

unit i administrativ-teritoriale, inclusiv ale institu iilor i serviciilor publice de subordonare 

local , fa  de furnizorii de bunuri, servicii i lucr ri, precum i fa  de bugetele 

componente ale bugetului general consolidat, potrivit anexei nr.7. 

(2) Repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor prev zute în anexa 

nr.7 se face prin hot râre a consiliului jude ean, prin derogare de la prevederile art.33 din 

Legea finan elor publice locale nr.273/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, pe 

baza cererilor scrise prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale 

înso ite de documente justificative care s  ateste existen a arieratelor i beneficiarii 

sumelor. Repartizarea sumelor pe unit i administrativ-teritoriale se face în dou  etape, 

în ordinea înregistr rii cererilor scrise, astfel: 

a) pân  la data de 10 decembrie 2012 se repartizeaz  sume unit ilor 

administrativ-teritoriale care nu pot achita din veniturile proprii drepturile salariale i nu 

pot opera reducerea cu 5%, respectiv 3% a arieratelor fa  de soldul lunii anterioare, 

conform prevederilor art.I pct.9 din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr.47/2012 pentru 

modificarea i completarea unor acte normative i reglementarea unor m suri fiscal-

bugetare. Sumele repartizate nu pot fi mai mari decât suma cu care trebuie reduse 

arieratele fa  de soldul lunii anterioare; 
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b) dup  data de 10 decembrie 2012 se repartizeaz  sume la toate unit ile 

administrativ-teritoriale care înregistreaz  arierate, inclusiv din derularea unor programe 

na ionale de investi ii. 

(3) Un exemplar din hot rârea consiliului jude ean se transmite direc iei generale 

a finan elor publice jude ene care, pe baza bugetelor locale rectificate, la solicitarea 

fundamentat  a ordonatorilor principali de credite, vireaz  în contul bugetelor locale 

sumele defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru echilibrarea bugetelor locale 

pentru plata arieratelor. 

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru echilibrarea bugetelor 

locale pentru plata arieratelor r mase neutilizate pân  la data de 25 decembrie 2012 se 

restituie la bugetul de stat.  

(5) Suma de 450.000 mii lei se aloc , pe jude e, potrivit unei metodologii aprobate 

prin ordin al ministrului finan elor publice, în scopul achit rii pl ilor restante i a altor 

obliga ii de decontare înregistrate în contabilitate ale unor unit i administrativ-teritoriale 

i institu ii publice finan ate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, la data 

de 30 septembrie 2012, rezultate din rela ii cu furnizorii de bunuri, servicii i lucr ri 

precum i din rela iile cu unele institu ii publice,  denumite în continuare obliga ii de plat . 

(6) Sumele alocate unit ilor administrativ-teritoriale în condi iile alin.(5) vor fi 

utilizate exclusiv pentru: 

a) stingerea obliga iilor fiscale restante c tre bugetul de stat, bugetul asigur rilor 

sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii ori 

lucr ri ai unit ilor administrativ-teritoriale i institu iilor publice finan ate integral din 

bugetele locale, din subordinea acestora; 

b)stingerea obliga iilor fiscale restante c tre bugetul de stat, bugetul asigur rilor 

sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale unit ilor administrativ-teritoriale i 

institu iilor publice finan ate integral din bugetele locale. 

(7) Sumele alocate potrivit prevederilor art.7 alin.(3) din Ordonan a Guvernului 

nr.13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, r mase nerepartizate 

sau repartizate i neutilizate la data de 01 noiembrie 2012, vor fi utilizate potrivit 

prevederilor alin.(5) i alin.(6) ale prezentului articol.  

Art.29. - Economiile înregistrate la plata sumelor prev zute prin hot râri 

juc tore ti având ca obiect acordarea unor drepturi de natur  salarial  stabilite în 

favoarea personalului din unit ile de înv mânt special i din centrele de resurse i 

asisten  educa ional  precum i din unit ile de înv mânt preuniversitar de stat, pot fi 
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utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemniza iilor i a altor drepturi salariale în 

bani stabilite prin lege, precum i pentru plata contribu iilor aferente acestora.  

