
Secțiunea 1
Titlul actului normativ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2017, 

prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

Secțiunea a 2-a
Motivul emiterii prezentului act normativ

1.Descrierea situației actuale  

         Construcţia bugetară pentru anul 2017 se bazează pe prognoza 
indicatorilor macroeconomici şi are în vedere încadrarea într-un deficit 
bugetar (cash) de 2,96% din PIB, ceea ce corespunde unui deficit ESA de 
2,99% din PIB.
        Avem în vedere faptul că, politica bugetară trebuie să respecte anumite 
constrângeri în ceea ce priveşte deficitul bugetar, constrângeri instituite prin 
reglementări europene.

Una dintre aceste constrângeri vizează nivelul Deficitului bugetar 
contabil calculat potrivit metodologiei Sistemului European de Conturi (deficit 
ESA), care trebuie să nu depăşească 3% din PIB.

Această regulă este instituită prin Protocolul nr.12 privind procedura 
aplicabilă deficitelor excesive, anexă la Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene. România a ratificat Tratatul de la Lisabona de modificare a 
Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a 
Comunităţii Europene prin Legea nr.13/2008.
        În vederea respectării acestei reguli și având în vedere necesitatea 
asigurării sustenabilității cheltuielilor bugetare, este necesară aprobarea în 
regim de urgență a unui set de măsuri fiscal-bugetare a căror aplicarea 
asigură menținerea în anul 2017 a unei ținte de deficit în conformitate cu 



reglementări europene.

Capitolul I 
Salarizarea în anul 2017 a personalului plătit din fonduri publice

Începând cu anul 2011, salarizarea personalului din sectorul bugetar este 
reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare.
Potrivit prevederilor acestei legi, salariile de bază, soldele/salariile de funcție, 
indemnizațiile lunare de încadrare de care beneficiază personalul din 
sectorul bugetar se determină prin înmulțirea coeficientului de ierarhizare 
prevăzut în anexele la lege (stabilit între 1 și 15) și valoarea de referință (600 
lei).
Aplicarea prevederilor acestei legi s-a realizat în mod etapizat, prin 
modificarea succesivă, după caz, a salariilor de bază, soldelor funcțiilor de 
bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, prin 
legi speciale anuale de aplicare.
Astfel, în perioada 2011-2014, salarizarea personalului din sectorul bugetar a 
fost reglementată succesiv, prin următoarele acte normative:
- Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din 
fonduri publice;
- Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 
domeniul bugetar;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor 
măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor 
personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din 
acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;
- 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.
Prin aceste acte normative a fost recuperată diminuarea cu 25% a drepturilor 
salariale în plată, aprobată prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri 
necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.
Totodată, în perioada 2011-2014, salariul de bază minim brut pe țară 
garantat în plată a crescut de la 670 lei la 900 lei.      
Pentru anul 2015, salarizarea personalului din sectorul bugetar este 
reglementată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată prin Legea nr. 71/2015, cu 
modificările și completările ulterioare.
În cursul anului 2015 au fost aprobate majorări salariale pentru personalul 
din sectorul bugetar, astfel:



   - majorarea salarială de 25% acordată începând cu luna octombrie pentru 
personalul din sistemul sanitar;
   - majorările salariale aprobate pentru personalul didactic și didactic auxiliar 
din învățământ: 5% începând cu data de 1 martie 2015, 5% începând cu 
data de 1 septembrie 2015, respectiv 15% începând cu luna decembrie 
2015;
   - majorările salariale aprobate pentru personalul nedidactic: 12% începând 
cu luna august 2015, respectiv 15% începând cu luna decembrie 2015;
   - majorarea salarială de până la 12% pentru personalul din cadrul 
instituțiilor publice locale.
   - majorarea salarială de 25% acordată începând cu luna decembrie 2015 
pentru personalul din sistemul de asistență socială și 10% începând cu 
aceeași lună pentru celelalte categorii de personal din sectorul bugetar, 
inclusiv pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate 
integral din venituri proprii, care este salarizat potrivit Anexei VIII la Legea-
cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare.
Totodată, în anul 2015, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată 
a fost majorat la 975 lei în luna ianuarie respectiv 1.050 lei în luna iulie, 
comparativ cu 900 lei în decembrie 2014. De această majorare a beneficiat 
și personalul din sectorul bugetar. 
Pentru anul 2016, salarizarea personalului din sectorul bugetar este 
reglementată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea 
unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.
În cursul anului 2016 au fost aprobate majorări salariale pentru personalul 
din sectorul bugetar, astfel:
- majorare salarială cu 10% a salariilor, stabilite potrivit anexei nr. VIII la 
Legea-cadru nr. 284/2010, pentru personalul din autorităţile şi instituţiile 
publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub 
autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele 
aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul 
Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă îşi încetează 
valabilitatea în anul 2016
 - stabilirea salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare al personalului 
plătit din fonduri publice la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, 
gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate din cadrul instituţiei sau 
autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi 
condiţii, începând cu luna august 2016
- acordarea, începând cu luna august 2016 a sumei compensatorii aferente 
titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi 
funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ pentru personalul 
didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă profesională şi, după caz, 
vechime în funcţie în cazul celorlalte categorii de personal, din instituţia sau 
autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituţie sau autoritate 
publică similară dacă personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor îşi 



desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu şi nu 
beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, 
solda/salariul de funcţie, indemnizaţia lunară de încadrare, beneficiază de 
suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul 
similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în 
învăţământ pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă 
profesională şi, după caz, vechime în funcţie în cazul celorlalte categorii de 
personal, din instituţia sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-
o instituţie sau autoritate publică similară.
-includerea în soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu sunt cuprinse 
sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în 
plată la nivelul anului 2009 a 50% din cuantumul sumei compensatorii 
corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 
2009, începând cu luna august 2016, iar începând cu luna august 2017 în 
soldele de funcţie/salariile de funcţie se include diferenţa de 50% din 
cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de 
merit în plată la nivelul anului 2009.
- începând cu luna august 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut 
la cap. I pct. 1 şi 2 din anexa nr. III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare 
"Sănătate" din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, s-au stabilit potrivit unei noi grile de salarizare prin care se prevăd 
salarii de bază nominale pentru fiecare funcție.
  - începând cu luna august 2016, salariile personalului didactic și didactic 
auxuliar se stabilesc potrivit unei noi grile de salarizare prin care se prevăd 
salarii de bază nominale pentru fiecare funcție, atingerea nivelurilor din grilă 
realizându-se în 2 etape.
-pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, la 
salariul de bază, se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt 
îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:
    a) indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin 
aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;
    b) gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% 
la salariul de bază;
    c) indemnizaţie pentru activitatea de dirigenţie, respectiv indemnizaţie 
pentru învăţători, educatoare, profesori pentru învăţământul primar sau 
preşcolar, care se determină prin aplicarea procentului de 10% asupra valorii 
rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru 
învăţământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la 
lit. b);
    d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a) - c) se adaugă sumele 
compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru 
luna iulie 2016.
- începând cu luna august 2016, salariile de bază pentru personalul încadrat 
pe funcţii publice şi contractuale din aparatul propriu al ministerelor se 
stabilesc potrivit potrivit unei noi grile de salarizare prin care se prevăd salarii 



