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O R D O N A N Ț E  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011

Având în vedere:

— analiza execuției bugetare derulată pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2011;

— asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării normale a activității acestora

până la finele anului

și ținând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecințe negative următoarele:

— imposibilitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării activității

acestora în bune condiții până la finele anului;

— imposibilitatea asigurării fondurilor necesare susținerii proiectelor de investiții, care conduce la un impact negativ asupra

locurilor de muncă și a creșterii economice din trimestrul IV al anului curent, făcând imposibilă finanțarea unor proiecte de investiții

cu finanțare externă;

— imposibilitatea asigurării fondurilor necesare plății arieratelor în anumite domenii de activitate, astfel că nerambursarea

unor fonduri pentru plata arieratelor ar conduce la blocarea activității unor operatori economici și, respectiv, la diminuarea producției

acestora, cu impact negativ inclusiv asupra realizării veniturilor bugetare curente și viitoare,

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, și al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,

cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Obiectul prezentei ordonanțe de urgență îl

constituie rectificarea bugetului de stat pe anul 2011, aprobat

prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 și

879 bis din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările

ulterioare.

Art. 2. — (1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat

pe anul 2011, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute

în anexa nr. 1.

(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe

anul 2011 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de

credite este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2011 se diminuează la venituri și

la cheltuieli cu suma de 92 milioane lei.

Art. 3. — În anexa nr. 3/13/02a „Destinația sumelor prevăzute

în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul

67.01 «Cultură, recreere și religie», titlul «Alte cheltuieli», a căror

utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anul 2011”, la

litera a), textul ultimului paragraf se înlocuiește cu textul:

„— cheltuielilor privind cofinanțarea programelor realizate din

fonduri europene și internaționale cu impact asupra cetățenilor

aparținând minorităților naționale”.

Art. 4. — Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să

introducă în anexa nr. 3/1402/16 „Bugetul instituțiilor publice

finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2011 — sume alocate

din bugetul instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii”

următoarele modificări:

a) la venituri, suplimentarea cu suma de 500 mii lei la

capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații”, subcapitolul

43.10.09 „Subvenții pentru instituții publice”;

b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 500 mii lei la

capitolul 65.10 „Învățământ”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”.

Art. 5. — Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și

Turismului să introducă în bugetul pe programe un program nou,

respectiv Programul „Consolidare și restaurare Cazino

Constanța”, pe perioada 2011 —2013, cu suma de 100 mii lei în

anul 2011.

Art. 6. — Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca la

programul cod 1003 „Servicii de asistență juridică necesare

implementării Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe

termen mediu «Medium Term Notes» (MTN)”, prevăzut în anexa

nr. 3/16/27 „Fișa programului”, să reporteze creditele de

angajament neutilizate în anul precedent, cu încadrarea în

valoarea totală a programului.

Art. 7. — Se autorizează Ministerul Justiției să introducă în

anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe,

titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2011 — sumele

alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii”

subcapitolul 33.10.06 „Venituri din expertiză tehnică judiciară și

extrajudiciară”, cu suma de 4.700 mii lei.

Art. 8. — Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să

efectueze redistribuiri de sume în cadrul anexei nr. 3/18/13

„Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,

articole și alineate pe anul 2011 — sumele alocate pentru

activități finanțate integral din venituri proprii” la venituri, între

capitole și subcapitole, cu încadrarea în suma totală aprobată.

Art. 9. — (1) În bugetul Ministerului Apărării Naționale, la

capitolul 60.01 „Apărare”, titlul 20 „Bunuri și servicii”, este

cuprinsă și suma de 29.811 mii lei, care va fi utilizată exclusiv

pentru achitarea obligațiilor de plată către Administrația

Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale,

reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adăugată și a

accizei aferente combustibilului acordat cu titlu gratuit din

rezerva de stat, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor

cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu

titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului

Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului



taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități

de combustibili, aprobată prin Legea nr. 337/2009, cu

modificările și completările ulterioare.

(2) În bugetul Ministerului Administrației și Internelor, la

capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională”, titlul 20

„Bunuri și servicii”, este cuprinsă și suma de 99.337 mii lei, care

va fi utilizată exclusiv pentru achitarea obligațiilor de plată către

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme

Speciale, reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea

adăugată și a accizei aferente combustibilului acordat cu titlu

gratuit din rezerva de stat, potrivit Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 67/2009, aprobată prin Legea nr. 337/2009, cu

modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului

nr. 649/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a

unor cantități de combustibili care vor fi acordate, cu titlu gratuit,

Ministerului Administrației și Internelor.

(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare

a prezentei ordonanțe de urgență, sumele prevăzute la alin. (1)

și (2) urmează a fi virate de către Ministerul Apărării Naționale,

respectiv Ministerul Administrației și Internelor în conturile

Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme

Speciale, deschise la unitățile Trezoreriei Statului.

(4) Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme

Speciale efectuează în termen de 5 zile lucrătoare plata sumelor

încasate potrivit alin. (3) către bugetul de stat.

Art. 10. — (1) În bugetul Ministerului Apărării Naționale este

cuprinsă și suma de 238.121 mii lei, din care la capitolul 60.01

„Apărare”, titlul 71 „Active nefinanciare”, suma de 235.860 mii

lei și la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională”,

titlul 71 „Active nefinanciare”, suma de 2.261 mii lei, care va fi

utilizată exclusiv pentru achitarea obligațiilor de plată către

Compania Națională „Romtehnica”— S.A., reprezentând

contravaloarea taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de

bunuri/prestările de servicii efectuate către Ministerul Apărării

Naționale de către Compania Națională „Romtehnica” — S.A.

până la data de 31 decembrie 2011.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) urmează a fi virate de către

Ministerul Apărării Naționale în termen de 5 zile lucrătoare în

conturile Companiei Naționale „Romtehnica” — S.A., care

efectuează plata obligațiilor către bugetul de stat în termen de

5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor respective.