Art.30. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  destinate finan rii 

Programului de dezvoltare a infrastructurii i a unor baze sportive în spa iul rural se 

diminueaz  cu suma de 100.000 mii lei. 

Art.31. �– (1) Influen ele asupra bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2012 al 

Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s n tate sunt prev zute în anexa nr.8. 

(2) Suma de 147 milioane lei cu care se suplimenteaz  bugetul Fondului na ional 

unic de asigur ri sociale de s n tate la titlul �„Bunuri i servicii�” se utilizeaz  pentru plata 

obliga iilor restante, reprezentând bunuri i servicii achizi ionate, cu termen de plat  mai 

vechi de 90 de zile la data intr rii în vigoare a prezentei ordonan e de urgen , ale 

unit ilor sanitare publice cu paturi, indiferent de re eaua sanitar  din care fac parte, cu 

prioritate ale spitalelor din re eaua regional  de spitale de urgen , definite în 

conformitate cu art. 100 alin. (1) i 101 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul s n t ii cu modific rile i complet rile ulterioare. Lista spitalelor din re eaua 

regional  de spitale de urgen  este cea aprobat  prin ordin al ministrului s n t ii. 

(3) Obliga iile restante prev zute la alin. (2) reprezint  bunuri i servicii 

achizi ionate cu termen de plat  mai vechi de 90 de zile înregistrate în contabilitate i 

neachitate la data intr rii în vigoare a prezentei ordonan e de urgen , în ordinea 

cronologic  a înregistr rii acestora, f r  a putea fi efectuate angajamente legale noi pe 

baza acestei sume la nivelul unit ilor sanitare cu paturi. 

(4) Plata obliga iilor restante la unit ile sanitare publice cu paturi în limita sumei 

prev zut  la alin. (2) se realizeaz  dup  cum urmeaz : 

a) în limita serviciilor medicale efectuate în anul 2011 peste valoarea de contract, 

respectiv în limita serviciilor medicale efectuate în anul 2012 peste valoarea de contract 

pân  la data de 30 septembrie 2012; 

b) pentru unit ile sanitare publice cu paturi care nu se încadreaz  în prevederile 

lit.a), pe r spunderea ordonatorului principal de credite cu privire la faptul c  obliga iile 

de plat  mai vechi de 90 de zile de la data scaden ei înregistrate la data intr rii în 

vigoare a prezentei ordonan e de urgen , reprezint  bunuri i servicii care au fost 

achizi ionate prin aplicarea procedurilor legale privind achizi iile publice, sunt eviden iate 

în contabilitatea unit ilor sanitare publice cu paturi, pe baza documentelor justificative i 

se încadreaz  în bugetul aprobat pe anul 2011, respectiv pe anul  2012. 

(5) Condi iile i modalit ile de stingere a obliga iilor de plat  ale unit ilor sanitare 

publice cu paturi prev zute la alin. (2),  înregistrate la data intr rii în vigoare a prezentei 
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ordonan e de urgen , se aprob  prin ordin comun al ministrului s n t ii i al 

pre edintelui Casei Na ionale de Asigur ri de S n tate. 

Art.32. �– (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 

500/2002 privind finan ele publice, cu modific rile i complet rile ulterioare, din Fondul 

de rezerv  bugetar  la dispozi ia Guvernului se pot aloca, pe baz  de hot râri ale 

Guvernului, sume i pentru suplimentarea cheltuielilor bugetului Fondului na ional unic 

de asigur ri sociale de s n tate pe anul 2012. 

(2) Se autorizeaz  Ministerul Finan elor Publice s  introduc  modific rile 

corespunz toare în veniturile i cheltuielile bugetului Fondului na ional unic de asigur ri 

sociale de s n tate, în vederea major rii cu sumele alocate din Fondul de rezerv  

bugetar  la dispozi ia Guvernului potrivit alin.(1), acordate prin suplimentarea 

transferurilor de echilibrare prevazute in bugetul  Ministerului S n t ii. 