de bază nominale pentru fiecare funcție, cu excepţia personalului încadrat, 
nou-încadrat sau promovat pe funcţii publice şi contractuale care beneficiază 
de un salariu de bază superior stabilit prin alte dispoziţii legale.
     Totodată, începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată s-a stabilit la 1.250 lei lunar, comparativ cu 1050 lei. 
      Potrivit art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și 
completările ulterioare,  se prevede că majorările salariilor de bază, 
soldelor/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor lunare de încadrare se 
stabilesc anual prin lege, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi a Ministerului Finanţelor 
Publice, cu încadrarea în plafoanele cheltuielilor de personal ale bugetului 
general consolidat aprobate potrivit prevederilor Legii responsabilităţii fiscal-
bugetare nr. 69/2010.
     Astfel, modul în care cheltuielile de personal ale bugetului general 
consolidat vor fi distribuite pe categorii de personal bugetar şi niveluri de 
salarizare va fi stabilit prin aceste legi anuale de implementare a legii cadru.
     De asemenea, menționăm că, în prezent, la nivelul Guvernului este în 
derulare procesul de elaborare a unei noi legi de salarizare a personalului 
plătit din fonduri publice, menit să asigure eliminarea disfuncționalităților 
generate de aplicarea etapizată a Legii-cadru nr. 284/2010.
      Având în vedere aspectele mai sus menţionate, până la aprobarea și 
intrarea în vigoare a noii legi de salarizare, se impune promovarea unor 
măsuri legislative prin care să se prevadă modalitatea de stabilire a salariilor 
personalului din sectorul bugetar în anul 2017, precum şi prelungirea în anul 
2017 a unor măsuri bugetare care să conducă la utilizarea fondurilor publice 
de o manieră echilibrată şi în concordanţă cu plafoanele de cheltuieli 
prevăzute în Strategia fiscal-bugetară.

Legislația în vigoare reglementează acordarea pentru personalul din sectorul 
bugetar a unor drepturi astfel:
- ore suplimentare și premii, reglementate prin Legea-cadru nr. 284/2010, cu 
modificările și completările ulterioare. De la intrarea în vigoare a prevederilor 
acestei legi personalul din sectorul bugetar nu a beneficiat de premii iar 
munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru a 
fost compensată numai cu timp liber corespunzător. Acordarea acestor 
drepturi în anul 2017 determină un impact suplimentar asupra cheltuielilor 
bugetare de 1.384 milioane lei;
- tichete de masă, reglementate prin Legea nr. 142/1998 privind acordarea 
tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare. De la intrarea în 
vigoare a prevederilor acestei legi personalul din sectorul bugetar, cu 
excepția celui din cadrul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și a 
personalului prevăzut la art. 100 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, nu a beneficiat de tichete de 
masă. Acordarea acestor drepturi în anul 2017 determină un impact 
suplimentar asupra cheltuielilor bugetare de 1.719 milioane lei;
- tichete cadou, reglementate prin Legea nr. 193/2006 privind acordarea 



tichetelor cadou și a tichetelor de creșă. De la intrarea în vigoare a 
prevederilor acestei legi, autoritățile și instituțiile publice nu au acordat 
personalului propriu tichete cadou. Acordarea acestor drepturi în anul 2017 
determină un impact suplimentar asupra cheltuielilor bugetare de 2.903 
milioane lei;
- vouchere de vacanță, reglementate prin Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu 
modificările și completările ulterioare. De la intrarea în vigoare a prevederilor 
acestui act normativ autoritățile și instituțiile publice nu au acordat vouchere 
de vacanță personalului propriu. Acordarea acestor drepturi în anul 2017 
determină un impact suplimentar asupra cheltuielilor bugetare de 8.888 
milioane lei;
- indemnizații la ieșirea la pensie, trecerea în rezervă sau retragere, 
prevăzute în actele normative care reglementează statutele anumitor 
categorii de personal bugetar (cadre militare, polițiști, magistrați, etc.). 
Acordarea acestor drepturi a fost suspendată în perioada iulie 2010 - 
decembrie 2016. Acordarea acestor drepturi în anul 2017 determină un 
impact suplimentar asupra cheltuielilor bugetare de 180 milioane lei.

Capitolul II 

Măsuri bugetare

Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012  cu 
modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 
ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2013, ale Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 83/2014 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 57/2015, plata sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect 
acordarea de drepturi salariale obţinute de  personalul din sectorul bugetar 
până la 31 decembrie 2016, se realizează eşalonat pe o perioadă de 5 ani.
De asemenea, conform  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 și 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015, procedura de plată 
eşalonată se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin 
hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la 31 decembrie 2016, având 
ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale 
pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca 
obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

Aplicarea mecanismului introdus la art. III din O.U.G. nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri 
financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, referitor la stabilirea numărului maxim 
de posturi de la nivelul autorităţilor administraţiei publice, ca urmare a 
modificării numărului de locuitori, prin calcularea noilor medii, are avea drept 



consecinţa ca un număr 1.010 unităţi administrativ-teritoriale să 
disponibilizeze un număr de 2.408 salariaţi, iar un număr de 444 unităţi 
administrativ-teritoriale să angajeze un număr de 1.194 salariaţi.
O astfel de măsură ar fi de natură să destabilizeze activitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale.
Consecinţa ar fi că cele 1.010 de unităţi administrativ-teritoriale ar intra într-
un blocaj de funcţionare a activităţii curente, iar 444 de unităţi administrativ-
teritoriale ar trebui să suplimenteze cheltuielile de personal.
Prin acte normative succesive în anii 2015 și 2016 mecanismul introdus la 
art. III din O.U.G. nr. 63/2010 nu s-a aplicat, numărul maxim de posturi 
pentru  unităţile administrativ-teritoriale fiind înghețat la nivelul datei de 
31.12.2014.

