
ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

Având în vedere:

- analiza execuției bugetare derulată pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2022;

- corelarea planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și

cu execuția bugetară pe primele nouă luni ale anului;

-  asigurarea  fondurilor  necesare  unor  ordonatori  principali  de  credite  în  vederea

desfășurării normale a activității acestora până la finele anului;

- alocarea de fonduri suplimentare pentru asigurarea cu prioritate a cheltuielilor obligatorii;

- asigurarea fondurilor pentru desfășurarea activității unităților administrativ-teritoriale;

-  alocarea  de  sume  ordonatorilor  principali  de  credite  ai  bugetului  de  stat  pentru

asigurarea drepturilor de asistență socială;

-  asigurarea  fondurilor  necesare  finanțării  cheltuielilor  determinate  de  implementarea

Programului pentru școli al României;

-  asigurarea  fondurilor  necesare  finanțării  cheltuielilor  cu  bursele  acordate  elevilor  din

unitățile de învățământ special și de masă;

- asigurarea fondurilor necesare finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru

persoane vârstnice;

- asigurarea fondurilor necesare finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor

cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav;

- asigurarea fondurilor necesare finanțării  serviciilor  sociale din sistemul de protecție a

copilului  și  a  măsurilor  de  protecție  de  tip  centre  de  zi  și  centre  rezidențiale  pentru

persoane adulte cu handicap;

- asigurarea instruirii  personalului de specialitate din Ucraina pe linia acordării  primului

ajutor  calificat,  pe  perioada  valabilității  Acordului  de  management  al  execuției  privind

proiectul de fond fiduciar pentru răspunsul la pandemie în sprijinul Ucrainei PRTF B/10,

încheiat la data de 24 octombrie 2022 între Organizația Tratatului Atlanticului de Nord prin



Divizia de Operațiuni și Ministerul Afacerilor Interne,  prin  Departamentul  pentru  Situații

de Urgență;

- acordarea unui ajutor de stat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna

anului 2021 și au fost afectate de seceta pedologică;

- alocarea de fonduri pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală și a

Programului de interes public și social derulat prin Compania Națională de Investiții;

- asigurarea cadrului legal pentru efectuarea de redistribuiri de credite în cadrul anumitor

naturi  de  cheltuieli  în  vederea  bunei  desfășurări  a  activității  ordonatorilor  principali  de

credite;

-  prevederile Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările

ulterioare,  potrivit  cărora  legile  bugetare  anuale  pot  fi  modificate  în  cursul  exercițiului

bugetar prin legi de rectificare;

și ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act

normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:

- riscul ca nepreluarea și neadoptarea în regim de urgență a măsurilor reglementate prin

proiectul  de  act   normativ  să  aibă  ca  impact  negativ  imposibilitatea  desfășurării

corespunzătoare  a  activității  ordonatorilor  principali  de  credite,  care  nu  își  vor  putea

îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și

funcționare;

-  riscul  necorelării  planificării  bugetare  cu  evoluția  prognozată  a  indicatorilor

macroeconomici și cu execuția bugetară pe primele nouă luni ale anului;

- riscul nealocării fondurilor pentru asigurarea cu prioritate a cheltuielilor obligatorii;

-  riscul  diminuării  capacității  de finanțare a  cheltuielilor  de către unitățile  administrativ-

teritoriale;

-  riscul  nerespectării  Acordului  de  management  al  execuției  privind  proiectul  de  fond

fiduciar pentru răspunsul la pandemie în sprijinul Ucrainei PRTF B/10, încheiat la data de

24  octombrie  2022  între  Organizația  Tratatului  Atlanticului  de  Nord  prin  Divizia  de

Operațiuni și Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență

pentru  asigurarea  instruirii  personalului  de  specialitate  din  Ucraina  pe  linia  acordării

primului ajutor calificat;

-  riscul  neacordării  unui  ajutor  de stat  producătorilor  agricoli  care au înființat  culturi  în

toamna anului 2021 și au fost afectate de seceta pedologică;
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-  riscul  neasigurării  fondurilor  pentru derularea  Programului  Național  de

Dezvoltare  Locală  și  a  Programului  de  interes  public  și  social  derulat  prin  Compania

Națională de Investiții;

- riscul neasigurării fondurilor necesare finanțării drepturilor de asistență socială;

-  riscul  neasigurării  fondurilor  necesare  finanțării  cheltuielilor  determinate  de

implementarea Programului pentru școli al României;

- riscul neasigurării fondurilor necesare finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor

pentru persoane vârstnice;

-  riscul  neasigurării  fondurilor  necesare  finanțării  drepturilor  asistenților  personali  ai

persoanelor  cu  handicap grav  sau indemnizațiilor  lunare ale  persoanelor  cu  handicap

grav;

-  riscul  neasigurării  fondurilor  necesare  finanțării  serviciilor  sociale  din  sistemul  de

protecție a copilului și a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale

pentru persoane adulte cu handicap;

-  riscul  imposibilității  efectuării  de  redistribuiri  de  credite  în  cadrul  anumitor  naturi  de

cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorilor principali de credite;

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general

și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art.115 alin.(4) din Constituția României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art.1.  – Bugetul de stat pe anul 2022, aprobat prin Legea bugetului de stat pe

anul 2022 nr.317/2021, publicată în Monitorul  Oficial al României,  Partea I,  nr.1238 și

nr.1238 bis din 28 decembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică

și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art.2. – (1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2022, detaliate

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

(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2022 pe capitole,

titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr.2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2022 se diminuează la venituri cu suma de 1.940,9

milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 18.433,5 milioane lei credite de

angajament și se majorează cu suma de 1.916,1 milioane lei credite bugetare, iar deficitul

se majorează cu suma de 3.856,9 milioane lei.

Art.3.  –  Se  autorizează  Senatul  României,  în  anexa  nr.  3/02/13  "Bugetul  pe

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022 - 2025

(sume  alocate  pentru  activități  finanțate  integral  din  venituri  proprii)",  să  majoreze

veniturile proprii cu suma de 840 mii lei la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii

și alte activități", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii".

Art.4.  –  Se autorizează Camera Deputaților,  în anexa nr.  3/03/13 "Bugetul  pe

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022 - 2025

(sume  alocate  pentru  activități  finanțate  integral  din  venituri  proprii)",  să  majoreze

veniturile proprii cu suma de 1.300 mii lei la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii

și alte activități", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii".

