NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Ordonanța de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2016

Secțiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
 Descrierea situației actuale
În temeiul art.6 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu
modificările și completările ulterioare, legile bugetare anuale pot fi modificate în
cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai târziu până la
data de 30 noiembrie.
Totodată, potrivit prevederilor art.23 alin.(2) din Legea responsabilității
fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, într-un an bugetar nu pot fi promovate
mai mult de două rectificări bugetare și acestea nu pot fi promovate în primele 6
luni ale anului.
În acest context în prima parte a lunii august2016a fost aprobată
Ordonanța Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2016, care a avut ca principale obiectiveasigurarea fondurilor necesare
pentru desfășurareaîn bune condiții a activității unor instituții, ajustarea veniturilor
și cheltuielilor bugetare în corelație cu rezultatele execuției bugetare pe primul
semestru al anului 2016și cu evoluția prognozată a indicatorilor

macroeconomici,asigurarea fondurilor necesare organizării alegerilor generale
parlamentare, asigurarea sumelor necesare plății salariilor majorate conform
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru personal ul medico-sanitar
și personalul didactic din învățământ precum și diferențe lor salariale prevăzute
de Legea nr.85/2016 pentru personalul didactic din învățământul de stat pentru
perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011,precum șiasigurarea fondurilor necesare
plății integrale a drepturilor de asistență socială.
Ca urmare a acestei rectificări bugetare deficitul bugetului general
consolidat pe anul 2016 s-a menținut la nivelul de 2,8% din PIB în termeni cash.
A doua rectificare bugetară pe anul 2016,propusă prin acest proiect
de act normativ, este determinată de:
 Analiza rezultatelor bugetare pe perioada 1 ianuarie – 30septembrie
2016care scoate în evidență un deficit de 3,7 miliarde lei, respectiv
0,49% din PIB.
 Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 165,8
miliarde lei, reprezentând 21,9% din PIB, au fost cu 2% mai
mici în termeni nominali față de aceeași perioadă a anului
precedent.
 Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 169,5
miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 4% față de
aceeași perioadă din anul precedent, dar s-au redus cu 0,6
puncte procentuale ca pondere în PIB.
 Evoluția principalilor indicatori macroeconomici care stau la baza
celei de-a doua rectificări bugetare pe anul 2016:
 În primul semestru din 2016 produsul intern brut s-a majorat
cu 5,2% ca urmare a contribuției pozitive a cererii interne (7,3
procente). Cererea internă s-a bazat, în principal, pe creșterea
consumului populației cu 10,2%, manifestându-se influența
concomitentă a acțiunii măsurilor de relaxare fiscală (reducerea
TVA la 1 iunie 2015 şi 1 ianuarie 2016) şi a majorărilor
salariale. Formarea brută de capital fix (investiţii brute) s-a
majorat cu 7,4% faţă de semestrul I 2015.Creştereainvestiţiilor
brute a fost mai evidentă în trimestrul II (+10,7%), fiind cu peste
un punct procentual superioară celei a consumului final (9,6%).
 Exportul net a contribuit negativ la creşterea reală a produsului
intern brut cu 2,1 procente în condiţiile majorării exporturilor de
bunuri şi servicii cu 7,0% şi a importurilor de bunuri şi servicii
cu 11,6%.
 Pe latura ofertei este de evidenţiatcreşterea valorii adăugate
brute din toate sectoarele economice: agricultură (10,1%),