În conformitate cu prevederile art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal şi a altor acte normative, și și art. 27, 28 și 29 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare,  
termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2013 privind 
stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de 
monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu 
modificările și completările ulterioare, termenul prevăzut la art. 6 din 
Ordonanța Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale 
pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele 
naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, 
precum și termenul prevăzut la art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 
privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca 
urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu 
modificările și completările ulterioare, au fost prorogate succesiv până la data 
de 31 decembrie 2016, inclusiv.
       Pentru a se evita orice risc de blocaj în asigurarea resurselor bugetare 
se impune prorogarea termenelor prevăzute la art. 6 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, la art. 6 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
261/2013, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 7 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 7/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

      La art. 356 din Legea educației naționale, nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, se prevede că statul sprijină dreptul la învăţare pe tot 
parcursul vieţii prin acordarea sumei reprezentând echivalentul în lei a 500 
euro, calculat la cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a 
României şi valabil la data plăţii, fiecărui copil cetăţean român, la naşterea 
acestuia. Suma este acordată în scop educaţional în beneficiul titularului, din 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice. De asemenea conform art. 8 din aceeași lege, pentru 
finanţarea educaţiei naţionale se alocă anual din bugetul de stat şi din 



bugetele autorităţilor publice locale minimum 6% din produsul intern brut al 
anului respectiv, iar pentru activitatea de cercetare ştiinţifică se alocă anual, 
de la bugetul de stat, minimum 1% din produsul intern brut al anului 
respectiv.
       De asemenea, potrivit art.27 alin.(6) din aceeași lege statul sprijină 
educaţia timpurie prin acordarea unor cupoane sociale, în funcţie de  
veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei,  Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice.
Este de menţionat că, încă de la aprobarea lor prin Legea nr.1/2011, 
aplicarea acestor prevederi a fost amânată anual prin acte normative datorită 
impactului financiar major pe care îl generează.
       Potrivit Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, în scopul stimulării 
participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate şi al 
creşterii accesului la educaţie a acestora, s-a instituit stimulentul educaţional, 
sub formă de tichete sociale.
     Stimulentul educaţional se acordă în cadrul unui program de interes 
naţional, potrivit prevederilor art.9 alin. (2) şi (5) din Legea asistenţei sociale 
nr.292/2011, cu modificările ulterioare iar finanţarea acordării stimulentului 
educaţional se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinaţie.
      Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în 
condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:
   a) copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul 
venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare.

În perioada  2012-2016 facilităţile de transport acordate unor anumite 
categorii de personal au fost limitate la 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii 
simple.

Potrivit prevederilor Legii nr. 246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, 
cu modificările şi completările ulterioare, Institutul de Drept Public şi Ştiinţe 
Administrative al României, este instituţie publică sub control parlamentar, 
finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, iar preşedintele 
Institutului are calitatea de ordonator principal de credite.
În conformitate cu dispoziţiile alin.(1) al art.4 din Legea nr. 246/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, subvenţia de la bugetul de stat se 
acordă Institutului începând cu data de 1 ianuarie 2013.
Termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) a fost prorogat succesiv prin art. 10 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, prin art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 
29/2013 şi prin art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014  



până la data de 1 ianuarie 2017.

Legea 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind 
finanțele publice reglementează elaborarea bugetului la partea de cheltuieli 
pe două nivele, respectiv credite de angajament si credite bugetare si 
prevede faptul ca programele bugetare aprobate ca anexe la bugetele 
ordonatorilor principali de credite vor fi elaborate pe baza unei noi 
metodologii in scopul întăririi calității politicilor publice. Articolul V al acestei 
legi prevede ca elaborarea bugetului pe credite de angajament si bugetare si 
elaborarea noii metodologii a programelor bugetare se vor realiza începând 
cu data de 1 ianuarie 2015.
Abordarea bugetară pe bază de credite de angajament și bugetare  și pe 
baza unei noi metodologii a bugetului  pe programe presupune formularea, 
execuţia şi monitorizarea bugetului pe credite de angajament și a 
programelor bugetare, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, 
ceea ce reprezintă un proces extrem de complex si laborios  care necesită 
analiza si timp  având în vedere multiplele implicații determinate de aceste 
procese atât sub aspect normativ, cât şi organizatoric, și informatic  cât   şi 
de capacitate administrativă. 
Reorientarea către un management orientat spre obiective, rezultate şi  
performanță, presupune ca politicile publice şi programele care le finanţează 
să fie evaluate în funcţie de performanțe.Acest efort implică folosirea de 
indicatori, care permit evaluarea progresului realizat efectiv în comparaţie cu 
ţintele stabilite anterior. 
Este importantă stabilirea clară a unor obiective, ţinte, rezultate ale acţiunilor, 
impactul politicilor, precum şi a indicatorilor care să permită atât dezbateri ex-
ante riguroase asupra politicilor publice ce urmează a fi finanţate, cât şi o 
evaluare transparentă şi argumentată a felului în care programele bugetate 
au atins obiectivele şi ţintele politicii publice.
 Această abordare permite o evaluare coerentă a felului în care s-au cheltuit 
banii publici şi să demonstrează  că aceştia sunt utilizaţi în mod eficient și 
raţional, transparent şi pentru politici publice coerente, în interesul societăţii.
Pentru a veni în sprijinul Ministerului Finanțelor Publice,  Banca Mondială a 
acordat  un grant pentru întărirea responsabilităţii financiare în sectorul public 
în vederea finanțării unui proiect ce constituie un pas esenţial în corelarea 
alocărilor bugetare destinate realizării politicilor publice cu performanţa 
programelor bugetare. Proiectul de act normativ prin care se va aproba noua 
metodologie de elaborare şi execuţie a programelor bugetare va fi armonizat  
cu cel prin care se va aproba metodologia de elaborare a planurilor 
strategice instituționale elaborat de Cancelaria Guvernului României din 
cadrul Secretariatul General al Guvernului. Metodologia de elaborare a 
bugetului pe baza de programe  după aprobarea ei de către Guvern, va fi 
într-o primă etapă implementată în cadrul a două ministere pilot (Ministerul 
Sănătății şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice- pentru 
bugetul pe anul 2018),  urmând ca aceasta să fie extinsă către alte ministere 
în anul 2019 şi ulterior sa fie aplicată de toţi ordonatorii principali de credite.



Motivele soluției de prorogare a Legii nr. 509/2006 privind acordarea de 
miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolarii și elevii din clasele I-
IV din învățământul de stat și confesional sunt determinate, de imposibilitatea 
punerii în aplicare, concomitent, a mai multor acte normative care 
reglementează acordarea de produse pentru beneficiarii-preșcolari și elevii 
din unitățile de învățământ preuniversitar și de posibilitatea, stabilită prin 
lege, ca programul privind acordarea unui suport alimentar să fie extins la 
nivelul tuturor unităților de învățământ. De altfel, o posibilă combinație a 
mierii cu alte produse ce se distribuie elevilor/preșcolarilor poate avea efecte 
asupra sănătății copiilor beneficiari.

Sistemul pensiilor administrate privat este reglementat prin Legea nr. 
411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, stabilind ca obligaţie în sarcina 
angajaţilor care contribuie la sistemul public de pensii şi care au vârsta până 
în 35 de ani să adere la un fond de pensii administrat privat, în timp ce 
angajaţii cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani pot opta să adere la un 
astfel de fond. În cazul persoanelor până în 35 de ani care nu au făcut 
această opțiune, acestea vor fi distribuite aleatoriu de către Casa Naţională 
de Pensii Publice către unul dintre fondurile de pensii private existente. În 
momentul actual angajații contribuie automat la sistemul de pensii 
administrat privat, cota aferentă fondurilor de pensii administrate privat fiind 
inclusă în cota de contribuţie individuală de asigurări sociale.
Legea nr. 411/2004, cu modificările și completările ulterioare, stabilește, o 
cotă transferată de 2%, în anul 2008, urmând ca în termen de 9 ani de la 
începerea activităţii de colectare, cota de contribuţie la fondul de pensii să se 
majoreaze la o cotă maximă de 6%, cu o creştere de 0,5 puncte procentuale 
pe an până în anul 2015 inclusiv, respectiv cu o creştere de 0,1 puncte 
procentuale în anul 2016 şi cu o creştere de 0,9 puncte procentuale în anul 
2017, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an.

