ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2012

Având în vedere:
- analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2012;
- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea
desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;
- asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor
administrativ-teritoriale până la finele anului;
- asigurarea fondurilor necesare plăţii drepturilor asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare;
- asigurarea fondurilor necesare plăţii arieratelor în anumite domenii de activitate;
- asigurarea sumelor necesare unei mai bune absorbţii a fondurilor europene;
şi ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea
avea drept consecinţe negative următoarele:
- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite
în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la finele anului;
- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare susţinerii proiectelor de investiţii;
- imposibilitatea asigurării unei mai bune absorbţii a fondurilor europene;
- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare plăţii arieratelor în anumite domenii
de activitate;
- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare plăţii drepturilor asistenţilor
personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare;
în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general
şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi
amânată,

în temeiul art.115 alin.(4) din Constituţia României, republicată şi a art.6 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art.1. – Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie rectificarea bugetului
de stat pe anul 2012, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr.293/2011,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.914 şi nr.914 bis din 22 decembrie
2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2. – (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2012, detaliate
pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr.1.
(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2012 pe titluri de
cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr.2.
Art.3. - Se autorizează Senatul României să introducă în anexa nr.3/0201/16
„Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012 - sume
alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii", următoarele
modificări:
a) la venituri, diminuarea cu suma de 118 mii lei la capitolul 43.10 „Subvenţii de la
alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 „Subvenţii pentru instituţii publice";
b) la cheltuieli, diminuarea cu suma de 118 mii lei la capitolul 51.10 „Autorităţi
publice şi acţiuni externe”, din care: suma de 100 mii lei la titlul „Cheltuieli de personal”
şi suma de 18 mii lei la titlul „Active nefinanciare”.
Art.4. - Se autorizează Consiliul Concurenţei, la capitolul 51.01 "Autorităţi publice
şi acţiuni externe", anexa nr.3/08/29 "Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de
investiţii", să introducă fişa cod obiectiv 3 "c – cheltuieli pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii"
cu suma de 5 mii lei asigurată prin redistribuire de la fişa cod 5 “e – alte cheltuieli
asimilate investiţiilor”.
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Art.5. - Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să introducă în anexa
nr.3/1402/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012
- sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii",
următoarele modificări:
a) la venituri, suplimentarea cu suma de 196 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 196 mii lei la capitolul 65.10
„Învăţământ”, titlul „Cheltuieli de personal”.
Art.6. - (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului pe anul 2012 la capitolul 80.01 „Acţiuni generale, economice, comerciale şi de
muncă”, titlul 55 „Alte transferuri", suma de 14.232 mii lei se repartizează Ministerului
Finanţelor Publice – Acţiuni Generale, 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, aprobată prin Legea nr.22/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către
Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni Generale ca urmare asigurării contravalorii notei
de debit nr.3241106607 emisă de serviciile CE, reprezentând cheltuieli neeligibile pentru
proiectele RO 2002/000-586.05.02.03.01.04 „Reabilitarea drumului DJ 131 în vederea
îmbunătăţirii traficului regional” şi RO 2002/000-586.05.02.03.01.06 „Reabilitarea zonei
turistice a Mănăstirii Agapia”.
(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului virează suma de 14.232 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 a prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(3) Suma de 14.232 mii lei virată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii
temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.
Art.7.- (1) Se autorizează Ministerul Justiţiei să diminueze în anexa nr.3/17/02
„Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe
anul 2012 - sumele alocate din bugetul de stat", suma prevăzută la capitolul 68.01
„Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei
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publice", alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate
pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului", cu suma de 5 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze în anexa nr.3/1702/16 „Bugetul
instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012 - sume alocate din
bugetul instituţiilor publice finanţate partial din venituri proprii" următoarele modificări:
a) să suplimenteze suma prevăzută la capitolul 61.10 „Ordine publică şi siguranţă
naţională", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.10
„Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse private
de libertate sau arest preventiv", cu suma de 3.350 mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi
sumă a titlului 71 „Active nefinanciare".
b) să diminueze suma prevăzută la capitolul 68.10 „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 90 mii lei.