servicii (7,0%), construcţii (4,9%) şi industrie (1,8%). Impozitele
nete pe produs s-au majorat cu 2,9%.
La nivelul primelor 8 luni ale anului curent volumul producţiei
industriale s-a situat cu 1,1% peste nivelul realizat în aceeaşi
perioadă din 2015. Este de remarcat creşterea semnificativă a
cererii de bunuri de folosinţă îndelungată reflectată într-o
majorare a producţiei de astfel de bunuri cu 10,3%.
În primele 8 luni ale anului 2016 volumul lucrărilor de construcţii
a fost mai mare decât cel înregistrat în perioada
corespunzătoare a anului anterior cu 2,0%. Se evidenţiază
rezultate favorabile în sectorul construcţiiloringinereşti realizate
în principal din fonduri bugetare (+3,5%), precum şi pentru
clădirile rezidenţiale (+1,3%), în timp ce lucrările la clădirile
nerezidenţiale au scăzut uşor cu 0,4%.
Rezultatele economice de până în prezent argumentează
posibilitatea realizării unei creşteri economice de 4,8%faţă de
4,1% cât se estima la elaborarea legii bugetului de stat şi
un produs intern brut în valoare nominală de 758,5 miliarde
lei, faţă de 746,6 miliarde lei cât s-a estimat iniţial. Diferenţa se
explică prin plusul de 8,3 mld. Lei în valoarea produsului intern
brut pentru anul 2015 publicată de Institutul Naţional de
Statistică faţă de valoarea estimată la elaborarea bugetului,
precum şi prin reestimarea creşterii economice.
Exporturile de bunuri au înregistrat în primele 9 luni ale anului
2016 o creştere cu 4,3% faţă de perioada corespunzătoare a
anului trecut. Exporturile intracomunitare de bunuri au
înregistrat o majorare cu 6,9%, reprezentând 75,2% din totalul
expedierilor de mărfuri. Importurile de bunuri au crescut cu
6,8%, faţă de perioada corespunzătoare din 2015. Importurile
provenite din zona UE au înregistrat o creştere cu 7,5%,
ajungând să reprezinte 77,2% din importurile româneşti.
În primele 8 luni ale anului 2016, contul curent al balanţei de
plăţi a înregistrat un deficit în valoare de 2,1 mld. Euro, faţă de
0,9 mld. Euro înregistrat în perioada similară din 2015.
Investiţiile străine directe au totalizat 2741 milioane euro, fiind
în creştere cu 18,6% faţă de aceeaşi perioadă din 2015.
În primele 10 luni ale anului comparativ cu perioada
corespunzătoare a anului anterior, preţurile de consum s-au
redus, în medie, cu 1,73%. Inflaţia anuală a înregistrat în luna
octombrie o scădere pe total de 0,43%. Pe componente,
preţurile mărfurilor alimentare au înregistrat o creştereuşoară
(+0,49%), datorită eliminării efectului de bază al reducerii TVA

la această grupă de produse, începând cu luna iunie, în timp ce
preţurile mărfurilor nealimentare şi tarifele la servicii au
continuat să se situeze pe un trend descendent (-0,80% şi
respectiv -1,11%), datorită reducerii cotei de TVA cu 4 puncte
procentuale de la începutul anului.
 Adoptarea unor acte normative cu influențe asupra veniturilor şi
cheltuielilor bugetare;
 Necesitatea asigurării fondurilorîn vederea desfăşurării normale a
activităţiiunor ordonatori principali de credite până la finele anului;
 Necesitatea asigurării fondurilor în vedereadesfăşurării normale a
activităţiiunităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;
 Necesitatea asigurării fondurilor pentru plata integrală a drepturilor
de asistență socială (indemnizații pentru creștere copil, ajutoare
sociale, alocații de stat pentru copii, indemnizații pentru persoanele
cu handicap) și a drepturilor salariale aferente personalului bugetar;
 Asigurarea fondurilor pentru închiderea proiectului finanțat din credite
externe rambursabile destinat finalizării proiectului finanțat conform
Acordului de împrumut ”Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de
alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și
stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de
până la 50.000 de locuitori”;
 Necesitatea alocării fondurilor pentru plata pensiilor militare
recalculate, precum și pentru restituirea diferențelordintre
cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele
stabilite în baza Legii nr. 119/2010;
 Necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a
indicatorilor macroeconomici şiexecuţia bugetară pe primele nouă
luni ale anului.
Având în vedere cele de mai sus, pentru reflectarea în buget a
influenţelor financiare ale măsurilor şiacţiunilormenţionate mai sus se impune
rectificarea bugetului de stat pe anul 2016.
Nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept
consecinţe negative următoarele:
 riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de
credite în vederea desfăşurăriiactivităţii acestora în bune condiţii
până la finele anului, pentru cheltuieli de întreţinereşifuncţionare a
ordonatorilor principali de credite;
 risculneasigurării fondurilor necesare desfăşurării normale a
activităţiiunităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului poate