Art. 11. — (1) Se autorizează Ministerul Administrației și

Internelor să suplimenteze în anexa nr. 3/19/02 „Bugetul pe

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și

alineate pe anul 2011 — sumele alocate din bugetul de stat”, la

capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională”, titlul 51

„Transferuri între unități ale administrației publice”, alineatul

51.01.10 „Transferuri privind contribuții de sănătate pentru

persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest

preventiv” cu suma de 15 mii lei și alineatul 51.01.52 „Transferuri

din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate

pentru cetățeni străini aflați în centrele de cazare” cu suma de

11 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Administrației și Internelor să

suplimenteze în anexa nr. 3/19/02 „Bugetul pe capitole,

subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe

anul 2011 — sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul

68.01 „Asigurări și asistență socială”, titlul 51 „Transferuri între

unități ale administrației publice”, alineatul 51.01.26 „Transferuri

privind contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele

aflate în concediu pentru creșterea copilului” cu suma de

170 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Administrației și Internelor să

suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/19/13 „Bugetul pe

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și

alineate pe anul 2011 — sumele alocate pentru activități

finanțate integral din venituri proprii”, la capitolul 33.10 „Venituri

din prestări servicii și alte activități”, subcapitolul 05 „Taxe și alte

venituri din învățământ”, cu suma de 708 mii lei.

Art. 12. — Se autorizează Ministerul Administrației și

Internelor să introducă în anexa nr. 3/19/29 „Fișa

obiectivului/proiectului/categoriei de investiții”, la capitolul 65.10

„Învățământ”, obiectivele de investiții „Modernizare pavilion

cazare elevi 42-10-11 la Școala de Agenți de Poliție «Vasile

Lascăr» — Câmpina” cu suma de 400 mii lei și „Modernizare

pavilion Punct control acces din cazarma Drăgășani” cu suma

de 140 mii lei, sume ce se asigură prin redistribuire, cu

încadrarea în sumele aprobate la titlul 71 „Active nefinanciare”.

Art. 13. — Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării

Rurale să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul

anexei nr. 3/22/02a „Transferuri din bugetul de stat către

bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole”.

Art. 14. — (1) Suma de 500.000 mii lei prevăzută în bugetul

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii la capitolul 84.01

„Transporturi”, titlul 72 „Active financiare”, se utilizează de

Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. — S.A. pentru

majorarea capitalului social aferent participării statului la această

companie, cu condiția majorări capitalului său social la

Societatea Comercială „Electrificare” — S.A., potrivit legii.

(2) Societatea Comercială „Electrificare” — S.A. utilizează

suma prevăzută la alin. (1) pentru achitarea datoriilor către

bugetul general consolidat.

Art. 15. — Se autorizează Ministerul Educației, Cercetării,

Tineretului și Sportului să majoreze veniturile proprii cuprinse în

anexa nr. 3/25/13 „Sume alocate pentru activități finanțate

integral din venituri proprii” cu suma de 90.000 mii lei.

Art. 16. — Se autorizează Ministerul Sănătății să efectueze

redistribuiri ale creditelor de angajament între proiecte, cu

încadrarea în nivelul total al creditelor de angajament aprobate

pe anul 2011, în anexa nr. 3/26/05 „Fișa programului finanțat

potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007”, prin

diminuarea creditelor de angajament aferente Programului 52

„Proiect pentru prevenirea și combaterea extinderii gripei aviare”

cu suma de 7.276 mii lei și Programului 32 „Proiectul privind

reabilitarea sectorului sanitar” cu suma de 44.116 mii lei și

suplimentarea în mod corespunzător a creditelor de angajament

aferente Programului 17 „Proiect privind reforma în sectorul

sanitar, faza a II-a”.

Art. 17. — Se autorizează Ministerul Culturii și Patrimoniului

Național să majoreze în anexa nr. 3/27/13 „Bugetul pe capitole,

subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate

după caz pe anul 2011 — sume alocate pentru activități finanțate

integral din venituri proprii” veniturile proprii cu suma de 4.000

mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50

„Alte venituri”.

Art. 18. — Se autorizează Ministerul Culturii și Patrimoniului

Național, în cadrul anexei nr. 3/27/27 „Fișele programelor”, să

diminueze „Programul Național pentru finanțarea realizării

monumentelor de for public” cu suma de 1.975 mii lei și

Programul „Restaurarea monumentelor istorice” cu suma de

3.000 mii lei și să suplimenteze „Programul Festivaluri teatrale,
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muzicale și de film naționale și internaționale” cu suma de

9.265 mii lei.

Art. 19. — Se autorizează Ministerul Culturii și Patrimoniului

Național să diminueze în anexa nr. 3/2701/02 bugetul Oficiului

Român pentru Drepturile de Autor cu suma de 24 mii lei la

capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul „Cheltuieli de

personal”.

Art. 20. — (1) În bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului

Național, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul 20

„Bunuri și servicii”, în temeiul Legii nr. 186/2003 privind

susținerea și promovarea culturii scrise, republicată, este

cuprinsă și suma de 2.483 mii lei pentru susținerea editării de

reviste și publicații, care include și suma alocată acestui minister

și utilizată conform Hotărârii Guvernului nr. 473/2011 privind

suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii și Patrimoniului

Național, Academiei Române și Consiliului Județean Mureș din

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul

2011, în vederea susținerii editării publicațiilor culturale.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) poate fi utilizată pentru

finanțarea categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 4 din

Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea

sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2011, cu

modificările și completările ulterioare, pentru anul 2011, pentru

revistele și publicațiile culturale aprobate prin ordin al ministrului

culturii și patrimoniului național, pe bază de contracte încheiate

cu uniunile de creatori beneficiare, care la rândul lor încheie

contracte cu revistele și publicațiile culturale.

