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RAPORT DE CONTROL 

 
 

Bucureşti, 8 februarie 2017 
 
 
 

Subsemnaţii Dragomir Florica, Dună Mircea, Teodorescu Cătălin, Grigore Paul - Daniel, 

Ungan Sever, Gheorghe Anca, Nicoară Any, având funcţia de auditori publici externi în cadrul 

Departamentului II, Direcţia 1, în temeiul prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi 

funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, al delegaţiilor nr. 40042, 40045, 40044, 40043, 

40046, 40047 și 40048 din data de 12.01.2017, al legitimaţiilor de serviciu nr. 10108/2012, nr. 

9628/2003, nr. 9905/2009, nr. 9432/2013, nr. 9380/2012, nr. 9554/2007 și respectiv nr. 

9489/2006, am efectuat în perioada 12.01.2017 - 06.02.2017 misiunea de control având ca 

obiectiv “controlul legalităţii, fundamentării, avizării şi aprobării legii bugetului de stat 

pentru anul 2016 şi a actelor normative de rectificare a acesteia, precum şi a utilizării şi 

administrării resurselor financiare ale statului” la Ministerul Finanţelor Publice, cod de 

înregistrare fiscală 4221306, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, pentru anul 

bugetar 2016.  

 Acţiunea de control a fost inițiată urmare Hotărârii Camerei Deputaților nr. 5 din 

16.01.2017, prin care s-a solicitat Curții de Conturi a României ”să efectueze un control pentru 

verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august şi 

noiembrie 2016 de către Guvernul României”. 

În perioada supusă verificării şi în timpul controlului, conducerea executivă, precum şi 
conducerea structurilor organizatorice cu atribuţii în domeniul supus controlului a fost asigurată 
de următorii: 

 
Nr. 
crt. 

Funcția Nume prenume Perioada 

1 Ministru 
Ștefan Viorel 04.01.2017-prezent 

Dragu Anca Dana 17.11.2015-03.01.2017 

2 Secretar de stat 

Mișa Ionuț 16.01.2017-prezent 

Vizoli Mariana 19.09.2016-24.10.2016 

Biriș Gabriel 11.12.2015-08.09.2016 

3 Secretar de stat Gyorgy Attila 03.04.2014-prezent 

4 Secretar de stat Pescaru Daniela 01.08.2014-prezent 

5 Secretar de stat Jiru Enache 30.07.2012-prezent 

6 Secretar de stat Georgescu Maria Elena 01.07.2016-prezent 

7 Secretar general Bănică Roxana-Cezarina 07.07.2014-prezent 

8 
Secretar general 
adjunct 

Ilie Elena 17.06.2016-prezent 

Nagy Cornelia 10.11.2015-16.06.2016 
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  Cap. I. Prezentarea generală a Ministerului Finanţelor Publice 
  

a) Date cu caracter general referitoare la scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute 
în actele normative în baza cărora funcţionează Ministerul Finanţelor Publice 
  

În conformitate cu prevederile HG nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, entitatea supusă 
controlului este “organizată şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul 
de guvernare în domeniul finanţelor publice”. 
  Ministerul Finanţelor Publice (MFP) este minister cu rol de sinteză. 
 

Potrivit art. 2 alin. (1) din HG nr. 34/2009, MFP “aplică Programul de guvernare şi 
contribuie la elaborarea şi implementarea strategiei în domeniul finanţelor publice, în exercitarea 
administrării generale a finanţelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare, în 
concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor 
economici”. 
   

În domeniul supus controlului, Ministerul Finanţelor Publice are, în principal, următoarele 
atribuţii: 
  -elaborează, monitorizează şi evaluează politicile publice a căror implementare se 
realizează prin adoptarea de acte normative din domeniile de activitate ale ministerului; 
  -avizează documentele de politici publice elaborate de alte autorităţi publice, care au 
legătură cu activitatea ministerului; 
  -iniţiază proiecte de acte normative în domeniul de activitate al ministerului şi urmăreşte 
armonizarea acestora cu legislaţia Uniunii Europene în domeniu; 
  -avizează proiectele de acte normative care au legătură cu activitatea ministerului; 
  -propune strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă în domeniul 
finanţelor publice; 
  -elaborează pe bază de metodologii proprii, menţinând în permanenţă un echilibru 
bugetar corespunzător, proiectul bugetului de stat, al legii bugetului de stat şi raportul asupra 
proiectului bugetului de stat, precum şi proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operând 
rectificările corespunzătoare; 
  -analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii 
macroeconomici, precum şi modul de utilizare şi/sau administrare a fondurilor şi/sau 
patrimoniului public, la nivelul instituţiilor publice definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, prezentând Guvernului, spre dezbatere şi 
aprobare, propuneri şi/sau proiecte de acte normative care să conducă la îmbunătăţirea 
procesului de programare şi execuţie bugetară; 
   -elaborează şi urmăreşte execuţia operativă a bugetului general consolidat;  