conduce la lipsa fondurilor pentru demararea programului pilot
„Masa caldă”, precum și a programului „fructe în școli”, pentru
cheltuieli aferente drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap, sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de
asistenţă socială a persoanelor cu handicap la unele unităţi
administrativ-teritoriale;
 riscul neasigurării fondurilor necesare plății integrale a drepturilor de
asistență socială (indemnizații pentru creștere copil, ajutoare sociale,
alocații de stat pentru copii, indemnizații pentru persoanele cu
handicap) și a drepturilor salariale aferente personalului din unele
instituții și autorități publice;
 riscul neasigurării fondurilor pentru închiderea proiectului finanțat din
credite externe rambursabile destinat finalizării proiectului finanțat
conform Acordului de împrumut ”Sistem integrat de reabilitare a
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a
apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o
populație de până la 50.000 de locuitori”;
 riscul neasigurării fondurilor necesare pentru plata pensiilor militare
recalculate, precum și pentru restituirea diferențelordintre
cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele
stabilite în baza Legii nr. 119/2010;
 risculnecorelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a
indicatorilor macroeconomici şiexecuţia bugetară pe primele nouă
luni ale anului.
În consecinţă, toate elementele prezentate mai sus vizează interesul
public general şi constituie situaţii de urgenţăşi extraordinare a căror
reglementare nu poate fi amânată.
Ca urmare, aceasta impune adoptarea de urgenţă a prezentului
proiect de act normativ.
 Schimbări preconizate
Modificarea veniturilor și cheltuielilor bugetului general consolidat
pe anul 2016:
Veniturile și cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe
sold, cu suma de 306,0 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat se
menţine ca pondere în P.I.B. la 2,8%.
 Modificarea veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat pe anul

2016:
a) Veniturile bugetului de stat pe anul 2016, se diminuează, pe sold, cu
-326,8 milioane lei și se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de
venituri:
- taxa pe valoarea adăugată: -1.360,7 milioane lei, din care +1.289,6
milioane lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate bugetelor
locale;
- contribuții de asigurări sociale: -178,4 milioane lei;
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfășurarea de activități: -114,1 milioane lei;
- impozitul pe profit: -71,9 milioane lei;
Principalele venituri ale bugetului de stat care se majorează în urma
rectificării bugetare sunt:
- sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și
prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020: +1.090.6 milioane lei;
- impozit pe venit și salarii: +252,9 milioane lei;
- venituri nefiscale: +123,6 milioane lei;
b) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2016, se majorează, pe sold, cu
suma de +904,5 milioane lei.
Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se
prezintă astfel:
 Cheltuielile de personal se diminuează cu -248,1 milioane lei;
 Cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu +18,8 milioane lei;
 Cheltuielile cu dobânzile scad cu -681,4 milioane lei;
 Cheltuielile cu subvențiile cresc cu +226,0 milioane lei;
 Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu
+1.005,6 milioane lei;
 Alte transferuri se diminuează cu -464,1 milioane lei;
 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare

se diminuează cu -39,0 milioane lei;
 Cheltuielile cu asistența socială cresc cu +430,0 milioane lei;
 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare
2014-2020 se majorează cu +1.026,2 milioane lei;
 Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă scad cu 110,8 milioane lei;
 Cheltuielile de capital se diminuează cu -292,4 milioane lei.
Influențele la cheltuielile bugetului de stat pe ordonatori principali de
credite se prezintă astfel:
b1) din bugetul de stat, sume suplimentare au fost propuse a fi
alocatepentru:
 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice :
+1.244,9 milioane lei, per sold, din care1.255 milioane lei la titlul 51
”Transferuri între unități ale administrației publice” în principal pentru
Programul Național de Dezvoltare Locală și 47,9 milioane lei pentru
finanțarea Acordului de împrumut ”Sistem integrat de reabilitare a
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a
apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o
populație de până la 50.000 de locuitori”;
 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +1.090,6 milioane
lei,per
sold,
din
care:85,7
milioane
și
leireprezentândsubvențiiînagricultură(asiguratăprinredistribuiri)
1.090 milioane lei reprezentândplățile finale aferenteschemelor de
plățidirectepentrucampaniaagricolă 2016;
 Ministerul Energiei: +222,4 milioane lei, per sold, din care 200
milioane lei pentru schema de ajutor de stat pentru închiderea a
două mine din Complexul Energetic Hunedoara;
 Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională:
+75,5 milioane lei, per sold, în principal pentru majorarea capitalului
social al Companiei Naționale ”Poșta Română” - S.A.;
 Ministerul Afacerilor Externe: +66,8 milioane lei, în principal pentru
plata contribuțiilor și cotizațiilor la organismele internaționale la care
instituția este parte;
 Ministerul Fondurilor Europene: +47,6 milioane lei.

Prin propunerea de rectificare s-au asigurat,prin redistribuire de la alte

subdiviziuni bugetare unde se înregistrează economii, următoarele:
 336,7 milioane lei în bugetele Ministerului Afacerilor Interne,
Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații
pentru plata pensiilor militare recalculate, precum și pentru restituirea
diferențelor dintre cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna
decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010;
 în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice142,4milioane leipentru asigurarea fondurilor
necesare plății integrale a drepturilor de asistență socială
(indemnizații pentru creștere copil, ajutoare sociale, alocații de stat
pentru copii, indemnizații pentru persoanele cu handicap).
b2) diminuări ale bugetelor ordonatorilor principali de credite, între care
menţionăm, în principal:
 Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale: -1.055,0
milioane lei de la dobânzi și contribuția României la bugetul UE;
 Ministerul Apărării Naționale: -359,8 milioane lei reprezentând
credite bugetare care nu mai pot fi utilizate până la finele anului la
cheltuieli cu bunurile și serviciile și cheltuieli de capital, rezultate în
urma analizei execuției pe primele 9 luni. De asemenea, se propune
majorarea creditelor de angajament cu suma de 5.000.000 mii lei
pentru demararea achizițiilor de tehnică și echipamente specifice;
 Ministerul Transporturilor: -254,0 milioane lei per sold, în principal
de la titlul ”Alte transferuri” (-302,7 milioane lei) reprezentând
investiții ale agenților economici, cheltuieli neeligibile ISPA și reparații
curente la infrastructura feroviară publică și de la titlul 65 ”Cheltuieli
aferente programelor cu finanțare rambursabilă” ( -92,0 milioane lei).
De asemenea, au fost redistribuite sume pentru decontarea
facilităților și gratuităților de transport de care beneficiază anumite
categorii sociale (100 milioane lei) și pentru majorarea capitalului
social la Metrorex” (55 milioane lei);
 Ministerul Finanțelor Publice:-138,1 milioane lei reprezentând
economii la cheltuieli de personal, despăgubiri civile și cheltuieli de
capital, rezultate în urma analizei execuției pe primele 9 luni;
 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor :-49,6 milioane lei
reprezentând în principal economii la proiecte cu finanțare din fonduri
europene;
 Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de
Afaceri: -35,4 milioane lei reprezentând economii identificate de
ordonatorul principal de credite, în principal la proiectele cu finanțare
din fonduri europene nerambursabile și programele de stimulare a