Art. 21. — Se autorizează Ministerul Public să efectueze

redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe

anul 2011, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță

națională”, între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea

în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.

Art. 22. — Se autorizează Serviciul Român de Informații să

diminueze în anexa nr. 3/31/02 „Bugetul pe capitole,

subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe

anul 2011 — sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul

68.01 „Asigurări și asistență socială”, titlul 51 „Transferuri între

unități ale administrației publice”, alineatul 51.01.26 „Transferuri

privind contribuția de asigurări de sănătate pentru persoanele

aflate în concediu pentru creșterea copilului” cu suma de 25 mii

lei.

Art. 23. — Se autorizează Serviciul de Informații Externe să

introducă în anexa nr. 3/32/29 „Fișa

obiectivului/proiectului/categoriei de investiții”, la capitolul 61.01

„Ordine publică și siguranță națională”, fișa „Obiective de

investiții noi” cu suma de 289 mii lei, sumă care se asigură prin

redistribuire de la fișa cod 471 „Obiective în continuare”, cu

încadrarea în prevederile aprobate.

Art. 24. — Se autorizează Serviciul de Telecomunicații

Speciale, în anexa nr. 3/34/29 „Fișele

obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiții”, să diminueze

fișa cod obiectiv 2 „b — dotări independente”, capitolul 61.01

„Ordine publică și siguranță națională”, titlul 56 „Proiecte cu

finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu

suma de 849 mii lei.

Art. 25. — În bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și

Mediului de Afaceri, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni

externe”, titlul 72 „Active financiare”, este cuprinsă suma de

250.000 mii lei, reprezentând majorarea capitalului social al

Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru

Întreprinderile Mici și Mijlocii, în vederea susținerii sectoarelor

prioritare.

Art. 26. — Se autorizează Institutul Cultural Român să

majoreze în anexa nr. 3/4401/16 „Bugetul instituțiilor publice

finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2011 — sume alocate

din bugetul instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii”

la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”, titlul 20 „Bunuri și

servicii” cu suma de 260 mii lei prin diminuarea cu aceeași sumă

a titlului 71 „Active nefinanciare”.

Art. 27. — Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată

aprobate pentru județul Suceava, în anul 2011, pentru finanțarea

cheltuielilor cu susținerea centrelor de asistență socială a

persoanelor cu handicap se diminuează cu suma de 1.250 mii

lei și se majorează cu aceeași sumă finanțarea cheltuielilor

pentru susținerea sistemului de protecție a copilului.

Art. 28. — (1) Se suplimentează sumele defalcate din taxa

pe valoarea adăugată alocate bugetelor locale pe anul 2011 cu

suma de 91.931 mii lei, din care pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și

sectoarelor Municipiului București suma de 46.931 mii lei, iar

pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a

unor baze sportive din spațiul rural suma de 45.000 mii lei.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul

2011 pentru finanțarea cheltuielilor cu drepturile asistenților

personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile

lunare se majorează cu suma de 208.726 mii lei și se

diminuează cu 161.795 mii lei sumele defalcate din taxa pe

valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile

stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora ale

instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, potrivit anexei

nr. 3.

(3) Economiile înregistrate de către comune, orașe, municipii

și sectoarele municipiului București la cheltuielile cu acordarea

de produse lactate și de panificație și miere de albine se

utilizează de către acestea la finanțarea cheltuielilor pentru

implementarea programului de încurajare a consumului de

fructe în școli.

Art. 29. — (1) Unitățile administrativ-teritoriale beneficiare ale

proiectelor ISPA în sectorul de apă transmit Ministerului

Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea

facturii și a documentelor justificative de la operatorii economici

de apă, o copie a procesului-verbal de recepție a investiției și

solicitarea de plată a taxei pe valoarea adăugată aferente

investițiilor în bunuri de natura domeniului public în cadrul

măsurii ex-ISPA.

(2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea

sumelor necesare plății taxei pe valoarea adăugată, unitățile

administrativ-teritoriale efectuează plata către operatorul

economic de apă.

Art. 30. — (1) Influențele asupra bugetului de venituri și

cheltuieli pe anul 2011 al Fondului național unic de asigurări

sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(2) În baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind

reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările

ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului

național unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile

bugetului se completează cu suma de 977,1 milioane lei, care

se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.

(3) Se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate

să suplimenteze creditele de angajament prevăzute în anexele

la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 818/19.XI.2011

4



sănătate pe anul 2011 cu suma de 226,4 milioane lei pentru

medicamentele și materialele sanitare specifice programelor

naționale de sănătate.

CAPITOLUL II

Dispoziții finale

Art. 31. — Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din

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

completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la

dispoziția Guvernului se pot aloca, până la sfârșitul anului 2011,

pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume și pentru plata

arieratelor.

Art. 32. — Ordonanța Guvernului nr. 10/2011 cu privire la

rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri

financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 560 din 5 august 2011, se modifică și se completează după

cum urmează:

1. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 36. — Prin derogare de la prevederile Ordonanței de

urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și

exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și

completările ulterioare, în bugetul Ministerului Culturii și

Patrimoniului Național, la titlul 51 «Transferuri între unități ale

administrației publice», alineatul 51.01.01 «Transferuri către

instituții publice», este inclusă și suma de 7.000 mii lei,

reprezentând sume cuvenite conform prevederilor art. 13

alin. (3) din ordonanța de urgență sus-menționată, din care

suma de 2.000 mii lei pentru Fondul cinematografic și suma de

5.000 mii lei pentru Programul Național de Restaurare a

Monumentelor Istorice.”

2. La articolul 71, alineatele (4) și (5) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(4) Suma alocată temporar conform prevederilor alin. (1) se

restituie de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de

management din sumele rambursate de Comisia Europeană.