 -stabileşte măsurile necesare pentru încasarea veniturilor şi limitarea cheltuielilor, în 
vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat; 
  -elaborează şi aprobă clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice; 
   -elaborează proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi proiectul legii 
de rectificare a acestuia; 
  -aprobă, în condiţiile legii, repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare; 
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  -aprobă, în condiţiile legii, deschiderea de credite bugetare; 
  -monitorizează, în condiţiile legii, numărul de posturi şi cheltuielile de personal din 
instituţiile publice, precum şi derularea programului de investiţii publice; 
  -aprobă, prin delegare de competenţe, modificări în fişele de investiţii, anexe la bugetele 
ordonatorilor principali de credite, finanţaţi din bugetele de stat, asigurărilor sociale de stat şi 
fondurilor speciale; 
  -reîntregeşte, la propunerea ordonatorilor principali de credite, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau 
reduse; 
  -urmăreşte implementarea prevederilor legale referitoare la investiţiile publice; 
  -administrează contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Naţională a 
României, scop în care încheie convenţii cu aceasta; 
  -elaborează şi administrează bugetul de venituri şi cheltuieli al Trezoreriei Statului; 
  -elaborează bilanţul general al Trezoreriei Statului şi contul de execuţie al bugetului 
Trezoreriei Statului; 
  -elaborează lucrările privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat, contul 
general al datoriei publice a statului şi, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum 
şi conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi proiectele de lege referitoare la 
aceste conturi de execuţie, pe care le prezintă spre însuşire Guvernului, în vederea transmiterii 
pentru adoptare Parlamentului; 

-promovează interesul României în domeniul bugetului comunitar prin: formularea şi 
susţinerea poziţiei în domeniu, inclusiv în ceea ce priveşte reforma acestuia şi negocierea 
perspectivelor financiare, monitorizarea fluxurilor financiare de la şi către Uniunea Europeană, 
adaptarea cadrului normativ şi metodologic naţional conform evoluţiei aquis-ului comunitar în 
domeniu, participarea la reuniunile structurilor comunitare în domeniu; 
  -exercită, prin organele sale de specialitate, controlul utilizării creditelor bugetare de către 
instituţiile publice; 
  -propune strategia fiscală pe termen mediu şi lung; 
  -elaborează propuneri privind politica fiscală, respectiv de modificare şi completare a 
Codului fiscal pe baza evoluţiei economice, a dialogului cu diferite organisme şi instituţii şi în 
consens cu reglementările comunitare în materie şi a Codului de procedură fiscală; 
  -asigură relaţia cu Parlamentul, transmite punctul de vedere al ministerului referitor la 
propunerile legislative, întrebările şi interpelările adresate de parlamentari şi susţine în 
Parlament proiectele de acte normative pe care le iniţiază; 
  -asigură relaţia cu Consiliul Economic şi Social, Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog 
Social, sindicatele, patronatele şi alte asociaţii legal constituite, în problemele specifice activităţii 
ministerului, printr-un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului 
reciproc şi în conformitate cu principiile şi standardele europene, în vederea asigurării eficienţei 
activităţii şi stabilităţii sociale; 

-elaborează raportul privind datoria publică a României, pe care îl prezintă semestrial 
Guvernului şi Parlamentului; 
  -transferă fondurile nerambursabile primite de România atât de la Uniunea Europeană 
prin programele de preaderare, Facilitatea de tranziţie, instrumente structurale, instrumentul de 
asistenţă pentru preaderare, cât şi de la statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului 
Schimb către agenţiile de implementare/autorităţile de management/operatorii de 
program/beneficiarii finali. 
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  În Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, republicată, sunt prevăzute rolul şi 
atribuţiile specifice ale Ministerului Finanţelor Publice în procesul bugetar, astfel: 
  -coordonează acţiunile care sunt în responsabilitatea Guvernului cu privire la sistemul 
bugetar, şi anume: pregătirea proiectelor legilor bugetare anuale, ale legilor de rectificare, 
precum şi ale legilor privind aprobarea contului general anual de execuţie; 
  -elaborează previziuni bugetare bazate pe previziunile macroeconomice elaborate şi 
comunicate de către Comisia Naţională de Prognoză; 