Cadrul legal actual nu reglementează mecanisme și proceduri prin care 
Statul Român să se asigure de buna utilizare a fondurilor publice acordate de 
la bugetul de stat pentru plata ”primei de stat” clienților băncilor de 
economisire-creditare. Această situație a fost identificată de către Curtea de 
Conturi a României ca urmare a misiunii de audit financiar cu tema Auditul 
financiar al contului general de execuție a bugetului de stat pe anul 2014 la 
Ministerul Finanțelor Publice. 
     De asemenea nu sunt reglementate mecanisme și proceduri prin care 
Statul român să se asigure de buna utilizare a fondurilor publice acordate 
structurilor sportive, de la bugetul de stat, pentru activitatea de educație fizică 
și sport şi nu prevede controlul pentru fundamentarea, acordarea și 
justificarea sumelor primite de la bugetul general consolidat al statului pentru 
activitatea de educație fizică și sport.
       În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 
94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, 



aprobată cu modificări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice efectuează inspecţia 
economico-financiară la operatorii economici, indiferent de forma de 
proprietate, cu privire la fundamentarea şi justificarea sumelor acordate de la 
bugetul general consolidat.
     În prezent controlul subvenţiilor acordate de la bugetul de stat prin băncile 
de economisire-creditare nu este efectuat de nicio instituție publică.
     Luând în considerare Decizia Curţii de Conturi a României nr. 
29/15.12.2015, care a constatat că “Statul roman alocă fonduri bugetare (…) 
dar fără a exista nici un interes în urmărirea eficacităţii acestui program 
pentru care sunt alocate fonduri de la bugetul de stat” şi a decis iniţierea unei 
propuneri de modificare legislativă de către Ministerul Finanţelor Publice prin 
care să fie inclusă în atribuţiile de control ale Direcţiei Generale de Inspecţie 
Economico-Financiară posibilitatea de verificare a subvenţiilor acordate de la 
bugetul de stat (…)”.      
     Luând în considerare faptul că neluarea unor măsuri imediate pentru 
întărirea disciplinei economice şi financiare la entităţile care beneficiază de 
sume de la bugetul statului poate conduce la risipirea fondurilor alocate de la 
bugetul general consolidat al statului, conducând la neatingerea scopurilor 
alocărilor, cu impact major asupra eficienței utilizării fondurilor publice 
alocate de la bugetul de stat pentru plata ”primei de stat” clienților băncilor de 
economisire-creditare în domeniul locativ, precum și pentru activitatea de 
educație fizică și sport, afectând interesul public, aceste elemente constituie 
situaţii de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,
        În scopul asigurării şi protejării interesului public este necesară, în regim 
de urgență, reglementarea măsurii ca Ministerul Finanțelor Publice, ca 
organism specializat în gestiunea și controlul sumelor alocate de la bugetul 
general consolidat, să fie abilitat să exercite controlul privind fundamentarea, 
acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul general consolidat al 
statului pentru pentru plata ”primei de stat” clienților băncilor de economisire-
creditare și pentru activitatea de educație fizică și sport.

      Potrivit articolului 20 din Legea nr.31/2007 privind reorganizarea și 
funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România, această instituție  
se finanțează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

      Sumele alocate unităților administrativ-teritoriale din Fondul de 
intervenție, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, nu se reflectă în 
excedentul bugetului local al unităților administrativ-teritoriale, potrivit 
prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 aceste sume urmând a fi restituite, 
neputându-se utiliza în anul următor cu aceeași destinație pentru care aceste 
fonduri au fost alocate, până la finalizarea obiectivului pentru care au fost 
alocate. Este necesar astfel permiterea mecanismului prin care aceste sume 
să se poată utiliza pentru finalizarea unui obiectiv afectat de calamități.
În cazul în care au rămas sume neutilizate după finalizarea unui obiectiv de 
investiții, acestea se  restituie la bugetul de stat.



În prezent, la nivelul județului Suceava anumite unități administrativ-
teritoriale se află în imposibilitatea de a plăti  obligațiile fiscale aferente 
contractului de credit încheiat între județul Suceava și cei 61 de împrumutați 
din județ cu Deutsche Bank AG Londra (transferat ulterior la Erste Group 
Bank AG Viena) pentru finanțarea Programului “Utilități și mediu la standarde 
europene în județul Suceava” garantat de către Ministerul Finanțelor Publice.

       În prezent informațiile cu privire la personalul din autoritățile și instituțiile 
publice sunt gestionate în mod fragmentat, de instituții diferite, iar pentru 
anumite categorii sunt insuficiente sau chiar lipsesc, fie din lipsa unor atribuții 
sau mecanisme concrete de colectare a acestora, fie din cauza interesului 
scăzut demonstrat de instituțiile și autoritățile publice în colectarea și 
transmiterea acestor informații către instituțiile cu atribuții de management, 
gestiune sau evidență. Acest aspect se răsfrânge asupra capacității 
Guvernului de a elabora și implementa politici eficiente în domeniul 
resurselor umane, în toate aspectele sale: evidență, salarizare, formare, 
promovare sau carieră, recrutare etc. Domeniul resurselor umane este unul 
prioritar pentru Guvernul României pe termen lung, reprezentând, de altfel, 
unul dintre criteriile cheie avute în vedere pentru actuala programare 
bugetară a fondurilor nerambursabile aferente domeniului administrație 
publică; numeroase analize referitoare la administrația publică realizate în 
ultimii ani, evidențiază, de altfel, aceste probleme. Măsurile pentru 
soluționarea acestor aspecte au fost incluse într-o serie de documente 
strategice majore elaborate în ultimii ani, respectiv: Strategia pentru 
consolidarea administraţiei publice 2014-2020 și Strategia privind 
dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020.