Art.5. – Se autorizează Curtea de Conturi să modifice în anexa nr. 3/7/23 „Fișa

Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune

a  U.E.,  Politicilor  Comune  Agricolă  și  de  Pescuit  și  a  altor  facilități  și  instrumente

postaderare“ creditele de angajament și creditele bugetare, în sensul actualizării execuției
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aferente anului 2021, precum și a modificării corespunzătoare a anilor 2022-2023, atât în

cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, cât și între acestea, cu încadrarea

în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare aprobate și în nivelul total

al fondurilor aprobate pentru anul 2022. 

Art.6. –  Se autorizează Secretariatul General al Guvernului în anexa nr.3/13/13

"Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii

2022 - 2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", la partea

de  venituri,  să  diminueze  cu  suma  de  275.679  mii  lei  la  capitolul  39.10  "Venituri  din

valorificarea unor bunuri", subcapitol 39.10.02 "Venituri din valorificarea stocurilor de la

rezerva de stat și de mobilizare".

Art.7.  – (1)  Se  autorizează  Ministerul  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  și

Administrației, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de

cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022 - 2025 (sume alocate pentru activități finanțate

integral din venituri proprii)", să majoreze veniturile proprii cu suma de 70.222 mii lei la

capitolul 36.10 „Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri".

(2)  Se autorizează  Ministerul  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  și  Administrației  în

calitate  de Autoritate  de  management  pentru  Programul  operațional  comun România-

Moldova 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de

Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor

programe finanțate  din  fonduri  externe  nerambursabile  postaderare,  precum și  a  altor

facilități  și  instrumente postaderare"  să diminueze la componenta 0101 Finanțarea din

FEN postaderare creditele bugetare  cu suma de 13.000 mii lei.

(3)  Se autorizează  Ministerul  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  și  Administrației  în

calitate  de Autoritate  de  management  pentru  Programul  operațional  comun România-

Ucraina 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de

Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor

programe finanțate  din  fonduri  externe  nerambursabile  postaderare,  precum și  a  altor

facilități  și  instrumente postaderare"  să diminueze la componenta 0101 Finanțarea din

FEN postaderare creditele bugetare  cu suma de 13.000 mii lei.

(4)  Se autorizează  Ministerul  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  și  Administrației  în

calitate de Autoritate de management pentru Programul Operațional Comun Bazinul Mării

Negre 2014-2020 în anexa nr.  3/15/25 „Fișa finanțării  programelor aferente Politicii  de

Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor

programe finanțate  din  fonduri  externe  nerambursabile  postaderare,  precum și  a  altor
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facilități  și  instrumente  postaderare"  să diminueze la componenta 0101 Finanțarea

din  FEN postaderare  creditele  de angajament  cu  suma de 3.771  mii  lei   și  creditele

bugetare  cu suma de 8.355 mii lei.

Art.8. –  Se autorizează  Ministerul Apărării Naționale să efectueze în anexa nr.

3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate

pe anii 2022 -2025 (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)”

la partea de venituri următoarele modificări:

a) se diminuează capitolul 30.10 „Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.05

„Venituri din concesiuni și închirieri” cu suma de 175 mii lei;

b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul

33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ” se diminuează cu suma de 2.957 mii lei,

subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii” se majorează cu suma de 1.337 mii

lei, subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare” se majorează cu suma de 125 mii lei,

subcapitolul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de

sănătate”  se  majorează  cu  suma de  3.027  mii  lei,  subcapitolul  33.10.30  „Venituri  din

contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de

stat”  se  diminuează  cu  suma  de  1.500  mii  lei,  subcapitolul  33.10.31  „Venituri  din

contractele  încheiate  cu  direcțiile  de  sănătate  publică  din  sume alocate  din  veniturile

proprii  ale Ministerului Sănătății”  se diminuează cu suma de 250 mii lei și subcapitolul

33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități” se majorează cu suma de

100 mii lei;

c)  se  majorează  capitolul  36.10  „Diverse  venituri”,  subcapitolul  36.10.50  „Alte

venituri” cu suma de 2 mii lei;

d)  se  majorează  capitolul  39.10  „Venituri  din  valorificarea  unor  bunuri”,

subcapitolul  39.10.01  „Venituri  din  valorificarea  unor  bunuri  ale  instituțiilor  publice”  cu

suma de 7.000 mii lei;

e)  la  capitolul  42.10  „Subvenții  de  la  bugetul  de  stat”,  subcapitolul  42.10.11

„Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale” se diminuează cu suma de 57.492 mii lei,

subcapitolul 42.10.38 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau

activități finanțate integral din venituri proprii” se diminuează cu suma de 8.843 mii lei  și

subcapitolul 42.10.68 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau

activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea investițiilor” se diminuează

cu suma de 31.184 mii lei;

f)  la  capitolul  43.10  „Subvenții  de  la  alte  administrații”,  subcapitolul  43.10.14

„Subvenții  din  bugetele  locale  pentru  finanțarea  cheltuielilor  de  capital  din  domeniul
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sănătății” se diminuează cu suma de 546 mii lei  și  subcapitolul  43.10.33  „Subvenții  din

bugetul  Fondului  național  unic  de  asigurări  sociale  de  sănătate  pentru  acoperirea

creșterilor salariale” se diminuează cu suma de 2.535 mii lei;

g) se introduce capitolul 46.10 „Alte sume primite de la UE”, subcapitolul 46.10.08

„Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene” cu suma de 1.781 mii lei;

h) se majorează capitolul 48.10 „Subvenții primite de la UE/ alți donatori în contul

plăților  efectuate  și  prefinanțări  aferente  cadrului  financiar  2014-2020”,  subcapitolul

48.10.01 „Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)” cu suma de 146 mii lei.