(5) În cazul în care se constată că sumele rambursate de

Comisia Europeană sunt mai mici decât sumele utilizate din

vărsăminte din privatizare, reconstituirea veniturilor din

privatizare se asigură din bugetul de stat, prin bugetele

ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de

management, în termenul prevăzut la alin. (1).”

3. La articolul 71, după alineatul (6) se introduce un nou

alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Sumele rămase disponibile din fondurile alocate

temporar din vărsăminte din privatizare în contul 54.01.03.00

«Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și

fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente

instrumentelor structurale», deschis la Trezoreria Operativă

Centrală și gestionat de Autoritatea de certificare și plată, se

realocă ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de

management, în funcție de necesitățile de finanțare ale

acestora, prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și

ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de

management.”

Art. 33. — Sumele alocate potrivit art. 64 din Ordonanța

Guvernului nr. 10/2011 care nu au fost utilizate până la data

intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență vor fi utilizate

de către Societatea Națională „Nuclearelectrica” — S.A. în

vederea achiziționării de apă grea potrivit prevederilor

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2006 privind

asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în

funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe

durata de viață a unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-

electrică Cernavodă, aprobată prin Legea nr. 78/2007, cu

modificările și completările ulterioare, cu condiția majorării

capitalului social aferent participării statului, potrivit legii.

Art. 34. — Cheltuielile aferente facilităților acordate elevilor și

studenților privind transportul pe calea ferată și cu metroul în

anul 2011 se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor și

Infrastructurii, de la capitolul 68.01 „Asigurări și asistență

socială”.

Art. 35. — Se autorizează ordonatorii principali de credite să

introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri

și cheltuieli pe anul 2011 ale instituțiilor publice subordonate

finanțate parțial din venituri proprii, cu excepția majorării

cheltuielilor de personal și între bugetele acestora, cu

încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01

„Transferuri către instituții publice”.

Art. 36. — Se autorizează ordonatorii principali de credite să

introducă modificări în bugetul pe programe, cu încadrarea în

creditele de angajament și creditele bugetare aprobate pe anul

2011.

Art. 37. — Se autorizează ordonatorii principali de credite să

efectueze și să aprobe redistribuiri de credite bugetare și de

credite de angajament neutilizate între obiectivele de investiții

în continuare, obiectivele de investiții noi și „Alte cheltuieli de

investiții”, în limita prevederilor bugetare aprobate.

Art. 38. — 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 2011, să

efectueze redistribuiri între articolele și alineatele din cadrul

titlului de cheltuieli și să comunice Ministerului Finanțelor

Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare

a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor

aprobate conform acesteia.

Art. 39. — Anexele nr. 1—4*) fac parte integrantă din

prezenta ordonanță de urgență.
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PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 16 noiembrie 2011.

Nr. 96.

*) Anexele nr. 1—4 sunt reproduse în facsimil.
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ANEXA Nr. 4



GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă

pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

Luând în considerare actualul context internațional, principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare,

care vor fi subordonate obiectivelor de susținere a creșterii economice și de reducere a inflației și atingerii unui deficit bugetar la

un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,

având în vedere analiza execuției bugetare pe primele 9 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor

bugetare alocate, 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,

pentru păstrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele măsuri menite să reducă volumul cheltuielilor bugetare la un

nivel care să permită respectarea angajamentelor interne și internaționale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce

privește nivelul deficitului bugetar.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare,

a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, și al art. 6 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și

completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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Art. 1. — Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul

asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011, aprobate prin Legea

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din

28 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică

potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 2. — (1) Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, detaliate la

venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și

titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului

public de pensii pe anul 2011 se diminuează la venituri cu suma

de 15.500 mii lei, prin majorarea veniturilor curente cu suma de

538.627 mii lei și diminuarea subvenției acordate de la bugetul

de stat cu suma de 554.127 mii lei, iar la cheltuieli se

diminuează cu suma de 15.500 mii lei.

(3) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli

profesionale pe anul 2011 se majorează la cheltuieli cu suma

de 5.500 mii lei, veniturile se majorează cu suma de 4.112 mii

lei, excedentul diminuându-se cu suma de 1.388 mii lei.

Art. 3. — (1) Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor

bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011, detaliate la

venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și

titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011 aferent

sistemului asigurărilor pentru șomaj se diminuează la venituri

cu suma de 785.000 mii lei, prin majorarea veniturilor curente cu

suma de 65.414 mii lei și diminuarea subvenției acordate de la

bugetul de stat cu suma de 850.414 mii lei, iar la cheltuieli se

diminuează cu suma de 785.000 mii lei.

(3) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea

Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu

modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de

817 mii lei, se diminuează la cheltuieli cu suma de 15.000 mii lei,

iar excedentul se majorează cu suma de 15.817 mii lei.

Art. 4. — (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite

să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările

prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în bugetul

asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru

șomaj.



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 818/19.XI.2011

55

(2) Ordonatorii principali de credite, în termen de 5 zile de la

intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, comunică

Ministerului Finanțelor Publice detalierea modificărilor aprobate.

Art. 5. — Drepturile de pensii obținute în baza unor hotărâri

judecătorești definitive și irevocabile, ca urmare a contestării

recalculării și revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii

prevăzute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind

stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și de Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri

în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)—h) din Legea

nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor,

se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 6. — Anexele nr. 1, 1/01, 1/03 și 2*) fac parte integrantă

din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Sulfina Barbu

București, 16 noiembrie 2011.

Nr. 97.

*) Anexele nr. 1, 1/01, 1/03 și 2 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1
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ANEXA Nr. 2



A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

O R D I N

privind modelele mărcilor de garanție proprie și procedura de stabilire și înregistrare 

a acestora la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1/1821 din 11 octombrie 2011 al Direcției generale metale prețioase, pietre

prețioase și Proces Kimberley,

în temeiul prevederilor art. 32 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare, aprobate

prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, și ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea și

funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,

președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite următorul ordin:
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Art. 1. — Marca de garanție proprie a producătorilor,

importatorilor sau vânzătorilor reprezintă semnul individual al

acestora, prin care se certifică titlul aplicat pe obiectele din

metale prețioase.