Propunerea de notificare a modificării ajutorului de stat pentru facilitarea 
închiderii minelor necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri 
Mine Valea Jiului SA și de acordare a unui ajutor de stat pentru închiderea 
minelor Lonea și Lupeni din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH) 
a fost aprobată de Guvern, prin Memoradandum, în data de 2 nov. 2016. 
Decizia de închidere s-a bazat pe analiza realizată la nivelul CEH, pentru 
identificarea exploatarilor miniere care își pot continua activitatea de 
exploatare a huilei, precum și a unităților miniere a căror activitate nu se 
poate desfașura fără sprijin din partea statului. Rezultatul analizei a condus 
la concluzia că Exploatarea Minieră Lonea și Exploatarea Minieră Lupeni nu 
au perspective de viabilizare, prin urmare este necesar să fie incluse în un 
program de inchidere. Închiderea activității de producție a acestor două noi 
mine se va finaliza până la data de 31.12.2018. Totodată, urmează să fie 
acordat și un ajutor de stat pentru acoperirea cheltuielilor exceptionale 
aferente închiderii minelor (plăți compensatorii, lucrări de siguranță în 
subteran, reconversie profesională, reabilitare și recultivare suprafețe etc.), 
lucrări care se vor incheia până în anul 2024.  Ajutorul de stat aferent celor 
două categorii de activități a fost notificat Comisiei Europene în data de 
10.11.2016.



Conform procedurilor actuale, în executia anuală a bugetelor componente 
ale bugetului general consolidat, la subcapitolul de venituri ”Restituiri de 
fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi”, sunt înregistrate sume 
rezultate ca urmare a  unor plăţi efectuate din bugetele anilor precedenţi şi 
care ulterior s-au restituit/recuperat din diverse motive. Potrivit acestei  
proceduri, plăţile  efectuate  rămân raportate la nivelul la care acestea au fost 
efectuate în anii precedenţi fără a putea fi corectate cu sumele restituite  in 
anii următori celui de execuţie, iar veniturile bugetare sunt artificial majorate 
cu sumele restituite/recuperate.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 
apreciază că nu mai este justificată obligația deținerii personalității juridice, în 
condițiile în care, după intrarea în vigoare a Legii asistenței sociale 
nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale realizează atribuţiile de acordare și administrare 
a serviciilor sociale numai prin serviciile publice de asistenţă socială, în 
calitate de furnizori de servicii sociale, care solicită și dețin licențele de 
funcționare pentru toate serviciile sociale ale autorității administrației publice 
locale respective, indiferent dacă acestea sunt înființate și organizate ca 
structuri cu sau fără personalitate juridică. 
Mai mult decât atât, având în vedere faptul că 1/3 din căminele publice 
pentru persoane vârstnice centre au o capacitate sub 40 de locuri, 17 dintre 
acestea, având sub 25 de locuri, existând și cămine cu numai 8 locuri, 
costurile de administrare a acestor centre cresc considerabil, dacă 
funcționează cu personalitate juridică.
Potrivit prevederilor art.97 alin.(2) și art.101 alin.(2) din Legea nr.292/2011, 
autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura serviciile de 
îngrijire personală acordate la domiciliu sau în centre rezidenţiale pentru 
persoanele vârstnice dependente singure ori a căror familie nu poate să le 
asigure îngrijirea. Centrele rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice pot fi 
organizate ca centre de îngrijire temporară și centre de îngrijire pe perioadă 
nedeterminată, respectiv cămine pentru persoane vârstnice.

2. Schimbări preconizate



Capitolul I 
Salarizarea în anul 2017 a personalului plătit din fonduri publice

În lipsa unor reglementări privind salarizarea personalului din sectorul 
bugetar în anul 2017, începând cu 1 ianuarie 2016 s-ar aplica în integralitate  
prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, ceea ce ar genera efecte negative asupra salarizării diferitelor 
categorii de personal bugetar.
- pentru personalul din sectorul bugetar care a intrat sub incidența măsurilor 
de creștere a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aplicarea 
integrală a legii-cadru va conduce la diminuarea drepturilor salariale în 
condițiile în care salariul de bază stabilit potrivit acestei legi este mai mic 
decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit potrivit 
legislației în vigoare;
- de asemenea, aplicarea integrală a legii poate conduce la diminuarea 
drepturilor salariale pentru anumite categorii de personal, altele decât cele 
menționate mai sus, care în perioada 2011-2015 au beneficiat de majorări 
salariale și pentru care salariul actual este mai mare decât cel prevăzut de 
legea-cadru (de ex. învățământ, sănătate);
- pentru alte categorii de personal bugetar, aplicarea integrală a legii-cadru 
va conduce la majorări salariale semnificative, pentru care nu există fondurile 
necesare.
Ca urmare, aplicarea integrală a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu 
modificările și completările ulterioare, creează un cadru impredictibil din 
punct de vedere al programării bugetare a cheltuielilor de personal ale 
bugetului general consolidat, ceea ce poate genera disfuncționalități la 
nivelul ordonatorilor principali de credite, afectând buna desfășurare a 
activității acestora.
În consecință, pentru a asigura caracterul predictibil al cheltuielilor bugetare, 
se impune luarea unor măsuri unitare cu privire la salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice pentru anul 2017, similare celor aprobate prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, astfel:
În ceea ce privește nivelul de salarizare în anul 2017 al personalului din 
sectorul bugetar, prin prezenta ordonanță de urgență se propun următoarele: 
- cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor 
funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul 
plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă 
pentru luna decembrie 2016;
- ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea 
procedurilor privind promovarea pe funcţii, grade sau trepte profesionale a 
personalului numai cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate 
prin buget (măsură corelată cu prevederile art. 6 alin. (4) din Legea-cadru nr. 
284/2010, cu modificările și completările ulterioare);
- avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia 
corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se face prin încadrarea în 



clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, 
prevăzute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și 
completările ulterioare, personalul beneficiind de salarizarea la nivelul similar 
în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în 
învăţământ pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă 
profesională şi, după caz, vechime în funcţie în cazul celorlalte categorii de 
personal, din instituţia sau autoritatea publică respectivă. În situația în care la 
nivelul instituției sau autorității publice respective nu se identifică nivelul 
similar în plată, personalul beneficiază de o majorare a salariului de bază 
avut, corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare 
multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (3) din legea sus-menţionată, 
fără acordarea salariului aferent clasei de salarizare prevăzut în anexele la 
Legea-cadru nr. 284/2010, după caz. În anul 2017, aceste prevederi se 
aplică în mod corespunzător personalului de conducere, precum şi la 
trecerea într-o altă tranşă de vechime în funcţie personalului care ocupă 
funcţii din cadrul familiei ocupaţionale ”Justiţie”;
- personalul care, în cursul anului 2017, desfăşoară activităţi noi care 
presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările 
ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei deţinute pentru 
funcţia respectivă beneficiază de o majorare a salariului de bază, respectiv a 
soldei/salariului de funcţie, corespunzător numărului de clase de salarizare 
suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (3) din legea sus-
menţionată;
- prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și 
completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018;
- se propune menținerea la nivelul în aflat plată în anul 2016 a unor drepturi 
de care beneficiază personalul muilitar, polițiștii și funcționarii publici cu statut 
special din sistemul administrației penitenciare, prin preluarea 
corespunzătoare a normelor aplicabile în anul 2016 (art. 31 alin. (7), art. 8 
alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările și 
completările ulterioare);
- munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de 
către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de 
conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de 
sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările 
în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor 
compensa numai cu timp liber corespunzător; 
- neacordarea de premii, prime de vacanţă, ajutoare sau, după caz, 
indemnizaţii la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu 
ori la trecerea în rezervă;
- pentru personalul care a beneficiat în perioada 2010-2011 de includerea în 
salariile de bază a drepturilor băneşti acordate în temeiul art. 14 din Legea 
nr. 285/2010 şi ale art. 10 al art. II din Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2010, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, în anul 2017, la 
stabilirea indemnizaţiilor, compensaţiilor, sporurilor, majorărilor salariilor de 
bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare şi a altor drepturi 