-emite norme metodologice privind elaborarea bugetelor şi forma de prezentare a 
acestora; 
  -emite norme metodologice, precizări şi instrucţiuni prin care se stabilesc practicile şi 
procedurile pentru încasarea veniturilor, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor, activităţile de control intern şi audit intern privind modul de gestionare a acestora, 
încheierea exerciţiului bugetar anual, contabilizarea şi raportarea acestuia; 
-solicita rapoarte şi informaţii oricăror instituţii care gestionează fonduri publice; 
  -aproba clasificaţiile bugetare, precum şi modificările acestora; 
  -analizează propunerile de buget în etapele de elaborare a bugetelor; 
  -furnizează Parlamentului, la cererea acestuia, cu sprijinul ordonatorilor principali de 
credite, documentele care au stat la baza fundamentării proiectelor legilor bugetare anuale; 
  -asigura monitorizarea execuţiei bugetare, iar în cazul în care se constata abateri ale 
veniturilor şi cheltuielilor de la nivelurile autorizate, propune Guvernului măsuri pentru 
reglementarea situaţiei; 
  -avizează, în faza de proiect, acordurile, memorandumurile, protocoalele sau alte 
asemenea înţelegeri încheiate cu partenerii externi, precum şi proiectele de acte normative, care 
conţin implicaţii financiare; 
  -blochează sau reduce utilizarea unor credite bugetare constatate ca fiind fără temei legal 
sau fără justificare în bugetele ordonatorilor de credite; 
  -dispune măsurile necesare pentru administrarea şi urmărirea modului de utilizare a 
fondurilor publice destinate cofinanţării în bani, rezultate din contribuţia financiară externa 
acordată Guvernului României; 
 -motivează, în anexă separată la raportul la legea bugetară anuală, orice abatere a 
previziunilor şi priorităţilor privind veniturile şi cheltuielile care rezultă din cadrul bugetar pe 
termen mediu; 
 -înaintează Guvernului, până la data de 31 iulie a fiecărui an, limitele de cheltuieli pentru 
anul bugetar următor, precum şi estimările pentru următorii 3 ani, stabilite pe ordonatorii 
principali de credite 
 -transmite ordonatorilor principali de credite, până la data de 1 august a fiecărui an, o 
scrisoare-cadru, care va specifica contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite 
proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum şi limitele de cheltuieli 
aprobate de Guvern. Limitele de cheltuieli aprobate şi stabilite pe ordonatori principali de credite 
pot fi redimensionate de către MFP, pe baza prognozelor de toamnă ale Comisiei Naţionale de 
Prognoză sau în cazul modificării ulterioare a legislaţiei din domeniu, în funcţie de specificul 
ordonatorului principal de credite, cu informarea Guvernului. 
 -pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite şi a bugetului propriu, 
întocmeşte proiectele legilor bugetare şi proiectele bugetelor, pe care le depune la Guvern 
pentru prima lectură, până la data de 30 septembrie a fiecărui an. 
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 -pe baza prognozelor de toamnă ale Comisiei Naţionale de Prognoză, definitivează 
proiectele de buget ale ordonatorilor principali de credite şi al bugetului propriu şi proiectele 
legilor bugetare anuale, pe care le depune la Guvern, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an 
 -MFP este împuternicit să stabilească conţinutul, forma şi informaţiile referitoare la 
programele de investiţii necesare în procesul de elaborare a bugetului, iar prin normele 
metodologice, MFP individualizează criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii 
publice; 
 -MFP analizează programul de investiţii publice din punct de vedere al încadrării în 
limitele de cheltuieli stabilite, al respectării criteriilor de selecţie şi prioritizare şi a eşalonării 
creditelor bugetare în funcţie de durata de execuţie a obiectivelor. 
  -MFP coordonează monitorizarea întregului program de investiţii, scop în care solicită 
ordonatorilor principali de credite toate informaţiile necesare. 
 

b) Modul de organizare şi funcţionare a entităţii (structura organizatorică) 
 
În conformitate cu prevederile cap. II din HG nr. 34/2009, structura organizatorică a MFP 

este prezentată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 24 iunie 2016 la pagina 4. 
 