Art.9. – (1) Se autorizează Ministerul Apărării  Naționale în anul 2022, până la

sfârșitul exercițiului bugetar, să introducă capitolul 46.10 “Alte sume primite de la UE”,

respectiv  subcapitolul  46.10.08  “Sume  primite  din  Fondul  de  Solidaritate  al  Uniunii

Europene”,  în anexa nr.  3/18/13 "Bugetul  pe capitole,  subcapitole, paragrafe,  titluri  de

cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022 - 2025 (sume alocate pentru activități finanțate

integral din venituri  proprii)"  și  în anexa nr. 3/18/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale

instituțiilor  publice finanțate parțial  din venituri  proprii  pe anii  2022 - 2025",  cu sumele

primite de la Uniunea Europeană în compensație pentru costurile generate de măsurile

luate  pentru  contracararea  efectelor  cauzate  de  pandemia  de  Covid-19,  precum  și

cheltuielile corespunzătoare surselor de venit.

(2) Prin derogare de la art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și

completările  ulterioare,  excedentul  rezultat  la  sfârșitul  exercițiului  bugetar  din  sumele

alocate României din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru instituțiile publice

finanțate parțial din venituri proprii aflate în subordinea Ministerului Apărării Naționale se

reportează în anul 2023 și se utilizează cu aceeași destinație.   

Art.10.  – Se  autorizează  Ministerul  Apărării  Naționale  în  anul  2022,  până  la

sfârșitul exercițiului bugetar, să introducă modificări în volumul și structura în anexa nr.

3/18/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate

pe anii 2022 - 2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)", a

bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din rețeaua sanitară proprie, și în bugetele

instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii

cu  încadrare  în  prevederile  bugetare  aprobate  la  titlul  51  "Transferuri  între  unități  ale

administrației publice".

Art.11.  – Se  autorizează  Ministerul  Apărării  Naționale  în  anul  2022,  până  la

sfârșitul exercițiului bugetar, să introducă modificări în volumul și structura în anexa nr.
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3/18/15  "Sinteza  bugetelor  centralizate  ale instituțiilor  publice  finanțate  parțial  din

venituri proprii pe anii 2022 - 2025", a veniturilor proprii obținute de instituțiile finanțate

parțial  din  venituri  proprii  cu  încadrare  în  prevederile  bugetare  aprobate  la  titlul  51

"Transferuri între unități ale administrației publice".

Art.12. – Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, de la data intrării în vigoare

a  prezentei  ordonanțe  de  urgență,   până  la  sfârșitul  exercițiului  bugetar,  în  vederea

asigurării fondurilor necesare finanțării  proiectelor aferente componentei de împrumut a

Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), să introducă modificări în volumul și

structura  bugetelor  prevăzute  în  anexa  nr.  3/18/13  "Bugetul  pe  capitole,  subcapitole,

paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022 - 2025 (sume alocate pentru

activități finanțate integral din venituri proprii)" și în anexa nr. 3/18/15 "Sinteza bugetelor

centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2022 - 2025",

atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, peste prevederile aprobate.

Art.13. – (1) Se autorizează Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul

Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile subordonate Inspectoratului General pentru

Situații de Urgență, să asigure instruirea personalului de specialitate din Ucraina pe linia

acordării  primului  ajutor  calificat,  pe perioada  valabilității  Acordului  de management  al

execuției  privind  proiectul  de  fond  fiduciar  pentru  răspunsul  la  pandemie  în  sprijinul

Ucrainei PRTF B/10, încheiat la data de 24 octombrie 2022 între Organizația Tratatului

Atlanticului  de  Nord  prin  Divizia  de  Operațiuni  și  Ministerul  Afacerilor  Interne,  prin

Departamentul pentru Situații de Urgență.

(2) Cheltuielile reprezentând cazarea, masa, transportul, diurna se suportă de la

bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul

General pentru Situații de Urgență, în limita sumelor stabilite prin Acordul prevăzut la alin.

(1). 

(3) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind

finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea cheltuielilor

de la alin. (2), la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, prin hotărâre a Guvernului pot fi

asigurate sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

(4)  Cheltuielile  suportate  de  Inspectoratul  General  pentru  Situații  de  Urgență

potrivit alin.(2) se decontează integral de către Organizația Tratatului Atlanticului de Nord,

potrivit Acordului prevăzut la alin. (1).

(5) Sumele decontate potrivit alin.(4) se varsă integral la bugetul de stat, prin grija

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență .
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Art.14.  – (1) În cadrul influenței prevăzute în anexa nr. 2, în bugetul Ministerului

Muncii  și   Solidarității  Sociale,  la  capitolul  56.01 "Transferuri  cu caracter general  între

diferite  nivele  ale  administrației",  titlul  51  "Transferuri  între  unități  ale  administrației

publice", sunt cuprinse următoarele sume reprezentând atât credite de angajament, cât și

credite bugetare:

a)  +210.707 mii  lei  la  alineatul  51.01.07 "Transferuri  din  bugetul  de stat  către

bugetul asigurărilor sociale de stat";

b)  -224.667  mii  lei  la  alineatul  51.01.08 "Transferuri  din  bugetul  de  stat  către

bugetul asigurărilor pentru șomaj";

c)  3.431 mii lei la alineatul 51.01.78 "Transferuri din bugetul de stat către Fondul

de garantare pentru plata creanțelor salariale".

(2) Suma prevăzută la alin. (1) lit. c) se alocă pentru aplicarea art. 6 alin. (5) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite

părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-

2.

Art.15.  – Se autorizează Ministerul  Sportului  să efectueze virări  de credite de

angajament  și  credite  bugetare  în  cadrul  anexei  nr.  3/21/02a "Sume pentru  Comitetul

Olimpic și Sportiv Român și categoriile de cheltuieli finanțate din acestea pe anul 2022", în

cadrul titlului 20 “Bunuri și servicii”, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 55 "Alte

transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.02 "Sprijin financiar pentru

activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv Român".

Art.16.  – Se  autorizează  Ministerul  Transporturilor  și  Infrastructurii,  pentru

proiectele  finanțate  potrivit  prevederilor  art.  6  alin.  (2)  din  Ordonanța  de  urgență  a

Guvernului  nr.  40/2015  privind  gestionarea  financiară  a  fondurilor  europene  pentru

perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.