Art. 2. — (1) Conținutul mărcii de garanție proprie este format

dintr-un cod alfanumeric, în care literele reprezintă simbolul

județului, respectiv al municipiului București, unde persoana

fizică autorizată sau persoana juridică autorizată își are sediul

profesional sau, după caz, sediul social, iar cifrele reprezintă

numărul de ordine al mărcii, stabilit de Autoritatea Națională

pentru Protecția Consumatorilor.

(2) În cazul în care persoana fizică autorizată sau persoana

juridică autorizată să își marcheze obiectele din metale

prețioase cu marca de garanție proprie are desemnate două sau

mai multe persoane în acest scop, personalizarea se realizează

prin adăugarea, după codul alfanumeric, a unei litere mari de

tipar a alfabetului latin.

(3) Conținutul mărcii de garanție proprie se înscrie:

a) pentru aur — într-o elipsă;

b) pentru argint — într-un dreptunghi;

c) pentru platină — într-un romb;

d) pentru paladiu — într-un hexagon neregulat.

Art. 3. — Modelele mărcilor de garanție proprie utilizate de

către producătorii, importatorii sau vânzătorii de obiecte din

metale prețioase sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. — Pentru stabilirea conținutului mărcilor de garanție

proprie, persoanele fizice autorizate și persoanele juridice

autorizate să își marcheze obiectele din metale prețioase vor

completa și vor transmite la Autoritatea Națională pentru

Protecția Consumatorilor o cerere, al cărei model este prevăzut

în anexa nr. 2.

Art. 5. — În termen de 30 de zile de la data înregistrării

cererii, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va

comunica persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice

autorizate conținutul mărcii sau, după caz, al mărcilor stabilite

pentru fiecare persoană desemnată, împreună cu schița

acestora, eliberând în acest sens o adeverință, al cărei model

este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 6. — (1) Înainte de aplicarea mărcilor de garanție proprie,

persoanele fizice autorizate și persoanele juridice autorizate

trebuie să înregistreze aceste mărci la Autoritatea Națională

pentru Protecția Consumatorilor.

(2) Înregistrarea se realizează prin amprentarea,

fotografierea, înscrierea mărcilor de garanție proprie în registrul

de evidență a acestora și eliberarea unui certificat de

înregistrare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, certificat

ce cuprinde și informații legate de desfigurarea mărcilor de

garanție proprie.

(3) Pentru fiecare marcă de garanție proprie personalizată,

înregistrată la Autoritatea Națională pentru Protecția

Consumatorilor, se percepe un tarif de 60 lei, care se poate

achita cu ordin de plată sau mandat poștal în contul Autorității

Naționale pentru Protecția Consumatorilor

nr. RO31TREZ7005032XXX004173, deschis la Activitatea de

Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, cod

unic de înregistrare nr. 4266502, ori în numerar la sediul

Autorității.

(4) În vederea înregistrării mărcilor de garanție proprie,

persoanele fizice autorizate și persoanele juridice autorizate să

efectueze operațiunea de marcare vor prezenta la Autoritatea

Națională pentru Protecția Consumatorilor:

a) adeverința eliberată de Autoritatea Națională pentru

Protecția Consumatorilor, prin care s-a stabilit conținutul mărcilor

de garanție proprie;

b) cererea de înregistrare, al cărei model este prevăzut în

anexa nr. 5; cererea cuprinde și solicitarea de desfigurare a

mărcii de garanție proprie în situațiile prevăzute în prezentul

ordin;

c) poansoanele gravate cu mărcile de garanție proprie;

d) dovada achitării tarifului de înregistrare.

Art. 7. — (1) Mărcile de garanție proprie se aplică numai de

către personalul propriu, desemnat în acest sens și care a

promovat testul organizat de Autoritatea Națională pentru

Protecția Consumatorilor.

(2) Poansoanele cu marcă de garanție proprie nu sunt

transmisibile.

(3) În cazul în care persoana desemnată să efectueze

analiza și marcarea obiectelor din metale prețioase își încetează

raporturile de muncă cu persoana fizică autorizată ori cu

persoana juridică autorizată, poansoanele cu marca de garanție

proprie personalizată, utilizate de aceasta, se predau Autorității

Naționale pentru Protecția Consumatorilor în vederea

desfigurării mărcilor în termen de 15 zile lucrătoare de la data

încetării raporturilor de muncă.

(4) Poansoanele cu mărci de garanție proprie uzate sau

scoase din uz se vor preda Autorității Naționale pentru Protecția

Consumatorilor în vederea desfigurării mărcilor.



(5) În cazul încetării sau suspendării sub orice formă a

activității persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice

autorizate, precum și în cazul schimbării obiectului de activitate,

poansoanele cu mărci de garanție proprie vor fi predate

Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în vederea

desfigurării mărcilor sau, după caz, în vederea păstrării

acestora pe toată perioada suspendării, în termen de 15 zile

lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea în

activitatea sau obiectul de activitate al persoanei fizice

autorizate sau persoanei juridice autorizate.

(6) În situațiile în care se solicită desfigurarea mărcilor de

garanție proprie, se va completa cererea prevăzută la anexa

nr. 5.