Atribuţiile şi răspunderile personalului din structurile organizatorice ale MFP sunt stabilite 

prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a MFP aprobat prin OMFP nr. 2253/2016. 
 
 
c) Entităţile aflate în subordinea/coordonarea MFP 
 
Entităţile care se află în subordinea, administrarea sau sub autoritatea MFP şi societăţile 

la care MFP exercită calitatea de reprezentant al statului sunt prezentate în anexa nr. 2 la HG 
nr. 34/2009 cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:  

A. Unităţi care funcţionează în subordinea MFP 
I. Cu finanţare de la bugetul de stat: 
1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
2. Comisia Naţională de Prognoză 
3. Agenţia Naţională de Achiziţii Publice 

B. Instituţii şi activităţi care funcţionează pe lângă MFP 
1. Tipărirea şi difuzarea publicaţiei Revista Finanţe Publice şi Contabilitate  
2. Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile 

C. Companii naţionale, societăţi naţionale şi societăţi comerciale aflate sub 
autoritatea sau în administrarea Ministerului Finanţelor Publice, la care acesta exercită calitatea 
de reprezentant al statului ca acţionar: 

1. Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A 
2. Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. 
3. CEC BANK - S.A. 
4. Societatea Comercială Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. 
5. Fondul Român de Contragarantare - S.A 
6. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 

F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN şi filialele sale 
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În temeiul art. 4 alin. (2) din Legea nr. 94/1992, Departamentul II din cadrul Curţii de 

Conturi a desfăşurat la MFP misiunea de audit de conformitate având ca obiectiv general 
“controlul legalităţii, fundamentării, avizării şi aprobării legii bugetului de stat pentru anul 
2016 şi a actelor normative de rectificare a acesteia, precum şi a utilizării şi administrării 
resurselor financiare ale statului”. 

Acţiunea de control a fost efectuată la solicitarea Camerei Deputaţilor, astfel cum a fost 
formulată prin adresa nr. 1/165/LD/10.01.2017 şi înregistrată la Curtea de Conturi sub nr. 
120601/10.01.2017. 

Obiectivele specifice ale acţiunii se referă la evaluarea procesului bugetar din exerciţiul 
bugetar 2016, şi constau în stabilirea unor concluzii şi recomandări izvorâte din răspunsurile pe 
care le formulăm, în conformitate cu legea, la cele 15 întrebări transmise de Camera Deputaţilor. 

 
Redăm în continuare lista celor 15 întrebări devenite obiective specifice ale misiunii:  

 1. Cât au fost, realizate, veniturile totale ale bugetului general consolidat la 31 decembrie 
2016? 

 2. Cât au fost, estimate, veniturile totale ale bugetului general consolidat la momentul 
construcţiei bugetului pentru anul 2016? 

 3. Cât au fost, estimate, veniturile totale ale bugetului general consolidat la 10 august 2016 
(prima rectificare)? 

 4. Cât au fost, realizate, veniturile totale ale bugetului general consolidat la 30 iunie 2016 
(primul semestru)? 

 5. Cât au fost, estimate, veniturile totale ale bugetului general consolidat la 23 noiembrie 
2016 (cea de-a doua rectificare)? 

 6. Cât au fost, realizate, veniturile totale ale bugetului general consolidat la 30 septembrie 
2016 (după 3 trimestre)? 

 7. Cât au fost, realizate, veniturile totale ale bugetului general consolidat în luna decembrie 
2016? 

 8. Care a fost media veniturilor totale ale bugetului general consolidat pe primele 11 luni 
ale anului (2016)? 

 9. Cu cât au fost mai mici veniturile totale ale bugetului general consolidat în decembrie 
2016 faţă de decembrie 2015? 

 10. Care sunt motivele pentru care nu au fost estimate corect veniturile totale ale bugetului 
general consolidat la prima şi la a doua rectificare? 

 11. Cât este venitul nerealizat la 31 decembrie 2016, din sume de la UE 2014-2020, 
comparativ cu venituri din sume de la UE 2014-2020 estimat la 23 noiembrie, data celei de a 
doua rectificări? 