105/2016, cu modificările și completările ulterioare, să modifice creditele bugetare și de

angajament  aferente  anilor  anteriori  prin  diminuarea  sumelor  prevăzute  la  alineatele

“Finanțare națională” și "Finanțare externă nerambursabilă" din cadrul titlului 58 "Proiecte

cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" cu

valorile declarate neeligibile de către Organismul Intermediar de Transport, respectiv de

autoritățile de control abilitate în acest sens, concomitent cu suplimentarea cu aceleași

sume ale alineatului “Cheltuieli neeligibile” din cadrul titlului 58 "Proiecte cu finanțare din

fonduri  externe  nerambursabile  aferente  cadrului  financiar  2014-2020"  în  anexa  nr.
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3/24/23  "Fișa  Proiectului  finanțat/propus  la finanțare  în  cadrul  programelor  aferente

Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și

instrumente  postaderare",  cu  încadrarea  în  valoarea  totală  înscrisă  în  fișele  de

fundamentare  ale  proiectelor  propuse  la  finanțare/finanțate  în  cadrul  programelor,

respectiv contractelor.

Art.17. –  (1) Se autorizează Ministerul Educației să efectueze în anexa nr.3/25/13

„Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii

2022  -  2025  (sume  alocate  pentru  activități  finanțate  integral  din  venituri  proprii)"

următoarele modificări la partea de venituri:

a) să suplimenteze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate” cu suma de 3.000 mii

lei;

b) să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte activități" cu

suma de 101.000 mii lei;

c) să suplimenteze capitolul 36.10 „Diverse venituri" cu suma de 6.000 mii lei;

d) să suplimenteze capitolul 37.10 „Transferuri voluntare altele decât subvențiile"

cu suma de 5.000 mii lei; 

e) să  diminueze  capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul

plăților  efectuate  și  prefinanțări  aferente  cadrului  financiar  2014  -  2020"  cu  suma  de

115.000 mii lei.

(2)  Se autorizează Ministerul  Educației  să detalieze pe subcapitole de venituri

sumele prevăzute la alin.(1) inclusiv prin introducerea de subcapitole noi și redistribuiri

între subcapitole.

(3)  Se autorizează Ministerul Educației să introducă în anexa nr. 3/25/29 „Fișa

obiectivului/  proiectului/categoriei  de  investiții”,  la  capitolul  65.10  „Învățământ”,  titlul  71

„Active  nefinanciare”,  articolul  71.01  „Active  fixe”,  alineatul  71.01.01  „Construcții”,

obiectivul  de  investiții  nou  „Modificare  de  temă  la  proiect  autorizat  cu  A.C.  1059  din

30.09.2021: Centrul Cultural Studențesc-Amfiteatru, amenajare spații verzi, împrejmuire,

rețele, bazin de retenție ape pluviale, post trafo, organizare de șantier” pentru Academia

Națională  de  Muzică  „Gheorghe  Dima”  din  Cluj-Napoca,  cu  credite  de  angajament,

respectiv credite bugetare în sumă de 100 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare

aprobate pe anul 2022.

(4)  Se autorizează Ministerul Educației să introducă în anexa nr. 3/25/29 „Fișa

obiectivului/  proiectului/categoriei  de  investiții”,  la  capitolul  65.10  „Învățământ”,  titlul  71

„Active  nefinanciare”,  articolul  71.01  „Active  fixe”,  alineatul  71.01.01  „Construcții”,

obiectivul de investiții nou „Clădire Laboratoare de Cercetare în Inteligență Artificială” la
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Universitatea  Tehnică  din  Cluj-Napoca,  cu credite  de  angajament,  respectiv  credite

bugetare în sumă de 200 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul

2022.

Art.18.  – În  cadrul  influenței  prevăzute  în  anexa  nr.2,  în  bugetul  Ministerului

Sănătății,  la  capitolul  56.01  „Transferuri  cu  caracter  general  între  diferite  nivele  ale

administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, sunt cuprinse

următoarele sume reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare:

a)  +217.665 mii  lei  la alineatul 51.01.11 „Transferuri  din bugetul  de stat către

bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“;

b)  -1.532  mii  lei la alineatul 51.01.69 „Transferuri  de la bugetul de stat către

bugetul  Fondului  național  unic  de  asigurări  sociale  de  sănătate  pentru  acoperirea

deficitului  rezultat  din  aplicarea  prevederilor  legale  referitoare  la  concediile  și

indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate“.

Art.19.  – (1)  Se  autorizează  Ministerul  Culturii  să  suplimenteze  în  anexa  nr.

3/2701/02  "Bugetul  pe  capitole,  subcapitole,  paragrafe,  titluri  de  cheltuieli,  articole  și

alineate după caz pe anii 2022 - 2025" (sume alocate din bugetul de stat) - Oficiul Român

pentru Drepturile de Autor, titlul 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 303 mii lei, atât

credite de angajament, cât și credite bugetare, cu încadrarea în influențele aprobate prin

prezenta ordonanță de urgență.

(2)  Se  autorizează  Ministerul  Culturii  să  majoreze  creditele  de  angajament  și

creditele  bugetare  la  capitolul  67.10  "Cultură,  recreere  și  religie",  în  anexa  3/27/15

"Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe

anul 2022 - 2025", cu suma de 247 mii lei la titlul 20 "Bunuri și servicii".

(3) Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/27, Fișa programului cod

2091- Programul Național “Timișoara – Capitală Europeană a Culturii  în anul 2023”, la

capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", să diminueze creditele de angajament pe anul

2022,  cu  suma  de  6.599  mii  lei,  titlul  51  "Transferuri  între  unități  ale  administrației

centrale”, și să majoreze creditele de angajament pe anul 2022 cu aceeași sumă la titlul

20 "Bunuri și servicii”.

Art.20.  – Se  autorizează Serviciul  de  Protecție  și  Pază,  în  anexa  nr.  3/33/13

"Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii

2022  -  2025  (sume alocate  pentru  activități  finanțate  integral  din  venituri  proprii)",  să

majoreze la partea de venituri, la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte
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activități", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii", cu suma de 10 mii lei și la

subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări servicii și alte activități", cu suma de 20 mii

lei.

Art.21.  – (1)  Influența  în  sumă de 84.775 mii  lei  prevăzută  în  anexa nr.  2 în

bugetul  Ministerului  Economiei  la  capitolul  82.01  "Industria  extractivă,  prelucrătoare  și

construcții", titlul 72 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al

societăților comerciale" poate fi utilizată pentru majorarea, în condițiile legii, a contribuției

statului la capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare aflați

sub autoritatea acestuia.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se detaliază în termen de 15 zile de la data intrării

în  vigoare  a  prezentei  ordonanțe  de  urgență   prin  ordin  al  ministrului  economiei,  pe

operatorii economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului.