(7) Persoanele fizice autorizate și persoanele juridice

autorizate să efectueze operațiunea de marcare cu marca de

garanție proprie vor îndeplini procedura de înregistrare a

mărcilor prevăzută la art. 6 ori de câte ori confecționează noi

poansoane cu marca de garanție proprie stabilită de Autoritatea

Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Art. 8. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. 9. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin,

Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția

Consumatorilor nr. 37/2004 pentru aprobarea modelelor mărcilor

utilizate de fabricanții, producătorii, importatorii, exportatorii și,

după caz, vânzătorii de obiecte și bijuterii din metale prețioase

și aliajele acestora, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 195 din 5 martie 2004, și Ordinul președintelui

Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor

nr. 202/2004 privind stabilirea și înregistrarea mărcilor de

garanție proprie pentru bijuterii și obiecte din metale prețioase și

aliaje ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 763 din 20 august 2004, se abrogă.

Art. 10. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.
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Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

București, 16 noiembrie 2011.

Nr. 214.

ANEXA Nr. 1*)

M O D E L E L E

mărcilor de garanție proprie utilizate de către producătorii, importatorii sau vânzătorii 

de obiecte din metale prețioase

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. 



ANEXA Nr. 2

C E R E R E

pentru stabilirea conținutului mărcilor de garanție proprie
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SC/PFA/AF: ..............................................................................................................................................................................

REPREZENTANT LEGAL: .......................................................................................................................................................

SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL: Str. ..........................., Nr. .............., Bloc ..................., Scara ......., Apartam. ............., 

Localitatea ......................., Judet/Sector ................................

TELEFON .............................. FAX .................................. E-MAIL .........................................

AUTORIZAȚIE ANPC NR. ............................ DIN DATA .........................................

1. ....................................................................................................................... legitimat cu B.I/C.I seria ........ nr. .........................,

(nume și prenume persoana desemnată, care a promovat testul organizat de ANPC)

CNP ........................................................................................................................ pentru marcarea obiectelor confecționate din

1

:

� aur; � argint; � platină; � paladiu

2. .............................................................................................................. legitimat cu B.I/C.I seria........ nr. ................................,

(nume și prenume persoana desemnată, care a promovat testul organizat de ANPC)

CNP ...................................................................................................................... pentru marcarea obiectelor confecționate din:

� aur; � argint; � platină; � paladiu

3. ................................................................................................................ legitimat cu B.I/C.I seria........ nr. ................................,

(nume și prenume persoana desemnată, care a promovat testul organizat de ANPC)

CNP ........................................................................................................................ pentru marcarea obiectelor confecționate din:

� aur; � argint; � platină; � paladiu

4. .............................................................................................................. legitimat cu B.I/C.I seria........ nr. ................................,

(nume și prenume persoana desemnată, care a promovat testul organizat de ANPC)

CNP ........................................................................................................................ pentru marcarea obiectelor confecționate din:

� aur; � argint; � platină; � paladiu

Cunoscând dispozițiile art. 292 Cod penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că cele de mai

sus corespund adevărului.

............................................................................................................ în calitate de ......................................................................

(numele și prenumele persoanei care prezintă cererea)

LEGITIMAT CU BI/CI SERIA ..................... NUMĂR ...........................................

SEMNĂTURA ................................... DATA .........................................

ȘTAMPILA SC/PFA/AF

1

Se va marca cu X căsuța corespunzătoare metalului prețios din care sunt confecționate obiectele ce urmează a fi marcate cu marca de garanție

proprie.



ANEXA Nr. 3

A D E V E R I N Ț Ă

privind stabilirea conținutului mărcilor de garanție proprie

S.C./P.F.A./A.F.: ............................................................................................

SEDIUL SOCIAL/PROFESIONAL: Str. .......................... nr. ............ bl. ............., ap. .....................,

localitatea ..................................., județul/sectorul ................................... .

La cererea dumneavoastră, înregistrată la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cu

nr. ............ din data de ........................., vă facem cunoscut că mărcile de garanție proprie personalizate

stabilite pentru S.C./P.F.A./A.F. .............................................., în temeiul art. 14 lit. b) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt după cum urmează:

1. ......................................................................................................................................................:

(numele și prenumele persoanei desemnate)
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2. ......................................................................................................................................................:

(numele și prenumele persoanei desemnate)

Înainte de aplicarea mărcilor de garanție proprie, acestea trebuie înregistrate la Autoritatea Națională

pentru Protecția Consumatorilor.*)

Director general,
...............................

*) Înregistrarea se va face la sediul Direcției generale metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley din București,

str. Fabrica de Chibrituri nr. 30, poarta III, sectorul 5, în incinta Regiei Autonome „Monetăria Statului”, telefon 021.312.82.37.

ANEXA Nr. 4

C E R T I F I C A T  D E  Î N R E G I S T R A R E*)

a mărcii de garanție proprie

Nr. ........... din .......................

Prin prezentul certificat de înregistrare se atestă înregistrarea la Autoritatea Națională pentru

Protecția Consumatorilor a mărcii de garanție proprie cu indicativul ..............................................,

aparținând S.C./P.F.A./A.F. ..........................................., prin persoana desemnată ......................................,

cu sediul social/profesional în str. ......................... nr........., bl. .............., sc. .........., et. ......, ap. .......,

localitatea ........................, județul/sectorul ............................., posesoare a autorizației pentru efectuarea

de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase nr. ................ din data de ................, pentru:

� aur; � argint; � platină; � paladiu

Înregistrarea s-a efectuat prin amprentarea, fotografierea și înscrierea mărcii de garanție proprie în

registrul de evidență a mărcilor de garanție al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor la

nr. ............................................................... .

(fotografia mărcii înregistrate)

Consilier ANPC,
............................................ 

(numele și prenumele)

Semnătura/Ștampila

Marcă de garanție proprie desfigurată la data de**) ............................,

în baza Cererii nr. ......../.................

Consilier ANPC ....................................................

(numele și prenumele)

Semnătura/Ștampila

*) Acest document se va prezenta în cazul în care se solicită desfigurarea mărcii de garanție proprie.