 12. Care sunt sumele rămase necheltuite atât din bugetul propriu, cât şi din fonduri 
europene, pe fiecare minister în parte? Raportarea se va face la cheltuielile care ar fi trebuit să 
fie făcute, conform rectificării din 23 noiembrie 2016. 

 13. Care sunt investiţiile/programele care au fost bugetate, dar nu au fost realizate, pe 
fiecare minister în parte? 

 14. Care sunt motivele nerealizării investiţiilor/programelor de către ministere? Se va 
prezenta o situaţie pentru fiecare investiţie/program în parte. 

 15. Care este suma care a rămas necheltuită la sfârşitul anului 2016 la capitolul cheltuieli 
de personal? 
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Pentru stabilirea situației de la nivelul principalilor ordonatori de credite ai bugetului de 

stat și pentru fundamentarea unor concluzii formulate în prezenta acțiune de control, Curtea de 
Conturi a României a desfășurat acțiuni de control la următoarele entități: 

 Ministerul Transporturilor; 

 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

 Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului; 

 Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri. 

 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice; 

 Ministerul Sănătăţii;  

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; 

 Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice; 

 Ministerul Culturii; 

 Ministerul Apărării Naţionale; 

 Ministerul Afacerilor Interne; 

 Ministerul pentru Societatea Informaţională;  

 Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice 
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Cap. II. Sinteza constatărilor rezultate în urma acţiunii de control efectuate la 
Ministerul Finanţelor Publice  

 

II.1. Referitor la fundamentarea actelor normative de rectificare bugetară și execuția 
bugetară din anul 2016 

1. Analiza respectării procedurilor legale privind avizarea actelor normative de 
rectificare bugetară în anul 2016 

La nivelul Ministerului Finanțelor Publice nu au fost constatate abateri în ceea ce privește 
parcurgerea procedurilor de avizare a proiectelor ordonanțelor de rectificare a Legii bugetului de 
stat pe anul 2016. 

Deși regulile de disciplină fiscal – bugetară, de organizare a cadrului general bugetar sunt 
instituite încă din anul 2010 prin Legea responsabilității fiscal – bugetare nr. 69/2010, 
republicată, prin Legile bugetare anuale precum și prin actele normative de rectificare a acestora 
(Ordonanțe sau Ordonanțe de urgență emise de Guvernul României) au fost prevăzute în mod 
sistematic derogări de la aceste reguli, precum și de la nivelul plafoanelor stabilite prin Lege 
anuală în cazul unor indicatori fiscali bugetari. 

Altfel, singurul indicator asupra căruia nu au fost operate derogări de la regulă (în anul 
2016 și în anii precedenți) a fost cel referitor la plafonul soldului bugetului general consolidat 
(deficitul calculat ca pondere în Produsul Intern Brut).  

Prin Ordonanța Guvernului nr. 14/2016 au fost instituite derogări de la regulile fiscal – 
bugetare (prevăzute de Legea nr. 69/2010) și de la prevederile Legii nr. 338/2015 pentru 
aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016.  

 
2. Analiza modului de fundamentare a veniturilor și cheltuielilor prevăzute în actele 

normative de rectificare bugetară din anul 2016 
Fundamentarea veniturilor bugetului general consolidat în cazul celor două 

rectificări bugetare a fost realizată într-o manieră accentuat de optimistă, dat fiind faptul că 
din analiza datelor concrete avute în vedere la momentul elaborării celor două acte normative, 
gradul de realizare a veniturilor bugetare a fost de: 

- 95,8% din nivelul încasărilor bugetare conform program la 30.06.2016 (în cazul primei 
rectificări bugetare), veniturile nerealizate la BGC fiind de 4,7 miliarde lei; 

- 94,5% din nivelul încasărilor bugetare conform program la 30.09.2016 (în cazul celei de-
a doua rectificări bugetare), veniturile nerealizate la BGC fiind de 9,5 miliarde lei. 

Cu toate acestea, a fost promovată o rectificare pozitivă în cazul OG nr. 14/2016, veniturile 
estimate la BGC fiind majorate cu încă 4,2 miliarde lei. 

Prin cea de-a doua rectificare bugetară, din luna noiembrie 2016, veniturile bugetare au 
fost de asemenea supraestimate, nivelul prognozat a fi încasat la 31.12.2016 fiind majorat cu 
0,34 miliarde lei. 