(3)  Suma prevăzută  la  alin.  (1)  detaliată  potrivit  alin.  (2)  se  virează  de  către

Ministerul Economiei operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub

autoritatea ministerului și se utilizează pentru finanțarea investițiilor necesare protecției

intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament,

muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 alin. (1) lit. b) din Tratatul

privind funcționarea Uniunii Europene.

Art.22.  –  (1)  Se  autorizează  Academia  Română  să  diminueze  creditele  de

angajament și creditele bugetare din Anexa nr. 3/37/02a "Sume pentru Consiliul Fiscal și

categoriile  de  cheltuieli  finanțate  din  acestea  pe  anul  2022",  respectiv  cheltuielile  de

personal cu suma de 11 mii lei și cheltuielile cu bunuri și servicii cu suma de 66 mii lei, cu

încadrarea în prevederile aprobate în bugetul Academiei Române la titlul 10 "Cheltuieli de

personal" și la titlul 20 "Bunuri și servicii".

(2) Se autorizează Academia Română să introducă în anexa nr. 3/37/13 „Bugetul

pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022 -

2025 - sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii", la partea de

venituri, următoarele modificări:

a) La capitolul 30.10 „Venituri din proprietate” să diminueze subcapitolul 30.10.50

„Alte venituri din proprietate” cu suma de 900 mii lei;

b)  La  capitolul  33.10  „Venituri  din  prestări  de  servicii  și  alte  activități”  să

diminueze: subcapitolul  33.10.04 „Taxe și  tarife pentru  analize  și  servicii  efectuate  de

laboratoare”  cu  suma  de  52  mii  lei,  subcapitolul  33.10.05  "  Taxe  și  alte  venituri  în

învățământ " cu suma de 4 mii lei, subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu

suma de 1.119 mii lei, subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obținute
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din activitatea proprie sau anexă” cu suma de  486  mii  lei,  subcapitolul  33.10.20

„Venituri din cercetare“ cu suma de 11.400 mii lei, subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din

prestări servicii și alte activități” cu suma de 1.644 mii lei.

Art.23. – Influența  în  sumă de  406.937  mii  lei  reprezentând  credite  bugetare

prevăzută în anexa nr. 2, în bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la

capitolul  51.01 "Autorități  publice și acțiuni externe",  titlul  61 "Proiecte cu finanțare din

sumele  aferente  componentei  de  împrumut  a  PNRR",  se  utilizează  pentru  derularea

Investiției  2.  Instrumente  financiare  pentru  sectorul  privat  din  cadrul  componentei  9  –

Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare.

Art.24. – (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2022 pentru

finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se diminuează per sold cu suma de 435.264 mii

lei, după cum urmează:

a)  se  majorează  sumele  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată  pentru

finanțarea  cheltuielilor  descentralizate  la  nivelul  județelor  cu  suma de  130.501 mii  lei,

potrivit anexei nr.3.;

b)  se  majorează  sumele  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată  pentru

finanțarea  cheltuielilor  descentralizate  la  nivelul  comunelor,  orașelor,  municipiilor,

sectoarelor municipiului București și municipiului București, cu suma de 327.696 mii lei,

potrivit anexei nr.4;

c)  se  diminuează  sumele  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată  pentru

echilibrarea bugetelor locale cu suma de 927.780 mii lei, nerepartizată astfel: suma de

29.577 mii  lei,  din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea

bugetelor locale prevăzute la art. 29 alin. (5) lit. a)  din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, iar suma de 898.203

mii lei din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor

locale, prevăzute la art. 29 alin. (5) lit. c) din același act normativ;

d)  se  majorează  sumele  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată  pentru

finanțarea învățământului particular și a celui confesional, acreditate, cu suma de 34.319

mii lei, potrivit anexei nr. 5 .

(2)  Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a)

sunt destinate:

a)  finanțării serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului și a măsurilor de

protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, în

baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, prevăzute
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în  Hotărârea  Guvernului  nr.  1253/2022, pentru modificarea Hotărârii  Guvernului  nr.

426/2020  privind  aprobarea  standardelor  de  cost  pentru  serviciile  sociale,  în  limita

prevăzută la art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în

domeniul  cheltuielilor  publice,  aprobată  cu  completări  prin  Legea  nr.  28/2014,  cu

modificările și completările ulterioare;

b) finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al

României  în  perioada  septembrie  -  decembrie  a  anului  școlar  2022  -  2023,  potrivit

prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr.1007/2022  privind  stabilirea  bugetului  pentru

implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 pentru anul

școlar 2022 - 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.

640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023

şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017 – 2018,

cu modificările și completările ulterioare;

c) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de

la nivelul județelor, potrivit prevederilor art.18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind

asistența  socială  a  persoanelor  vârstnice,  republicată,  cu  modificările  și  completările

ulterioare,  în  baza  standardelor  de  cost  calculate  pentru  beneficiari/tipuri  de  servicii

sociale, aprobate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1253/2022;

d)  finanțării  burselor  acordate  elevilor  care  frecventează  învățământul  special,

potrivit prevederilor art. 82 și 105 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările

și completările ulterioare.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b)

sunt destinate:

a) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de

la  nivelul  comunelor,  orașelor,  municipiilor,  sectoarelor  municipiului  București  și

municipiului București, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000,

republicată,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  în  baza  standardelor  de  cost

calculate  pentru  beneficiari/tipuri  de  servicii  sociale,  aprobate  conform  prevederilor

Hotărârii Guvernului nr. 1253/2022;

b) finanțării  cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unitățile de învățământ

preuniversitar de stat de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, potrivit prevederilor

art. 82 și 105 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

c)  finanțării  cheltuielilor  descentralizate  la  nivelul  sectoarelor  și  municipiului

București, respectiv pentru: servicii sociale din sistemul de protecție a copilului, măsurile

de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap,
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implementarea  Programului  pentru  școli  al României la nivelul municipiului București, în

perioada  septembrie  -  decembrie  a  anului  școlar  2022  -  2023,  potrivit  prevederilor