Art.8. - Numărul de posturi finanţat în anul 2012 Ministerului Apărării Naţionale
prevăzut în anexa nr. 3/18/06 se modifică după cum urmează:
a) la capitolul 60.01 „Apărare”, numărul maxim de posturi se diminuează cu 17,
respectiv de la 74.972 la 74.955;
b) la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, numărul maxim de
posturi se majorează cu 17, respectiv de la 3.305 la 3.322.
Art.9. – Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să diminueze în anexa nr.
3/18/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi
alineate pe anul 2012 (sumele alocate din bugetul de stat)", suma prevăzută 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 157 mii lei.
Art.10. – (1) Se autorizează Ministerul Apărării să introducă în anexa nr. 3/18/13
„Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe
anul 2012 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" capitolul
16.10 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de
activităţi”, subcapitolul 16.10.03 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii
de funcţionare”, cu suma de 135.000 mii lei care se asigură prin redistribuire de la
capitolul 30.10 „Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.06 „Venituri din cota-parte
transferată din tarifele de utilizare a spectrului”.
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(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze redistribuiri de sume
în cadrul anexei nr.3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de
cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate pentru activităţi finanţate
integral din venituri proprii" la venituri, între capitole şi subcapitole, cu încadrarea în
suma totală aprobată.
Art.11. – Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze redistribuiri de
credite bugetare şi de angajament între programe, în limita prevederilor bugetare
aprobate.
Art.12. - Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să
diminueze în anexa nr.3/20/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de
cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 (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
3.000 mii lei.
Art.13. -

(1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei

ordonanţe de urgenţă, sumele existente în contul de disponibil 54.04.01.32 „Disponibil
din fonduri externe nerambursabile FEADR” deschis pe codul de identificare fiscală al
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentând diferenţă de curs valutar
favorabil, se fac venit la bugetul de stat şi se varsă într-un cont de venituri ale bugetului
de stat .
(2) În termen de 3 zile de la virarea sumelor în contul de venituri prevăzut la
alin.(1), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale solicită Ministerului Finanţelor Publice
introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de
stat precum şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
(3) Sumele cu care se suplimentează bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, conform alin.(2) se utilizează numai pentru asigurarea necesarului de finanţare
cuprins la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare”.
(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) - (3) se autorizează Ministerul Finanţelor
Publice să introducă modificări în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului
de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
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Art.14. - Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să 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 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”.
Art.15. - În bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, la
capitolul 65.01 „Învăţământ”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”
din suma de 49.686 mii lei alocată suplimentar, suma de 42.391 mii lei este destinată
realizării proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă postaderare, derulate de
instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii, aflate în subordinea Ministerului
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
Art.16. - Se autorizează Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,
prin Comitetul Olimpic și Sportiv Român și prin Comitetul de Organizare a Festivalului
Olimpic al Tineretului European – Ediția de iarnă 2013, să încheie angajamente legale în
anul 2012, cu termen de plată în anul 2013, pentru achiziții de bunuri și servicii și
mijloace fixe necesare organizării Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) –
ediția 2013, în limita sumei de 5.525 mii lei. Comitetul Olimpic și Sportiv Român și
Comitetul de Organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European – Ediția de iarnă
2013 răspund de angajarea sumei de 5.525 mii lei.
Art.17.- Se autorizează Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului să
introducă în Anexa 3/25/15 „Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din
venituri proprii pe anul 2012” următoarele modificări:
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 şi închirieri” suma de
300 mii lei; la capitolul 33.10 “Venituri din prestări servicii şi alte activităţi” suma de
13.472 mii lei, din care: la subcapitolul 33.10.08 “ Venituri din prestări servicii” suma de
2.536 mii lei, la subcapitolul 33.10.14 “ Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate
camine cantină” suma de 9.000 mii lei, la subcapitolul 33.10.19 “ Venituri din serbări şi
spectacole şcolare, manifestări culturale, artistice şi sportive” suma de 200 mii lei şi la
subcapitolul 33.10.50 “Alte venituri din prestări servicii şi activităţi” suma de 1.736 mii lei;
la capitolul 35.10.“ Amenzi, penalităţi şi confiscări”, subcapitolul 35.10.50 “Alte amenzi,
penalităţi şi confiscări” suma de 500 mii lei şi 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 „Învăţământ” cu suma de 9.000 lei, la titlul „Bunuri şi servicii” şi la capitolul 67.10
“Cultură, recreere şi religie” cu suma de 5.422 mii lei, după cum urmează: suplimentarea
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cu suma de 3.059 mii lei la titlul „Bunuri şi servicii” şi cu suma de 6.063 mii lei la titlul
„Alte cheltuieli” şi diminuarea cu suma de 3.700 mii lei la titlul „Active nefinanciare”.