întreprinderilor mici și mijlocii;
 Ministerul Justiției:-33,6 milioane lei reprezentând economii
identificate de ordonatorul principal de credite.
b3) se propune majorarea creditelor de angajament cu suma de
2.218,3 milioane leiîn bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în
vederea încheierii unor noi contracte cost-volum-rezultat, pentru aria
terapeutică hepatită cronică.
2.Bugetul instituțiilor/activitățilorfinanțate integral și/sau parțial
din venituri proprii se diminuează la venituri cu suma de 157,4 milioane lei și la
cheltuieli cu suma de 703,4 milioane lei, iar excedentulse majorează cu546,0
milioane lei.
3. Se suplimentează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanțarea cheltuielilor autorităților administrației publice locale cu suma
de 1.702,5 milioane lei astfel:
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor se suplimentează cu suma
de 180,6 milioane lei astfel:
 93,2 milioane lei pentru finanțarea sistemului de protecţie a copilului ;
 71,9 milioane lei pentru finanțarea centrelor de asistenţă socială a
persoanelor cu handicap
 4,1 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor determinate de
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe
proaspete în școli, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea
programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli,
pentru preşcolarii din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi
particulare acreditate cu program normal de 4 ore, în anul 2016;
 4,5 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile,
indemnizațiile stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente
acestora din învăţământul special şi din centrele judeţene de resurse
şiasistenţăeducaţională;
 6,9 milioane lei pentru finanţarea drepturilor copiilor cu
cerinţeeducaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă,
prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru
stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute

de art. 129 alin.(1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţiaşi
promovarea drepturilor copilului;
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor,
sectoarelor și municipiului București se suplimentează cu suma de 583,6
milioane lei astfel:
 165,4 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile,
indemnizațiile stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente
acestora din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;
 392,3 milioane lei pentru finanţarea 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 protecţiaşi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 11,2 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru:
sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a
persoanelor cu handicap, finanțarea cheltuielilor cu salariile,
sporurile, indemnizațiile stabilite prin lege, precum și contribuțiile
aferente acestora din învăţământul special şi din centrele judeţene
de resurse şiasistenţăeducaţională, implementarea programului de
încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, potrivit
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2016, pentru
preşcolarii din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare
acreditate cu program normal de 4 ore, în anul 2016;
 14,7 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor privind acordarea unui
suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de
acordare a unui suport alimentar pentru preşcolariişi elevii din 50 de
unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;
 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale se majorează cu suma de 938,3 milioane lei, din care 19,2 milioane lei
pentru achitarea debitelor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale din
judeţul Suceava, reprezentând rate de capital și dobânzi aferente
împrumutului extern, contractat pentru realizarea Programului "Utilităţişi mediu
la standarde europene în judeţul Suceava", potrivit prevederilor art. XII alin. (1)

lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri
financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011.
4.Se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor autorităților administrației p ublice locale cu suma de
412,9 milioane lei astfel:
 diminuarea finanțării stimulentelor educaţionale acordate copiilor din
familii
defavorizate
în
scopul
stimulării
participării
în
învăţământulpreşcolar, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015, cu
suma de 14,9 milioane lei, la solicitarea direcțiilor generale regionale
ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice;
 diminuarea finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor de
bătrâni de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și
municipiului București, ca urmare a solicitărilor direcțiilor generale
regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor
publice, în urma consultării unităților administrativ-teritoriale,
respectiv a Agențiilor Județene de Prestații și Inspecție Socială, cu
suma de 0,6 milioane lei;
 sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale, alocate potrivit prevederilor art.55 alin.(1) lit.b) din
Ordonanța Guvernului nr.14/2016 privind rectificarea bugetului de
stat pe anul 2016, se diminuează cu suma de 377,4 milioane lei,
reprezentând sume nesolicitate de către unitățile administrativteritoriale, aflate în sold.
 sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
învățământului particular sau confesional acreditat se diminuează cu
suma de 20,0milioane lei, ca urmare a solicitărilor direcțiilor generale
regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor
publice.