**) Se completează numai de către reprezentantul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.



ANEXA Nr. 5

C E R E R E  D E  Î N R E G I S T R A R E

A  M Ă R C I I  D E  G A R A N Ț I E  P R O P R I E
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SC/PFA/AF: ......................................... Autorizație ANPC Nr. .............../............, C.I.F. ....................... Reg. Comerțului

.............................. Cont nr. ........................................, deschis la ...................................., telefon/fax nr. ................................,

SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL: Str. ..............................................................., Nr. ..........., Bl. ............, Sc. .........., Ap. ........,

Localitate ................................, Judet/Sector .........................

SOLICIT:

� ÎNREGISTRARE marcă de garanție proprie cu indicativul ............ 

pentru:      � aur   � argint   � platină   � paladiu    

DELEGAT ................................................. legitimat cu B.I./C.I. Seria .......... nr. ................ eliberat de ....................................

CNP .............................................................    

Semnătura/Ștampila                                                                                        Data ...................................

� DESFIGURARE marcă de garanție proprie cu indicativul ............. 

pentru:      � aur   � argint   � platină   � paladiu    

DELEGAT .................................................. legitimat cu B.I./C.I. Seria .......... nr. ................ eliberat de .....................................

CNP .............................................    

MOTIVUL DESFIGURĂRII: � încetarea raporturilor de muncă ale persoanei desemnate cu persoana fizică sau juridică

autorizată; � încetarea activității persoanei fizice sau juridice autorizate; � poanson cu marcă de garanție proprie uzat    

Semnătura/Ștampila                                                                                         Data ...................................

Am primit Certificat de înregistrare marcă de garanție proprie

nr. .............. și poansonul aferent.    

Nume și prenume ................................    

Data ................................    

Semnătura/Ștampila

Fotografia mărcii înregistrate

Am primit Certificat de înregistrare marcă de garanție proprie

nr.. .............. și poansonul aferent desfigurat.    

Nume și prenume ...............................    

Data ................................    

Semnătura/Ștampila

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

O R D I N

privind aprobarea structurii și a Regulamentului de organizare și funcționare 

a Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar

În conformitate cu prevederile art. 99 alin. (9) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare,

având în vedere art. 104 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului

și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. — Unitatea pentru Finanțarea Învățământului

Preuniversitar funcționează ca unitate conexă cu personalitate

juridică, în subordinea Ministerului Educației, Cercetării,

Tineretului și Sportului, cu sediul în str. Spiru Haret nr. 10—12,

sectorul 1, București.

Art. 2. — Se aprobă Regulamentul de organizare și

funcționare a Unității pentru Finanțarea Învățământului

Preuniversitar, în conformitate cu prevederile anexei care face

parte integrantă din prezentul ordin.



Art. 3. — Unitatea pentru Finanțarea Învățământului

Preuniversitar, direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și inspectoratele

școlare județene/al Municipiului București duc la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.
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Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,

Daniel Petru Funeriu

București, 1 noiembrie 2011.

Nr. 6.141.

ANEXĂ

R E G U L A M E N T

de organizare și funcționare a Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar

CAPITOLUL I

Obiective și atribuții

Art. 1. — (1) Unitatea pentru Finanțarea Învățământului

Preuniversitar, denumită în continuare U.F.Î.P., este unitate cu

personalitate juridică în subordinea Ministerului Educației,

Cercetării, Tineretului și Sportului, înființată prin Legea educației

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și

își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile

prezentului regulament.

(2) U.F.Î.P. este condusă de un director care are calitatea de

ordonator terțiar de credite.

(3) Directorul U.F.Î.P. este numit prin ordin al ministrului

educației, cercetării, tineretului și sportului, în urma organizării

concursului în conformitate cu prevederile legale.

(4) Directorul U.F.Î.P, în termen de 15 zile de la numirea în

funcție, propune spre aprobare Ministerului Educației, Cercetării,

Tineretului și Sportului structura organizatorică a U.F.Î.P.

Art. 2. — Obiectivele U.F.Î.P. sunt următoarele:

a) să creeze cadrul instituțional și organizatoric pentru

descentralizarea finanțării învățământului preuniversitar;

b) să elaboreze principiile descentralizării finanțării

învățământului preuniversitar, ale formulei de finanțare și ale

standardelor de cost necesare finanțării corespunzătoare a

unităților de învățământ preuniversitar;

c) să elaboreze un raport anual care urmărește utilizarea

eficientă și transparentă a banilor publici în învățământul

preuniversitar;

d) să stabilească indicatorii de cost pe elev/preșcolar astfel

încât să se asigure nivelul de calitate al învățământului

preuniversitar.

Art. 3. — Atribuțiile U.F.Î.P. sunt următoarele:

a) asigură secretariatul tehnic și executiv pentru activitatea

Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului

Preuniversitar, denumit în continuare C.N.F.Î.P., conform

solicitărilor acestuia și normelor legale în vigoare;

b) asigură buna desfășurare a activității curente a C.N.F.Î.P.;

c) propune Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și

Sportului măsuri de îmbunătățire și armonizare a cadrului legal

specific descentralizării sistemului de finanțare a unităților de

învățământ preuniversitar;

d) propune C.N.F.Î.P. spre analiză și aprobare cadrul

instituțional și organizatoric pentru finanțarea de bază,

complementară și suplimentară;

e) elaborează metodologia de calcul, costurile standard pe

elev/preșcolar la nivel național și coeficienții de diferențiere,

precum și modul de calcul al indicatorilor de corecție ai costului

standard, pe care le înaintează spre aprobare C.N.F.Î.P.;

f) monitorizează activitatea de finanțare pe baza costurilor

standard pe elev/preșcolar a unităților de învățământ

preuniversitar de stat și propune măsuri pentru asigurarea

finanțării pentru unitățile de învățământ aflate în dificultate;

g) elaborează metodologia privind finanțarea de bază a unei

unități școlare rezultată prin multiplicarea costului standard pe

elev/preșcolar cu coeficienții specifici unității școlare și cu

numărul de elevi și o înaintează spre aprobare C.N.F.Î.P.;

h) elaborează normele metodologice privind determinarea

costului standard pe elev/preșcolar și le înaintează Ministerului

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în vederea inițierii

hotărârii de Guvern pentru punerea în aplicare a prevederilor

art. 104 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare;

i) propune Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și

Sportului și C.N.F.Î.P. instrumente specifice de cercetare și

investigare a efectelor produse prin aplicarea procedurilor și

formulelor de finanțare, precum și corecții ale formulei de

finanțare și ale metodologiilor de alocare.