Art.18. - (1) Se autorizează Ministerul Sănătăţii să diminueze în anexa nr.3/26/02
„Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe
anul 2012 (sumele alocate din bugetul de stat)", suma prevăzută la capitolul 66.01
„Sănătate", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alin. 51.01.25
“Programe pentru sănătate” cu suma de 1.000 mii lei şi să majoreze cu aceeaşi sumă
alin 51.01.11 “Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate”.
(2) Diminuarea cu suma de 30.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului
Sănătăţii, la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” se
efectuează fără afectarea creditelor de angajament.
Art.19. - Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să introducă în
anexa nr.3/2702/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate”, pentru Centrul
Naţional al Cinematografiei, următoarele modificări:
a) la venituri, suplimentarea cu suma de 41 mii lei la capitolul 45.10 „Sume primite
de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări", subcapitolul 45.10.01
„Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)";
b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 41 mii lei la capitolul 67.10 „Cultură,
recreere şi religie ”, din care: diminuarea cu suma de 24 mii lei la titlul „Bunuri şi servicii”
şi suplimentarea cu suma de 65 mii lei la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare”.
Art.20. - Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite
bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2012, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi
siguranţă naţională”, între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele
aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.
Art.21. - Se autorizează Academia Română să majoreze veniturile proprii
cuprinse în anexa nr.3/37/13 „Sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri
proprii” cu suma de 15.900 mii lei.
Art.22. - (1) În anexa nr.3/42/06 la bugetul Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării numărul maxim de posturi finanţat în anul 2012 se majorează cu 1 post.
(2) 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
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ulterioare, se autorizează Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării să ocupe 3
posturi vacante, cu încadrare în numărul maxim de posturi finanţate şi în cheltuielile de
personal aprobate.
Art.23. - Se autorizează Institutul Cultural Român să introducă în anexa
nr.3/4401/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012
- sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii",
următoarele modificări:
a) la venituri, suplimentarea cu suma de 676 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 676 mii lei la capitolul 67.10 „Cultură,
recreere şi religie”, titlul „Alte cheltuieli”.
Art.24. – În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la cap.55.01
„Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, titlul 81 „Rambursări de credite”,
art.81.02 „Rambursări de credite interne”, alin.81.02.02 „Diferenţe de curs aferente
datoriei publice interne” se va include suma de 280.370 mii lei care se va asigura prin
diminuarea cu aceeaşi sumă a prevederilor aprobate pentru art.81.01 „Rambursări de
credite externe”, alin.81.01.06 „Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe”.
Art.25. – Sumele cuprinse în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni
Generale, la articolul 56.24 „Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile
postaderare de la Comunitatea Europeană”, potrivit prevederilor lit.b) a art.11 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată
cu modificări prin Legea nr.362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu se
utilizează, până la data de 31 decembrie 2012, pentru asigurarea prefinanţării proiectelor
ai căror beneficiari sunt alţii decât cei prevăzuţi la art.5 alin.(1)-(3) şi (31) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.64/2009, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din
instrumente structurale.
Art.26. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pe anul 2012 se majorează cu suma de
11.927 mii lei şi se alocă pe judeţe potrivit anexei nr.4 astfel:
a) se majorează cu 8.978 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
destinate finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie
pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore;
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b) se majorează cu 2.894 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
destinate finanţării cheltuielilor cu învatamantul special şi centrele judeţene de resurse şi
asistenţă educaţională;
c) se majorează cu 55 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
destinate plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea
unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de
învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, în cuantumul
prevăzut pentru anul 2012 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind
plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi
salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea
nr.230/2011.