5. Efectuarea de redistribuiri în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în
vederea bunei desfăşurări a activităţii ordonatorilor principali de credite;
6. Menţinerea deficitului bugetului general consolidat la 2,8% din PIB în
termeni cash şi 2,95% din PIB potrivit metodologiei ESA 2010.
 Alte informaţii

Pentru ca proiectul de act normativ să poată fi aprobat este necesară
derogarea de la prevederile art.12, lit.b)-c), art.17 alin.(2), art.24 și art.26
alin.(4)-(5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, și
ale art.3 alin.(5)-(7) din Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori
specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016 nr.338/2015:
- plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de –
10.212,2 milioane lei.
- pentru anul 2016, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv
asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru
bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul general centralizat al
unităților administrativ-teritoriale și bugetul instituțiilor/activităților finanțate
integral și/sau parțial din venituri proprii, precum și plafoanele nominale ale
soldului bugetului de stat și bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral
și/sau parțial din venituri proprii se modifică potrivit prevederilor prezentei
ordonanței de urgență;
- pentru anul 2016, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din
bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 26.210,1
milioane lei.

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Creşterea cheltuielilor bugetului general consolidat în condiţiile încadrării
în ţinta de deficit bugetar generează un impact pozitiv asupra consumului,
investițiilor și produsului intern brut.
1^1. Impactul asupra mediului concurenţialşi domeniului ajutoarelor
de stat
Nu este cazul
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Nu este cazul
2^1. Impactul asupra sarcinilor administrative
Nu este cazul.
2^2. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii

Nu este cazul.
3. Impactul social
Prin proiectul de ordonanță se asigură sumele necesare plății integrale a
drepturilor de asistență socială (indemnizații pentru creștere copil, ajutoare
sociale, alocații de stat pentru copii, indemnizații pentru persoanele cu
handicap), pentru plata drepturilor salariale aferente personalului bugetar,
precum și pentru plata pensiilor militare recalculate și pentru restituirea
diferențelordintre cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi
cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010, având ca efect creșterea veniturilor
disponibile ale persoanelor beneficiare, ceea ce poate determina o creștere a
consumului și implicit o majorare a veniturilor bugetare.
4. Impactul asupra mediului
Nu este cazul
5. Alte informaţii
Prin promovarea rectificării bugetului de stat pe anul 2016 se pot rezolva,
în principal, următoarele probleme:
 asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în
vederea desfăşurăriiactivităţii acestora în bune condiţii până la finele
anului;
 asigurarea fondurilor necesare desfășurării normale a activităţiiunităţilor
administrativ-teritoriale până la finele anului;
 corelarea planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor
macroeconomici şi cu execuţia bugetară pe primele nouă luni ale
anului;
 asigurarea fondurilor necesare plății integrale a drepturilor de asistență
socială (indemnizații pentru creștere copil, ajutoare sociale, alocații de
stat pentru copii, indemnizații pentru persoanele cu handicap)și a
drepturilor salariale aferente personalului din unele instituții și autorități
publice;
 asigurarea fondurilor pentru închiderea proiectului finanțat din credite
externe rambursabile destinat finalizării proiectului finanțat conform
Acordului de împrumut ”Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de
alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și
stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până

la 50.000 de locuitori”;
 asigurarea fondurilor necesare pentru plata pensiilor militare
recalculate, precum și pentru restituirea diferențelordintre cuantumurile
pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza
Legii nr. 119/2010.
Secțiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen
scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung ( pe 5 ani)
Indicatori
1.
Modificări
ale
veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) bugetul de stat
b) bugetul general centralizat al
unităţilor administrativ teritoriale
c) bugetul asigurărilor sociale de stat
d) bugetul asigurărilor pentru şomaj
e) bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate
f)credite externe acordate ministerelor
g)
bugetul
instituţiilor/activităţilorfinanţate integral
şi/sau parţial din venituri proprii
h)bugetul
fondurilor
externe
nerambursabile
i) bugetul Companiei Naţionale de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România
j) sume care se consolidează
2.
Modificări
ale
cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) bugetul de stat
b) bugetul general centralizat al
unităţilor administrativ teritoriale
c)bugetul asigurărilor sociale de stat
d) bugetul asigurărilor pentru şomaj
e) bugetul Fondului naţional unic de