acordate potrivit actelor normative în vigoare nu se vor lua în calcul aceste 
drepturi bănești. Se are vedere asigurarea egalității de tratament comparativ 
cu celelalte categorii de personal din sectorul bugetar pentru care stabilirea 
indemnizaţiilor, compensaţiilor, sporurilor, majorărilor salariilor de bază prin 
acordarea de clase de salarizare suplimentare se realizează prin raportare la 
salariile de bază, care nu includ drepturi bănești de natura celor 
reglementate la art. 14 din Legea nr. 285/2010 şi ale art. 10 al art. II din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2010, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 283/2011;
- aplicarea în mod corespunzător şi în anul 2017 a prevederilor art. 13 alin. 
(5) - (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare, precum şi prevederile art. 12 alin. (6) - (11) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare. Aplicarea acestor prevederi se 
realizează cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în buget, cu 
respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) din Legea nr. 284/2010, cu 
modificările și completările ulterioare.

În anii anteriori, prin acte normative succesive, a fost suspendată aplicarea 
prevederilor legale care reglementau acordarea anumitor drepturi 
personalului din sectorul bugetar (ore suplimentare, premii, tichete de masă, 
tichete cadou, vouchere de vacanță, indemnizații la ieșirea la pensie, 
trecerea în rezervă sau retragere). De menționat că aplicarea acestor 
prevederi în anul 2017 presupune majorarea cheltuielilor bugetului general 
consolidat cu 15,1 miliarde lei, reprezentând cca. 2% din PIB. În vederea 
încadrării în ținta de deficit bugetar pentru anul 2017, se propune continuarea 
măsurii de neacordare a acestor drepturi și în anul 2017. 

Se propune ca și în anul 2017 să se mențină nivelul aflat în plată a 
persoanelor persecutate din motive politice și etnice și altor categorii de 
persoane, precum și  a celor acordate membrilor unor academii sau 
urmașilor acestora pentru încadrarea în ținta deficitului bugetar pentru anul 
2017. 
Se propune menținerea și în anul 2017 a bazei de calcul utilizate pentru 
stabilirea indemnizaţiilor de şedinţă prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Capitolul II 

Măsuri bugetare



Pentru a avea un tratament unitar în ceea ce privește plata drepturilor de 
natură salarială și a sumelor reprezentând daune-interese moratorii, stabilite 
prin hotărâri judecătorești, este necesar ca și plata sumelor stabilite în 
favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii în perioada 1 
ianuarie - 31 decembrie 2017, să se realizeze după o procedură similară 
celei stabilită pentru hotărârile judecătorești devenite executorii până la data 
de 31 decembrie 2016.

Se propune ca numărul maxim de posturi stabilit potrivit punctului 1 din 
procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la 
nivelul unităţilor/subunităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor din 
cadrul capitolelor bugetare "Învăţământ" şi "Asigurări şi asistenţă socială", 
finanţate din bugetele locale, precum şi din capitolul bugetar "Sănătate", 
indiferent de sursa de finanţare, in anul 2014 să se mențină și anul 2017, prin 
derogare de la art. III, alin. (8) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. 

Se propune ca termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 
5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu 
caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului 
natural, cu modificările și completările ulterioare, termenul prevăzut la art. 6 
din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale 
pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele 
naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, 
precum și termenul prevăzut la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 
privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca 
urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu 
modificările şi completările ulterioare, să se proroge până la data de 31 
decembrie 2017, inclusiv.

Se propune ca numărul maxim de posturi finanţat în anul 2017 din fonduri 
publice de către instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de 
finanţare şi subordonare sa fie stabilit  astfel încât să se asigure plata 
integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii cu 
încadrarea în cheltuielile de personal.  Ordonatorii de credite vor stabili 
numărul maxim de posturi care se finanţează, cu respectarea acestei 
condiționalități.

Se propune prorogarea aplicării prevederilor art. 361 alin. (3) lit. e) şi lit.g) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, până la data de 31 decembrie 2017 și abrogarea prevederilor alin. 
(6) și (7) ale art 27 .

Se propune aplicarea și în anul 2017 a măsurilor aprobate în anii anteriori cu 
privire la facilitățile de transport aprobate prin unele acte normative.



Se propune prorogarea până la data de 1 ianuarie 2018 a termenului 
prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe 
Administrative al României.

Se propune prorogarea până la data de 1 ianuarie 2019 a termenului 
prevăzut la art. V din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice.

Se propune suspendarea aplicării în anul 2017 a  prevederilor Legii nr. 
509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru 
preșcolari şi elevii din clasele I - IV din învățământul de stat şi confesional.

Creșterea cotei de contribuție la pilonul II de pensii cu 1 punct procentual 
pentru anul 2017 ar genera presiuni suplimentare pe bugetul consolidat al 
anului 2017. Astfel, se impune reglementarea măsurii prin care termenul 
până la care cota de contribuție să atingă pragul maxim de 6%, să fie 
amânat până în anul 2018.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 
național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, pentru  
realizarea anumitor obiective de investiții aferente unor operatori economici, 
se suportă de la bugetul de stat numai sumele aferente despăgubirilor pentru 
imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul coridorului de 
expropriere, context în care s-a impus cuprinderea acestor sume într-o 
poziție globală, respectiv fișa cod obiectiv 1 „a – Achiziții de imobile, inclusiv 
terenuri”. În funcție de valoarea necesară a fi alocată din fonduri publice 
pentru exproprierile de terenuri, documentațiile tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții prevăzute la alin. (1) se aprobă/reaprobă 
potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare.
Pentru îmbunătățirea execuției bugetare aferentă cheltuielilor de investiții s-a 
considerat necesar ca pe parcursul întregului an să se introducă în 
programul de investiții publice fișele corespunzătoare categoriilor de investiții 
prevăzute la poziția „C – Alte cheltuieli de investiții”.
Având în vedere că în baza anumitor legi se finanțează de la bugetul de stat 
obiective/proiecte de investiții, lucrări de intervenții, etc., ale unor operatori 
economici cu capital (integral sau majoritar) de stat, se impune 
reglementarea modalității de aprobare/reaprobare a acestora în condiții 
similare celor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002, 
cu modificările și completările ulterioare, 

Prin prezentul proiect de ordonanță de urgenţă se urmăreşte desemnarea 
structurii de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, pentru 



verificarea fundamentării și utilizării fondurilor publice alocate clienților 
băncilor de economisire-creditare și pentru activitatea de educație fizică și 
sport, fapt ce conduce la reducerea riscurile fraudării acestora, cu consecința 
reducerii cheltuielilor bugetare. 