CAPITOLUL II

Organizarea și funcționarea U.F.Î.P. și a C.N.F.Î.P.

Art. 4. — (1) C.N.F.Î.P.  este organ consultativ al Ministerului

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, fără personalitate

juridică, format din 19 membri numiți prin ordin al ministrului

educației, cercetării, tineretului și sportului.

(2) C.N.F.Î.P. aprobă metodologia de repartizare a fondurilor

alocate instituțiilor de învățământ preuniversitar pentru

realizarea standardelor de cost și propune Ministerului

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului proiectul de

hotărâre de Guvern privind determinarea costurilor standard pe

elev/preșcolar.

(3) C.N.F.Î.P. propune spre aprobare Ministerului Educației,

Cercetării, Tineretului și Sportului formula de finanțare de bază

a unităților de învățământ preuniversitar care ia în considerare

costul standard pe elev/preșcolar, numărul de elevi/preșcolari

din unitatea de învățământ, precum și factorii de corecție

dependenți de densitatea de elevi în zonă, severitatea

dezavantajelor, de limba de predare și alți factori.

(4) C.N.F.Î.P. determină costul standard pe elev/preșcolar cu

respectarea prevederilor prezentului ordin, precum și ale

art. 104 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare.

(5) Componența C.N.F.Î.P. este următoarea:

a) președinte;

b) 12 reprezentanți ai Ministerului Educației, Cercetării,

Tineretului și Sportului (4 reprezentanți ai direcțiilor de

specialitate din Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și

Sportului, 4 reprezentanți ai inspectoratelor școlare și

4 reprezentanți ai unităților de învățământ preuniversitar);

c) 3 reprezentanți ai partenerilor sociali;

d) 3 reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților

administrației publice locale.

(6) Președintele și membrii C.N.F.Î.P. sunt desemnați prin

ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.



Art. 5. — C.N.F.Î.P. are următoarele atribuții:

a) determină costul standard pe elev/preșcolar și coeficienții

de diferențiere;

b) asigură alocarea eficientă și transparentă, pe baza

formulei de finanțare și a standardelor de cost, a fondurilor

destinate învățământului preuniversitar;

c) asigură formula de finanțare în conformitate cu principiul

calității, în baza căruia activitățile de învățământ se raportează

la standarde de referință și la bune practici naționale și

internaționale;

d) elaborează și transmite criteriile, metodologiile și formulele

de fundamentare, repartizează resursele financiare și stabilește

standardele pentru finanțarea proporțională cu numărul de

elevi/preșcolari ai unităților de învățământ preuniversitar, în

vederea aprobării acestora de către conducerea Ministerului

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

e) analizează necesitățile de finanțare a învățământului

preuniversitar, conform obiectivelor strategiei naționale de

dezvoltare a învățământului preuniversitar și planurilor strategice

ale instituțiilor de învățământ preuniversitar;

f) elaborează și face public anual raportul privind finanțarea

învățământului preuniversitar de stat;

g) înaintează ministrului educației, cercetării, tineretului și

sportului propuneri privind acțiunile ce trebuie întreprinse pentru

a asigura o finanțare eficientă a învățământului preuniversitar;

h) realizează și alte activități considerate a fi necesare pentru

stimularea învățământului preuniversitar, cu respectarea

cadrului legal aplicabil.

Art. 6. — Președintele C.N.F.Î.P. are următoarele atribuții:

a) conduce și coordonează întreaga activitate a C.N.F.Î.P.;

b) reprezintă C.N.F.Î.P. în relațiile cu conducerea Ministerului

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

c) elaborează programele de activități ale C.N.F.Î.P., pe care

le supune spre aprobare conducerii Ministerului Educației,

Cercetării, Tineretului și Sportului, și asigură îndeplinirea

acestora;

d) stabilește sarcini și atribuții pentru fiecare dintre membrii

C.N.F.Î.P., în funcție de competențele lor profesionale;

e) întocmește rapoartele de activitate ale C.N.F.Î.P., pe care

le înaintează conducerii Ministerului Educației, Cercetării,

Tineretului și Sportului.

Art. 7. — C.N.F.Î.P. se întrunește în sesiuni ordinare,

semestrial, și în ședințe extraordinare, ori de câte ori este

nevoie. Reuniunile se convoacă de către președinte cu cel puțin

7 zile înainte de data reuniunii. Termenul de 7 zile se poate

reduce la 3 zile, în cazul reuniunilor extraordinare.

Art. 8. — (1) Cvorumul de lucru este de două treimi din

numărul total al membrilor, iar hotărârile se iau cu majoritatea

simplă a celor prezenți.

(2) Materialele care vor fi dezbătute în reuniuni vor fi puse la

dispoziția membrilor C.N.F.Î.P de către U.F.Î.P cu cel puțin 5 zile

înainte de data desfășurării reuniunii.

CAPITOLUL III

Resursele necesare funcționării U.F.Î.P.

Art. 9. — Pentru activitatea curentă, U.F.Î.P. dispune de

9 posturi.

Art. 10. — Cheltuielile cu organizarea și funcționarea U.F.Î.P.

și a C.N.F.Î.P. se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul

Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Art. 11. — Salariile de bază și indemnizațiile personalului din

U.F.Î.P. sunt stabilite conform reglementărilor în vigoare pentru

personalul contractual bugetar.
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