Art.27. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi
municipiului Bucureşti, pe anul 2012, se majorează cu suma de 283.227 mii lei şi se
alocă pe judeţe şi municipiul Bucureşti potrivit anexei nr.5 astfel:
a) se majorează cu 99.928 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
destinate finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru
categoriile de cheltuieli prevăzute la art.104 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) se diminuează cu 20.207 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată destinate plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect
acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile
de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut pentru anul 2012 prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009, aprobată cu modificări prin Legea
nr.230/2011;
c) se majorează cu 200.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap
grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza
prevederilor art.42 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) se majorează cu 3.506 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
destinate finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului
Bucureşti, respectiv pentru drepturile privind acordarea de produse lactate şi de
panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi
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pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore şi
pentru învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională.
Art.28. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2012 se majorează cu suma de 874.846 mii lei şi se alocă
astfel:
a) 6.846 mii lei se alocă judeţului Suceava, potrivit prevederilor art.XII alin.(1),
lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiarbugetare, aprobată prin Legea nr.240/2011, pentru achitarea restanţelor şi rambursarea
plăţii scadente la împrumutul extern, contractat pentru realizarea Programului „Utilităţi şi
mediu la standarde europene în judeţul Suceava”, astfel: municipiului Câmpulung
Moldovenesc suma de 2.372 mii lei, municipiului Vatra Dornei suma de 1.812 mii lei,
oraşului Gura Humorului suma de 2.217 mii lei şi oraşului Siret suma de 445 mii lei.
b) 68.000 mii lei se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale pentru
asigurarea continuităţii serviciului de furnizare a energiei termice pentru populaţie în
sezonul rece, potrivit anexei nr.6;
c) 350.000 mii lei se repartizează pe judeţe pentru achitarea arieratelor unor
unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv ale instituţiilor şi serviciilor publice de subordonare
locală, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, precum şi faţă de bugetele
componente ale bugetului general consolidat, potrivit anexei nr.7.
(2) Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute în anexa
nr.7 se face prin hotărâre a consiliului judeţean, prin derogare de la prevederile art.33 din
Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe
baza cererilor scrise prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale
însoţite de documente justificative care să ateste existenţa arieratelor şi beneficiarii
sumelor. Repartizarea sumelor pe unităţi administrativ-teritoriale se face în două etape,
în ordinea înregistrării cererilor scrise, astfel:
a) până la data de 10 decembrie 2012 se repartizează sume unităţilor
administrativ-teritoriale care nu pot achita din veniturile proprii drepturile salariale şi nu
pot opera reducerea cu 5%, respectiv 3% a arieratelor faţă de soldul lunii anterioare,
conform prevederilor art.I pct.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.47/2012 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscalbugetare. Sumele repartizate nu pot fi mai mari decât suma cu care trebuie reduse
arieratele faţă de soldul lunii anterioare;
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b) după data de 10 decembrie 2012 se repartizează sume la toate unităţile
administrativ-teritoriale care înregistrează arierate, inclusiv din derularea unor programe
naţionale de investiţii.
(3) Un exemplar din hotărârea consiliului judeţean se transmite direcţiei generale
a finanţelor publice judeţene care, pe baza bugetelor locale rectificate, la solicitarea
fundamentată a ordonatorilor principali de credite, virează în contul bugetelor locale
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
pentru plata arieratelor.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale pentru plata arieratelor rămase neutilizate până la data de 25 decembrie 2012 se
restituie la bugetul de stat.
(5) Suma de 450.000 mii lei se alocă, pe judeţe, potrivit unei metodologii aprobate
prin ordin al ministrului finanţelor publice, în scopul achitării plăţilor restante şi a altor
obligaţii de decontare înregistrate în contabilitate ale unor unităţi administrativ-teritoriale
şi instituţii publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, la data
de 30 septembrie 2012, rezultate din relaţii cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări
precum şi din relaţiile cu unele instituţii publice, denumite în continuare obligaţii de plată.
(6) Sumele alocate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile alin.(5) vor fi
utilizate exclusiv pentru:
a) stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii ori
lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din
bugetele locale, din subordinea acestora;
b)stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi
instituţiilor publice finanţate integral din bugetele locale.
(7) Sumele alocate potrivit prevederilor art.7 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului
nr.13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, rămase nerepartizate
sau repartizate şi neutilizate la data de 01 noiembrie 2012, vor fi utilizate potrivit
prevederilor alin.(5) şi alin.(6) ale prezentului articol.
Art.29. - Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri
jucătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în
favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi
asistenţă educaţională precum şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pot fi
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utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în
bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora.