Hotărârii  Guvernului  nr.1007/2022,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  bursele

elevilor din învățământul special și din învățământul de masă;

d) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau

indemnizațiilor  lunare ale  persoanelor  cu handicap grav acordate  în baza prevederilor

art.42  alin.(4)  din  Legea  nr.448/2006  privind  protecția  și  promovarea  drepturilor

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în limita

prevăzută la art.20 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103/2013, aprobată

cu completări prin Legea nr.28/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(4)  Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la

alin.(3) lit.a)-c) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se

face  prin  decizie  a  directorului  direcției  generale  regionale  a  finanțelor  publice/șefului

administrației județene a finanțelor publice, la propunerea agenției județene pentru plăți și

inspecție socială/Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București pentru

sumele ce se alocă căminelor pentru persoane vârstnice, iar pentru finanțarea cheltuielilor

cu bursele acordate elevilor din învățământul de masă, în baza actului administrativ emis

de inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean/al municipiului București în

termen de  10  zile  de  la  data  publicării  prezentei  ordonanțe  de  urgență,  cu  privire  la

repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și pe unități de

învățământ. Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la

alin.(3) lit.d) pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București, după caz,

se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului

administrației  județene  a  finanțelor  publice,  având  în  vedere  evoluția  numărului  de

beneficiari comunicată de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

(5) Repartizarea pe comune, orașe, municipii,  sectoare și  municipiul București,

după caz, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unităților

de învățământ particular și confesional, acreditate, prevăzute la alin. (1) lit. d), se face prin

decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației

județene  a  finanțelor  publice,  în  baza  actului  administrativ  emis  de  inspectorul  școlar

general  al  inspectoratului  școlar  județean/al  municipiului  București,  cu  privire  la

repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și pe unități de

învățământ.

Art.25. – (1) Suma de 472.336 mii lei, rămasă nerepartizată din sumele defalcate

din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,  prevăzute la art. 29
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alin.  (5)  lit.  d)  din  Ordonanța  Guvernului nr.19/2022, se alocă în limita sumei de 30

lei/lună/beneficiar unităților administrativ-teritoriale care au efectuat plăți până la data de

30  noiembrie  2022  pentru  gratuitatea  acordată  în  anul  2022 elevilor  din  învățământul

preuniversitar  acreditat/autorizat  pentru  transportul  local  rutier  și  naval,  conform

prevederilor  art.  L  din  Ordonanța de urgență  a Guvernului  nr.  130/2021 privind unele

măsuri  fiscal-bugetare,  prorogarea  unor  termene,  precum  și  pentru  modificarea  și

completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.

(2) În scopul alocării sumelor de la bugetul de stat, unitățile administrativ-teritoriale

depun  până  la  data  de  12  decembrie  2022  la  inspectoratele  școlare  județene/al

municipiului  București  copii  ale  documentelor  justificative  care  atestă  plățile  efectuate

până  la  data  de  30  noiembrie  2022,  reprezentând  contravaloarea  gratuității  acordate

elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, pentru transportul local rutier și

naval, însoțite de listele beneficiarilor pentru care s-au efectuat plăți. 

(3)  Inspectoratele  școlare  județene/al  municipiului  București  verifică  dacă

beneficiarii  din  listele  prevăzute  la  alin.  (2),  pentru  care  s-a  acordat  gratuitatea,  au

calitatea  de  elev  și  întocmesc situația  centralizată  la  nivelul  fiecărui  județ/municipiului

București,  care  cuprinde  denumirea  unităților  administrativ-teritoriale,  numărul  total  de

beneficiari  pentru  care s-a acordat  gratuitatea,  numărul  de beneficiari  pentru  care s-a

acordat gratuitatea și  care au calitatea de elev, sumele plătite de către fiecare unitate

administrativ-teritorială, precum și sumele maxime ce pot fi acordate de la bugetul de stat,

potrivit prevederilor alin. (1).

(4) Situația centralizatoare prevăzută la alin. (3) se transmite direcțiilor generale

regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, până la data

de 14 decembrie 2022.

(5) Până la data de 16 decembrie 2022, direcțiile generale regionale ale finanțelor

publice/administrațiile  județene  ale  finanțelor  publice  transmit  Ministerului  Finanțelor

solicitarea  de  repartizare  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată  pentru

echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022, corespunzătoare sumei totale comunicate de

inspectoratul  școlar  județean/al  municipiului  București.  Orice  solicitare  ulterioară

termenului stabilit de prezentul alineat nu va fi avută în vedere la repartizarea sumelor.

(6) Ministerul Finanțelor înregistrează cererile și repartizează sumele solicitate, pe

fiecare județ/municipiul București,  până la data de 20 decembrie 2022, în limita sumei

prevăzută la alin.(1). Dacă suma solicitărilor transmise potrivit alin. (5) depășește suma

prevăzută  la  alin.(1),  aceasta  se  repartizează  județelor  direct  proporțional  cu  sumele

solicitate.
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(7)  Ministerul  Finanțelor  este autorizat să introducă modificările ce decurg

din aplicarea prevederilor alin. (6) în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2022,

pe care le  comunică direcțiilor  generale  regionale  ale  finanțelor  publice/administrațiilor

județene ale finanțelor publice.

(8) Ordonatorii principali de credite răspund de realitatea documentelor depuse la

inspectoratele școlare județene/al  municipiului  București  potrivit  alin.  (2),  precum și  de

conformitatea documentelor depuse cu cele care au stat la baza înregistrării sumelor în

contabilitatea proprie.

 

Art.26. – Influențe asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Fondului

național unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6.
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CAPITOLUL II

Dispoziții finale

 

 Art.27. –  (1) În  anul  2022,  începând  cu  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei

ordonanțe  de  urgență,  prin  derogare  de  la  prevederile  art.  30 alin.  (2) din  Legea  nr.

500/2002, cu modificările  și  completările  ulterioare,  din Fondul de rezervă bugetară  la

dispoziția  Guvernului,  prin  hotărâre  a  Guvernului,  pot  fi  alocate  sume  ordonatorilor

principali de credite ai bugetului de stat pentru asigurarea drepturilor de asistență socială.