Se propune introducerea unei derogări de la art.58 din Legea nr.273/2006 
privind finanțele publice locale prin care, pentru anul 2016, unitățile 
administrativ – teritoriale să poată reflecta în excedentul bugetului local 
sumele alocate din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului și rămase 
neutilizate la finele exercițiului bugetar și să poată să le utilizeze cu aceeași 
destinație, până la finalizarea obiectivului pentru care au fost alocate aceste 
sume.
Totodată este necesar ca eventualele sumele rămase neutilizate după 
finalizarea obiectivelor de investiții să fie restituite la bugetul de stat.

Prin modificarea pct.b) al alin.(1) al art.XII din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare se dă 
posibilitatea unităților administrativ-teritoriale de a achita obligațiile aferente 
contractului de credit și din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat pentru echilibrarea bugetelor locale, extinzându-se astfel sursa de 
finanțare.

Se propune schimbarea modalității de finanțare a Academiei Oamenilor de 
Știință din România, având în vedere nivelul foarte scăzut al veniturilor 
proprii realizat – de circa 2,5 % din totalul necesar pentru finanțarea 
cheltuielilor proprii și ale unităților subordonate.
Astfel, se propune ca aceste venituri să devină venituri ale bugetului de stat, 
de unde se vor finanța integral cheltuielile academiei și ale unităților 
subordonate.

Prin reglementarea în domeniul de competență al Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici, a atribuției de a ține nu doar evidența funcțiilor publice, 
așa cum este prevăzut în prezent, dar și, în mod suplimentar, a evidenței 
posturilor de natură contractuală de la nivelul autorităților și instituțiilor 
publice, precum și a funcțiilor de demnitate publică și de autoritate publică 
numite și alese, se are în vedere tocmai asigurarea premiselor necesare 
elaborării și implementării unor politici în domeniul resurselor umane 
predictibile și mai eficiente. Astfel, prin reglementarea unui actor instituțional 
clar individualizat se va asigura coerența și caracterul unitar al elementelor 
necesare fundamentării politicilor publice și actelor normative în domeniu, 
evidențe mai clare, nu date fragmentate și contradictorii, precum și o 
posibilitatea monitorizării rezultatelor acestora.
Prin asigurarea acestei evidențe se dezvoltă premisele necesare asigurării 
unor politici în domeniul resurselor umane predictibile și mai eficiente.
Avand in vedere ca al patrulea Protocol aditional si al cincilea Protocol 
additional intre Guvernul Romaniei si Guvernului Republicii Moldova la 



Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind 
implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza  unui 
ajutor financiar nerambursabil  in valoare de 100 milioane de euro acordat de 
Romania Republicii Moldova, semnat la Bucuresti, la 27 aprilie 2010 au fost 
ratificate prin Legea nr. 307 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 906 
din 8 decembrie 2015  pentru a putea sustine dezvoltarea si modernizarea 
institutiilor din Republica  Moldova,  inclusiv reabilitarea constructiilor 
institutiilor publice si pentru a putea implementa acordul de 100 mil este 
necesara si oprtuna reportarea sumelor neutilizate in anul 2016, in anul 
2017. 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2016 a fost prevăzută suma de 200.000 mii lei Ministerului 
Energiei pentru închiderea minelor necompetitive din cadrul Complexului 
Energetic Hunedoara(CEH). Ajutorul de stat notificat Comisiei Europene se 
referă la perioada 2016-2024 și asigură acoperirea pierderilor de productie 
precum și plata cheltuielilor exceptionale aferente închiderii (plăți 
compensatorii acordate salariaților disponibilizați, reconversie profesionala, 
lucrări de securizare a muncii in subteran, reabilitarea si recultultivarea 
suprafetelor, gratuități cărbune). 
Urgența aprobării acestei măsuri constă în faptul că, în situația neadoptării 
acesteia și având în vedere timpul scurt până la finele anului, nu se vor putea 
acoperi cheltuielile necesare, conform notificării, respectiv acoperirea 
pierderilor de productie anuale precum și plățile compensatorii pentru 
salariații disponibilizați, atât pentru anul 2016 cat și ulterior .
De asemenea, importanța activității celor două exploatari miniere pentru care 
se solicită ajutor de stat rezultă din faptul că huila care urmează să fie livrată 
până la finele anului 2018 este necesară funcţionării Grupului 3 de la 
Sucursala Electrocentrale Deva şi  Grupului 4 de la Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, care trebuie să funcţioneze în continuare, cel puţin 
până în anul 2024, anul în care Transelectrica SA îşi va încheia lucrările de 
investiţii pentru finalizarea lucrărilor de trecere a axului „Banat" (axul 220 kV 
Porţile de Fier - Reşiţa - Timişoara - Săcălaz - Arad) de la tensiunea 220 kV 
la tensiunea 400 kV si de realizare a noii linii de interconexiune Reşiţa - 
Pancevo (dublu circuit), pentru creşterea nivelului de siguranţă in 
funcţionarea CHE Porţile de Fier 1 şi a cresterii capacitătii de transfer intre 
Romania cu Serbia si Ungaria. Lucrările de investiţii care se vor executa 
până in 2024 cu întreruperea axului „Banat" pe rând pentru fiecare 
componentă a sa, vor conduce la regimuri de funcţionare cu suprasarcini 
pentru axul de 220 kV Urecheşti- Târgu Jiu N.- Paroşeni - Baru Mare - 
Hăşdat, care pot fi eliminate la funcţionarea unui grup generator în CTE 
Mintia şi a grupului generator în CTE Paroşeni. Amânarea retragerii definitive 
din exploatare a grupurilor energetice din CTE Mintia şi CTE Paroşeni va 
permite realizarea lucrărilor de investiţii cu eliminarea suprasarcinilor mai 
susmenţionate. 
Continuarea activităţii CEH, care este cel  mai mare agent economic din 



Valea Jiului şi din judeţul Hunedoara, este importanta si pentru mentinerea 
unui nivel de ocupare acceptabil in zona, incetarea activitatii poate determina 
creşterea semnificativa a ratei şomajului în Valea Jiului, precum si reducerea 
veniturilor din  impozitele şi taxele locale pe care le datorează societatea 
bugetelor locale, cu impact asupra  nivelului de trai în această zonă. 
Totodată, CEH este singurul agent economic care furnizează agent termic în 
oraşele din Valea Jiului şi municipiul Deva din judeţul Hunedoara, iar sistarea 
activităţii acestui operator economic poate afecta producţia de energie 
termică, ceea ce poate avea efecte sociale nedorite la nivelul comunitatii 
locale.    