Art.30. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive în spaţiul rural se
diminuează cu suma de 100.000 mii lei.
Art.31. – (1) Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr.8.
(2) Suma de 147 milioane lei cu care se suplimentează bugetul Fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate la titlul „Bunuri şi servicii” se utilizează pentru plata
obligaţiilor restante, reprezentând bunuri şi servicii achiziţionate, cu termen de plată mai
vechi de 90 de zile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ale
unităţilor sanitare publice cu paturi, indiferent de reţeaua sanitară din care fac parte, cu
prioritate ale spitalelor din reţeaua regională de spitale de urgenţă, definite în
conformitate cu art. 100 alin. (1) şi 101 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare. Lista spitalelor din reţeaua
regională de spitale de urgenţă este cea aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.
(3) Obligaţiile restante prevăzute la alin. (2) reprezintă bunuri şi servicii
achiziţionate cu termen de plată mai vechi de 90 de zile înregistrate în contabilitate şi
neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în ordinea
cronologică a înregistrării acestora, fără a putea fi efectuate angajamente legale noi pe
baza acestei sume la nivelul unităţilor sanitare cu paturi.
(4) Plata obligaţiilor restante la unităţile sanitare publice cu paturi în limita sumei
prevăzută la alin. (2) se realizează după cum urmează:
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
până la data de 30 septembrie 2012;
b) pentru unităţile sanitare publice cu paturi care nu se încadrează în prevederile
lit.a), pe răspunderea ordonatorului principal de credite cu privire la faptul că obligaţiile
de plată mai vechi de 90 de zile de la data scadenţei înregistrate la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, reprezintă bunuri şi servicii care au fost
achiziţionate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice, sunt evidenţiate
în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi, pe baza documentelor justificative şi
se încadrează în bugetul aprobat pe anul 2011, respectiv pe anul 2012.
(5) Condiţiile şi modalităţile de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare
publice cu paturi prevăzute la alin. (2), înregistrate la data intrării în vigoare a prezentei
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ordonanţe de urgenţă, se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Art.32. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul
de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale
Guvernului, sume şi pentru suplimentarea cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012.
(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările
corespunzătoare în veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului potrivit alin.(1), acordate prin suplimentarea
transferurilor de echilibrare prevazute in bugetul Ministerului Sănătăţii.

CAPITOLUL II
Dispoziţii finale

Art.33. – Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr. 293/2011, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I., nr.914 şi 914 bis din 22 decembrie 2011, se
modifică şi se completează după cum urmează :
1. Alineatul (3) al articolului 8 se modifică şi se completează, după cum urmează:
„(3) Sumele încasate din contribuţia trimestrială prevăzută de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor
cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu completările ulterioare, precum şi sumele încasate
potrivit art.5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare, constituie venituri ale bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate şi se reflectă, prin includerea acestora atât la partea de
venituri, cât şi la partea de cheltuieli a bugetului Fondului, pe măsura încasării”.
2. Anexa nr.3/19/02b la bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor se
înlocuieşte cu anexa nr.3 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art.34. - 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 suma totală
aprobată la titlul de cheltuieli respectiv.
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Art.35. - Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în
volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale instituţiilor publice
subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal,
şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01
„Transferuri către instituţii publice”.
Art.36. – Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în
bugetul pe programe, cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare
aprobate pe anul 2012.
Art.37. - În detalierea influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă,
se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze şi să aprobe redistribuiri de
credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate între şi în cadrul poziţiilor
„Obiective de investiţii în continuare”, „Obiective de investiţii noi” şi "Alte cheltuieli de
investiţii", în limita prevederilor bugetare aprobate şi să comunice Ministerului Finanţelor
Publice modficările introduse în fişele de investiţii anexe la bugetele acestora.
Art.38. - Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele
aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe
anul 2012, să efectueze redistribuiri între articolele şi alineatele din cadrul titlurilor de
cheltuieli şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de
la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate
conform acesteia.
Art.39. - Cheltuielile bugetului general consolidat, cheltuielile bugetului de stat şi
cele ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012
se majorează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe prin derogare de la prevederile
art. 16 şi 56 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010.

Art.40. - Anexele nr.1-8 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
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