Anul curent
+306,0
-326,8
+1.831,3
+9,2
0
0
0
-157,4

-8,7
-83,2

-958,4
+306,0
+904,5
+1.246,9
0
-83,8
0

- milioane
Următorii
4 ani

lei Media
pe 5 ani

asigurări sociale de sănătate
f)credite externe acordate ministerelor
g) bugetul instituţiilor/
activităţilorfinanţate integral şi/sau
parţial din venituri proprii
h)bugetul
fondurilor
externe
nerambursabile
i) bugetul Companiei Naţionale de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România
j) sume care se consolidează
k) cheltuieli de natura datoriei publice
incluse în buget
3. Impact financiar, plus/minus, din
care:
a) bugetul de stat
b)bugetul general centralizat al
unităţilor administrativ teritoriale
c) bugetul asigurărilor sociale de stat
d) bugetul asigurărilor pentru şomaj
e) bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate
f) credite externe acordate ministerelor
g) bugetul instituţiilor/
activităţilorfinanţate integral şi/sau
parţial din venituri proprii
h)bugetul
fondurilor
externe
nerambursabile
i) bugetul Companiei Naţionale de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România
j) sume care se consolidează
k) cheltuieli de natura datoriei publice
incluse în buget
4.Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5.Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6.Calcule
detaliate
privind
fundamentarea modificărilor veniturilor

+1,1
-703,4

-8,7
-83,2

-958,4
-9,0
0
-1.231,2
+584,4
+9,2
+83,8
0
-1,1
+546,0

0
0

0
+9,0

şi/sau cheltuielilor bugetare
7.Alte informaţii
Secţiunea a -5 a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului
de act normativ
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a proiectului de act normativ:
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor
dispoziţii.
Nu este cazul
1^1. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în
domeniul achizițiilor publice
Nu este cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în
cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare
Nu este cazul
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative
comunitare
Nu este cazul
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Nu este cazul
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg
angajamente
Nu este cazul
6. Alte informaţii
Nu este cazul

Secţiunea a -6 a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. 1.
Informaţii
privind
procesul
de
consultare
cu
organizaţii
neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate
Proiectul de act normativ va fi dezbătut în cadrul Comisiei de Dialog
Social, constituită la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, la care vor participa
reprezentanți ai organismelor interesate.
Ministerul Finanțelor Publice a solicitat opinia Consiliului Fiscal asupra
proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2016, cu adresa nr. 55.263/14.11.2016.
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea,
precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de
obiectul proiectului de act normativ
Nu este cazul
3. Consultările organizate cu autorităţileadministraţiei publice locale, în
situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor
autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/09.06.2005 privind
procedura
de
consultare
a
structurilor
asociative
ale
autorităţiloradministraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative
Nu este cazul
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/14.07.2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale permanente
Nu este cazul
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenței

e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a -7 a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării
proiectului de act normativ
Au fost respectate prevederile Legii privind transparența decizională în
administraţia publică nr.52/2003 republicată, prin publicarea proiectului de act
normativ şi a notei de fundamentare pe site-ul oficial al Ministerului Finanţelor
Publice.
2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra
mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi
efectele asupra sănătății şisecurităţiicetăţenilor sau diversităţii biologice
Nu este cazul
3. Alte informații
Nu este cazul
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către
autoritățileadministrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor
noi organisme sau extinderea competențelorinstituțiilor existente
Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2016 va fi implementat de către Ministerul Finanțelor
Publice împreună cu ordonatorii principali de credite.
2. Alte informații
Nu este cazul

Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul de
Ordonanță de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2016pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE,

Anca Dana Dragu

AVIZAT,
MINISTRUL JUSTIŢIEI
Raluca Alexandra Prună