(2) În anul 2022, începând cu data intrării  în vigoare a prezentei ordonanțe de

urgență,  prin  derogare  de  la  prevederile  art.  30 alin.  (2) din  Legea  nr.  500/2002,  cu

modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 21 din Legea nr. 263/2010

privind  sistemul  unitar  de  pensii  publice,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  din

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale

Guvernului,  sume pentru  suplimentarea transferurilor  din bugetul  de stat  către bugetul

asigurărilor sociale de stat.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare

în structura cheltuielilor bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului

Muncii și Solidarității Sociale, în vederea majorării acestuia cu sumele alocate din Fondul

de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit alin. (1) și (2).

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare

în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, în

vederea  majorării  cu  sumele  alocate  din  Fondul  de  rezervă  bugetară  la  dispoziția

Guvernului, potrivit alin. (2).

Art.28.  -  (1) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și

securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri

și  cheltuieli  pe  anul  2022  ale  instituțiilor  de  învățământ  superior  militar  subordonate,

finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu

finanțare  externă  nerambursabilă  și  cheltuieli  de  capital,  cu  încadrarea  în  prevederile

aprobate  la  titlul  51 "Transferuri  între  unități  ale  administrației  publice",  articolul  51.01

"Transferuri curente", alineatul 51.01.59 "Transferuri de la bugetul de stat către instituții de

învățământ  superior  militar,  ordine  publică  și  securitate  națională"  și  în  prevederile
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aprobate la titlul 51 "Transferuri între unități ale  administrației  publice",  articolul  51.02

"Transferuri de capital", alineatul 51.02.44 "Transferuri de la bugetul de stat către instituții

de  învățământ  superior  militar,  ordine publică  și  securitate  națională  pentru  finanțarea

investițiilor".

(2) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate

națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli

pe  anul  2022  ale  unităților  din  rețeaua  sanitară  proprie,  finanțate  integral  din  venituri

proprii,  inclusiv  la  și  de  la  cheltuieli  de  personal,  proiecte  cu  finanțare  externă

nerambursabilă și  cheltuieli  de capital,  cu încadrare în prevederile aprobate la titlul 51

"Transferuri între unități  ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente",

alineatul 51.01.03 "Acțiuni de sănătate" și în prevederile aprobate la titlul 51 "Transferuri

între unități  ale administrației  publice",  articolul  51.02 "Transferuri  de capital",  alineatul

51.02.12 "Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale".

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) nu se pot efectua virări de credite de

angajament și credite bugetare de la alineatul "Finanțare externă nerambursabilă".

Art.29.  – Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele

aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetele lor și în anexele la acestea pe

anul 2022, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare între articolele

și alineatele titlurilor de cheltuieli pentru care sunt aprobate influente în anexa nr. 2 și nr.6,

să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice

Ministerului  Finanțelor,  în  termen de 10  zile  de  la  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei

ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.

Art.30. – Se autorizează ordonatorii principali de credite până la finele exercițiului

bugetar 2022 să efectueze și să aprobe virări  de credite bugetare și/sau de credite de

angajament  neutilizate  de  la  „Obiective/proiecte  de  investiții  în  continuare”  și

„Obiective/proiecte  de  investiții  noi”  la  poziția  „Alte  cheltuieli  de  investiții”,  cuprinse  în

programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare

aprobate. 

Art.31. - (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice în anexa

nr. 3/XX/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții" creditele de angajament și

creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/

proiectului/categoriei de investiții, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr.
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500/2002,  cu  modificările  și  completările ulterioare, și cu încadrarea în nivelul total al

fondurilor aprobate pentru anul 2022.

(2)  Se  autorizează  ordonatorii  principali  de  credite  să  introducă  modificările

prevăzute la alin. (1) corespunzător și în celelalte anexe la bugetul acestora.

Art.32.  – (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice până la

finele exercițiului bugetar 2022 în anexele nr. 3/XX/21 "Fișa proiectului cu finanțare din

fonduri  externe  nerambursabile  de  preaderare,  postaderare,  alți  donatori  și  din  alte

facilități postaderare" și nr. 3/XX/23 "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul

programelor  aferente  Politicii  de  Coeziune  a  U.E.,  Politicilor  Comune  Agricolă  și  de

Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare" creditele de angajament și creditele

bugetare aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă,

cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.

(2)  Se  autorizează  ordonatorii  principali  de  credite  să  modifice  până  la  finele

exercițiului bugetar 2022 în anexa nr. 3/XX/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de

investiții"  creditele  de  angajament  și  creditele  bugetare  aferente  anilor  anteriori,  cu

încadrarea  în  valoarea  totală  a  obiectivului/proiectului/categoriei  de  investiții,

corespunzător prevederilor alin. (1).   

Art.33. –   (1)  Se  autorizează  ordonatorii  principali  de  credite  să  introducă

modificări  în  volumul  și  structura  bugetelor  de  venituri  și  cheltuieli  pe  anul  2022  ale

instituțiilor  publice  subordonate  finanțate  parțial  din  venituri  proprii,  inclusiv  prin

introducerea de subdiviziuni noi ale clasificației bugetare pe partea de venituri și titluri noi

pe partea de cheltuieli, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare,

inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și

cheltuieli  de capital,  și  între  bugetele  acestora,  cu  încadrarea  în  prevederile  bugetare

aprobate la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", și să le comunice

Ministerului Finanțelor în termen de10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe

de urgență.

(2)  În  aplicarea  prevederilor  alin.  (1)  nu  se  pot  efectua  virări  de  credite  de

angajament și credite bugetare de la alineatul "Finanțare externă nerambursabilă".

Art.34. – Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) și art. 471 alin. (2)

din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în anul 2022, se

autorizează  ordonatorii  principali  de  credite  ai  bugetului  de  stat  și  bugetului  Fondului
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național  unic  de  asigurări  sociale  de sănătate  să  efectueze  virări  de  credite

bugetare  și  credite  de  angajament  neutilizate,  cu  încadrarea  în  prevederile  bugetare

anuale aprobate.