 

 

CAPITOLUL II 

Dispozi ii finale 

 

 

Art.33. �– Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr. 293/2011, publicat  în 

Monitorul Oficial al României, Partea I., nr.914 i 914 bis din 22 decembrie 2011, se 

modific  i se completeaz  dup  cum urmeaz  :  

1. Alineatul (3) al articolului 8  se modific  i se completeaz , dup  cum urmeaz : 

�„(3) Sumele încasate din contribu ia trimestrial  prev zut  de Ordonan a de 

urgen  a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribu ii pentru finan area unor 

cheltuieli în domeniul s n t ii, cu complet rile ulterioare, precum i sumele încasate 

potrivit art.5 i 6 din Ordonan a Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor 

m suri fiscal-bugetare, constituie venituri ale bugetului Fondului na ional unic de 

asigur ri sociale de s n tate i se reflect , prin includerea acestora atât la partea de 

venituri, cât i la partea de cheltuieli a bugetului Fondului, pe m sura încas rii�”. 

2. Anexa nr.3/19/02b la bugetul Ministerului Administra iei i Internelor se 

înlocuie te cu anexa nr.3 la prezenta ordonan  de urgen . 

Art.34. - Se autorizeaz  ordonatorii principali de credite ca, în cursul anului, în 

func ie de situa iile specifice ap rute, s  introduc , în cadrul titlurilor de cheltuieli, articole 

i alineate noi, cu sume care se asigur  prin redistribuire cu încadrarea în suma total  

aprobat  la titlul de cheltuieli respectiv. 



 

 

 

14

Art.35. - Se autorizeaz  ordonatorii principali de credite s  introduc  modific ri în 

volumul i structura bugetelor de venituri i cheltuieli pe anul 2012 ale institu iilor publice 

subordonate finan ate par ial din venituri proprii, inclusiv la i de la cheltuieli de personal, 

i între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 

�„Transferuri c tre institu ii publice�”. 

 

Art.36. �– Se autorizeaz  ordonatorii principali de credite s  introduc  modific ri în 

bugetul pe programe, cu încadrarea în creditele de angajament i creditele bugetare 

aprobate pe anul 2012. 

 

Art.37. - În detalierea influen elor aprobate prin prezenta ordonan  de urgen , 

se autorizeaz  ordonatorii principali de credite s  efectueze i s  aprobe redistribuiri de 

credite bugetare i de credite de angajament neutilizate între i în cadrul pozi iilor 

�„Obiective de investi ii în continuare�”, �„Obiective de investi ii noi�” i "Alte cheltuieli de 

investi ii", în limita prevederilor bugetare aprobate i s  comunice Ministerului Finan elor 

Publice modfic rile introduse în fi ele de investi ii anexe la bugetele acestora. 

 

Art.38. - Se autorizeaz  ordonatorii principali de credite s  detalieze influen ele 

aprobate prin prezenta ordonan  de urgen  în bugetele lor i în anexele la acestea pe 

anul 2012, s  efectueze redistribuiri între articolele i alineatele din cadrul titlurilor de 

cheltuieli i s  comunice Ministerului Finan elor Publice, în termen de 5 zile lucr toare de 

la intrarea în vigoare a prezentei ordonan e de urgen , detalierea modific rilor aprobate 

conform acesteia. 

 

Art.39. - Cheltuielile bugetului general consolidat, cheltuielile bugetului de stat i 

cele ale bugetului Fondului national unic de asigur ri sociale de s n tate pe anul 2012 

se majoreaz  potrivit prevederilor prezentei ordonan e prin derogare de la prevederile 

art. 16 i 56 din Legea responsabilit ii fiscal-bugetare nr.69/2010. 

 

 

 

 

 

 

Art.40. - Anexele nr.1-8 fac parte integrant  din prezenta ordonan  de urgen . 
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