În aplicarea Normelor Europene privind  Sistemul  European de Conturi și 
ținând de cont de recomandările experților EUROSTAT, pentru a se evita o 
majorare artificială a veniturilor din bugetul general consolidat, în condițiile în 
care aceste sume se evidențiază la aceste moment intr-o pozitie distinctă pe 
venituri, în scopul reflectării unitare și a raportării corecte a plăţilor efectuate 
din bugetele componente ale bugetului general consolidat, se propune ca 
sumele restituite/recuperate aferente unor plăţi dispuse de la aceste bugete 
în anii anteriori, să fie înregistrate pe cheltuieli cu semnul minus.
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, care se restituie la bugetul 
de stat în anii bugetari următori celui în care au fost acordate, se evidențiază 
la o poziție distinctă de venituri ale bugetului de stat întru-cât sumele au fost 
alocate dintr-o pozitie de venituri a bugetului de stat
De asemenea sumele reprezentând garanțiile care se recuperează în anii 
următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Afacerilor Externe 
pentru contracte de închiriere privind spațiile de lucru şi locuințele de serviciu 
din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale 
românești din străinătate se virează într-un cont de disponibil al Ministerului 
Afacerilor Externe şi pot fi utilizate cu aceeași destinație pentru plata unor noi 
garanții. Angajarea, ordonanțarea şi plata garanțiilor din contul de disponibil 
se fac în limita soldului acestuia.
Totodată, sumele reprezentând garanțiile care se recuperează în anii 
următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Apărării 
Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații şi 
Serviciul de Informații Externe pentru contracte de închiriere privind spațiile 
de locuit reprezentând locuințe de serviciu pentru personalul trimis în misiune 
permanentă în străinătate, se virează în conturi de disponibil deschise pe 
numele instituțiilor respective şi pot fi utilizate cu aceeași destinație pentru 
plata unor noi garanții. Angajarea, ordonanțarea şi plata garanțiilor din 
conturile de disponibil se fac în limita soldurilor acestora.

Se propune modificarea art.18, 21 și 24 din Legea nr.17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice în vederea creșterii gradului de 
accesare de către căminele publice pentru persoane vârstnice a fondurilor de 
la bugetul de stat, în completarea sumelor alocate din bugetele locale și 



eliminarea disfuncționalităților determinate de varietatea formelor de 
organizare și funcționare a acestor instituții, inclusiv în procesul de 
acreditare.

3. Alte informații
     

Secțiunea a 3-a
Impactul socio-economic al prezentului act normativ

1. Impact macro-economic
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

1^1 Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Impact asupra mediului de afaceri
Nu este cazul.

3. Impact social

4. Impact asupra mediului
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Alte   informații
Nu este cazul.

Secțiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)

- în milioane lei (RON) -
Indicatori Anul 

curent
Următorii patru ani Media 

pe 



patru 
ani

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificări ale 
veniturilor bugetare, în 
plus/minus

+1.624,5

2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, în 
plus/minus

-47.433,0

3. Impact financiar, 
plus/minus

+49.057,5

4. Propuneri pentru 
acoperirea creșterii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor 
bugetare

7. Alte informaţii 
       Neprorogarea termenelor prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 5/2013, art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 și art. 7 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 7/2013 până la data de 31 decembrie 2017, ar genera o 
reducere a veniturilor bugetare în anul 2017 cu 974,5 milioane lei.
      Diminuarea cu 0,5 puncte procentuale a cotei de contribuţie la fondul de 
pensii administrat privat generează o majorarea a veniturilor bugetare, ca 
urmare a diminuării transferurilor efectuate către Pilonul II de pensii în anul 
2017, cu 650,0 milioane lei.
      Neprelungirea și în anul 2017 a măsurilor privind neacordarea pentru 
personalul din sectorul bugetar de tichete de masă, vouchere de vacanță, 
tichete cadou, premii, ore suplimentare și ajutoare/indemnizații la ieșirea la 
pensii ar determina un necesar suplimentar de finanțare în anul 2017 de 
15.074 milioane lei.
      Neprorogarea până la 31 decembrie 2017 a prevederilor art. 361 alin. (3) 
lit. e) şi g) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, ar determina un necesar suplimentar de finanțare în 
anul 2017 de cca. 29.000 milioane lei.

      Având în vedere necesitatea elaborării legii bugetului de stat şi a legii 
bugetului asigurărilor sociale de stat, în condițiile art. 35^1 din Legea nr. 
500/2002, cu modificările și completările ulterioare, neadoptarea în regim de 
urgenţă a măsurilor propuse prin prezentul proiect de act normativ ar genera 



un impact asupra deficitului bugetului general consolidat de 6,08% din PIB în 
anul 2017, ceea ce presupune un deficit bugetar în 2017 de 9,76% din PIB. 
În aceste condiții se depășește pragul de 3% din PIB pentru deficitul bugetar 
prevăzut de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, ratificat prin 
Legea nr.13/2008, ceea ce va determina declanșarea de către Comisia 
Europeană a procedurii de deficit excesiv.

Secțiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislației în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act 
normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a prezentului act normativ – nu e cazul
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor 
dispoziții - nu e cazul

2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislația comunitară în materie 
cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare.
Nu este cazul.

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii  Europene
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Alte acte normative și sau documente internaționale din care decurg 
angajamente

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

6. Alte informații

Nu este cazul.

Secțiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ



1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, 
institute de cercetare și alte organisme implicate
Prezentul proiect de act normativ a fost dezbătut în cadrul Comisiei de dialog 
social constituită la nivelul Ministerului Finanțelor Publice în ședința din data 
de .......................

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea 
precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de 
obiectul prezentului act normativ

Nu este cazul.

3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în 
situația în care prezentul act normativ are ca obiect activități ale acestor 
autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale 
la elaborarea proiectelor de acte normative.

 Proiectul de act normativ a fost transmis spre consultare structurilor 
asociative ale administrației publice locale. Uniunea Națională a Consiliilor 
Județene din România a comunicat punctul de vedere referitor la acest proiect 
cu adresa nr. ............

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Informații privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ  - Prezentul proiect de act normativ a fost avizat 
favorabil de Consiliul Legislativ prin avizul nr. ..................
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social - Prezentul proiect de act normativ a fost avizat 
de Consiliului Economic și Social
d) Consiliul Concurenței
e) Curtea de Conturi
Proiectul de act normativ a fost avizat de Departamentul pentru relația cu 
Parlamentul cu avizul de oportunitate nr. ...............



6. Alte informații

Nu este cazul.

Secțiunea a 7-a
Activități de informare publică privind elaborarea

și implementarea prezentului act normativ

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act 
normativ
Prezentul act normativ a fost elaborat cu  aplicarea prevederilor Legii nr. 
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării prezentului act normativ, precum și efectele asupra 
sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Alte informații

Secțiunea a 8-a
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către 
autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi 
organisme sau  extinderea competențelor instituțiilor existente
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Alte informații

Nu este cazul.

Față de cele prezentate, a fost promovat prezentul proiect de ordonanță de 
urgență privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2017, 
prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pe care îl 
supunem spre aprobare.
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