Art.35. –   Legea  bugetului  de  stat  pe  anul  2022  nr.  317/2021,  publicată  în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1238 și 1238 bis din 28 decembrie 2021, cu

modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:  

1. La articolul 7, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin.(5) și(6)

cu următorul cuprins:

„(5)  Cu sumele încasate de unitățile  administrativ-teritoriale potrivit  prevederilor

prezentului articol se majorează bugetele instituțiilor pentru care au fost solicitate sumele,

prin rectificare bugetară. Este interzisă utilizarea acestor sume pentru reîntregirea plăților

efectuate din bugetele locale către instituțiile publice de spectacole, respectiv teatre, opere

și filarmonici, anterior încasării sumelor. Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului în

bugetele  instituțiilor  publice  de  spectacole,  respectiv  teatre,  opere  şi  filarmonici,  prin

excepție de la prevederile art.70 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu

modificările și completările ulterioare, se reflectă în  excedentele bugetelor acestora și se

utilizează anul următor cu aceeași destinație.

(6)  Autoritățile  administrației  publice  locale  ale  unităților  administrativ-teritoriale,

beneficiare ale sumelor repartizate în anul 2022 potrivit  prevederilor prezentului articol,

pentru  finanțarea  instituțiilor  publice  de  spectacole  din  subordinea  acestora,  respectiv

teatre, opere și filarmonici, sunt obligate să întocmească și să prezinte un raport, detaliat

pe  secțiunea  de  funcționare  și  secțiunea  de  dezvoltare,  cu  privire  la  modalitatea  de

utilizare  a  sumelor  primite  și  utilizate  pentru  buna  desfășurare  a  activității  instituțiilor

beneficiare.  Raportul  se  prezintă  de către  autoritățile  executive  de  la  nivelul  unităților

administrativ-teritoriale, până la data de 10 februarie 2023, autorităților deliberative de la

nivelul  unităților  administrativ-teritoriale,  se publică pe pagina de web a acestora și,  în

cazul  în  care  există,  și  pe  pagina  web  a  instituțiilor  beneficiare  și  se  înaintează  și

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.”

2.  La articolul 51, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3) și va

avea următorul cuprins:

„(3)  Se  autorizează  Ministerul  Afacerilor  Interne  să  utilizeze  economiile

înregistrate  la  cheltuielile  cu  bunuri  și  servicii  aferente  efectuării  recensământului

populației și locuințelor din România, pentru acoperirea unor cheltuieli cu bunuri și servicii

ale instituțiilor prefectului.”
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Art.36. –   (1)  În  anul  2022,  începând  cu  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei

ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art.61 alin.(1) și art.63 alin.(4) din

Legea  nr.273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și  completările

ulterioare, precum și ale art.3 alin.(2) din Legea nr.312/2021 pentru aprobarea plafoanelor

unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022, Municipiul București poate

contracta împrumuturi de la băncile comerciale sau alte instituții de credit, în limita sumei

de  500.000  mii  lei,  pentru  finanțarea unor  cheltuieli  curente  determinate  de  achitarea

obligațiilor de plată către furnizorul de energie termică, în vederea asigurării funcționării

sistemului  de  producție,  transport,  distribuție  și  furnizare  a  energiei  termice  pentru

populație în sistem centralizat  în sezonul rece 2022-2023, cu respectarea prevederilor

legale în materia ajutorului de stat.  

(2)  Responsabilitatea  cu  privire  la  oportunitatea  contractării  de  împrumuturi

conform alin.(1) revine în totalitate autorităților administrației publice locale ale Municipiului

București.

Art.37. – Prin derogare de la prevederile art.12 alin.(1) lit. b) și art.26 alin.(5) din

Legea responsabilității fiscal-bugetare, nr.69/2010, republicată, precum și ale art.3 alin.(7)

din Legea nr.14/2021 pentru  aprobarea plafoanelor unor indicatori  specificați  în cadrul

fiscal-bugetar pe anul 2021, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este

de – 51.351,9 milioane lei. 

Art.38. - Prin derogare de la prevederile art.12 alin.(1) lit. b) și c), art.17 alin.(2),

art.24 și art.26 alin. (5) din Legea nr.69/2010, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, precum și ale art.3 alin. (2) și (5) -(6) din Legea  nr.312/2021 pentru aprobarea

plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022:

a)  pentru  anul  2022  plafonul  nominal  al  cheltuielilor  totale,  exclusiv  asistența

financiară  din  partea  Uniunii  Europene  și  a  altor  donatori,  pentru  bugetul  general

consolidat  este  de  496.185,8  milioane  lei,  pentru  bugetul  de  stat  este  de  286.962,4

milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de

103.991,8  milioane  lei,  pentru  bugetul  fondului  național  unic  de  asigurări  sociale  de

sănătate  este  de  55.064,5  milioane  lei,  pentru  bugetul  instituțiilor/activităților  finanțate

integral și/sau parțial din venituri proprii este de 36.176,2 milioane lei, pentru alte bugete

componente ale bugetului general consolidat este de 13.977.9 milioane lei;

b)  pentru  anul  2022,  plafonul  nominal  al  cheltuielilor  de  personal  din  bugetul

general  consolidat  este  de  118.382,6  milioane lei,  iar  pentru  bugetul  de  stat  este  de
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59.554,2 milioane lei, pentru bugetul general centralizat  al  unităților  administrativ-

teritoriale este de 37.121,5 milioane lei și pentru bugetul instituțiilor/activităților finanțate

integral și/sau parțial din venituri proprii este de 20.066,2 milioane lei, pentru alte bugete

componente ale bugetului general consolidat este de 761,0 milioane lei;

c) pentru anul 2022, plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este

de – 80.154,0 milioane lei, al soldului bugetului de stat este de – 94.595,3 milioane lei, al

soldului  bugetului  fondului  național  unic  de  asigurări  sociale  de  sănătate  este  de  0,0

milioane lei și soldului bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din

venituri proprii este de 5.538,5 milioane lei;

d)  pentru  anul  2022,  plafonul  privind  finanțările  rambursabile,  care  pot  fi

contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este în sumă de 2.100

milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care

urmează a fi  contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în

sumă de 2.500  milioane lei.  Valoarea  aferentă  finanțărilor  rambursabile,  care  poate  fi

autorizată anual pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum:

i) 50 milioane lei, în cazul comunelor;

ii) 100 milioane lei, în cazul orașelor;

iii)  150  milioane  lei,  în  cazul  municipiilor,  sectoarelor  municipiului  București  și

județelor.

Art.39. – Anexele nr.1-6  fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU,

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

București,

Nr. __.
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