Din analiza execuției veniturilor bugetului general consolidat, se poate lesne observa faptul 
că estimarea inițială a veniturilor BGC, avută în vedere la elaborarea legii bugetului de stat pe 
anul 2016 a înregistrat un grad de acuratețe mai ridicat decât cel corespunzător celor două 
rectificări bugetare. 

Prin Procedura operațională a Ministerului Finanțelor Publice privind modul de 
estimare a veniturilor nu este reglementat modul concret în care se realizează estimarea 
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următoarelor tipuri de venituri: Venituri Nefiscale, Venituri din Capital, Venituri din sume 
primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări.  

În ceea ce privește fundamentarea acestora cu ocazia planificării bugetare, sunt utilizate 
doar ”diferite modele empirice” – așa cum prevede Procedura operațională PO 24.01 prezentată 
în timpul controlului. 

De asemenea, în condițiile în care, potrivit informaţiilor furnizate de MFP referitoare la 
BGC, veniturile reprezentate de ”Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate 
si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020” înregistrau gradul cel mai mare de 
nerealizare atât la semestrul I cât și la trimestrul III 2016, în Notele de Fundamentare aferente 
celor două rectificări bugetare nu au fost prezentate argumentele și motivele pentru care nivelul 
acestui tip de venituri este păstrat la aceeași valoare.  

Veniturile bugetare aferente proiectelor finanțate din FEN trebuie să fie corelate cu 
cheltuielile bugetare corespunzătoare acestora. 

 
Fundamentarea cheltuielilor bugetului general consolidat a fost realizată de 

asemenea într-o manieră în cea mai mare parte nerealistă, întrucât din analiza execuției 
bugetare rezultă următoarele: 

- au fost operate două rectificări pozitive ale cheltuielilor bugetare, de 4,2 miliarde lei în 
cazul primei rectificări bugetare, și respectiv de 0,29 miliarde lei în cazul celei de-a doua 
rectificări; 

- gradul de realizare a cheltuielilor raportat la prevederile definitive (după cele două 
rectificări) a fost unul redus, de 94,46%; 

- gradul de realizare a cheltuielilor raportat la prevederile inițiale a fost de 96,03%.  
Totodată, asemănător veniturilor bugetare înscrise în BGC, se constată faptul că 

programarea inițială avută în vedere la capitolul cheltuieli bugetare este mult mai aproape 
de realitate față de programarea operată cu ocazia rectificărilor bugetare, deși la 
momentul elaborării celor două acte normative de rectificare existau suficiente informații 
referitoare la execuția bugetară la 30.06.2016, respectiv 30.09.2016, care indicau un nivel 
redus al execuției bugetare, astfel încât să fie luată în considerare o rectificare negativă 
a cheltuielilor bugetare. 

 
Un exemplu asupra lipsei de acuratețe a fundamentării rectificărilor bugetare este 

reprezentat de modul de estimare a plafonului cheltuielilor de personal – ca procent din 
PIB: Prin cele două rectificări bugetare s-a prevăzut (prin derogare de la prevederile Legii 
nr.69/2010 și ale Legii nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în 
cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016) majorarea acestui plafon la 7,8% din PIB față de 7,7% 
din PIB cât a fost stabilit la construcția bugetară inițială. Astfel, valoarea cheltuielilor de 
personal ale Bugetului General Consolidat, stabilită prin bugetul inițial la 57.335,0 milioane lei, 
a fost majorată în urma rectificărilor până la plafonul de 58.796,8 milioane lei, însă execuția la 
31.12.2016 (57.040,1 milioane lei) este inferioară chiar și față de bugetul initial, ceea ce 
arată că majorările prevăzute prin cele două rectificări nu se justificau. 

 
3. Analiza modului de realizare a veniturilor bugetului general consolidat în anul 2016 
 
Din analiza datelor operative furnizate de MFP, devenite publice începând cu  data 

de 26 ianuarie 2016 „Buletin MFP Execuţie bugetară din data de 31.12.2016 - BGC 01.01-
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31.12.2016”, s-a constatat că prin promovarea celor două rectificări nu s-a obținut 
creșterea acurateței prognozei veniturilor totale ale BGC, în fapt înregistrându-se o 
scădere a gradului de realizare a programului de venituri (nivel de realizare de 96,8% față 
de programul inițial, 95,1% față de prima rectificare și 94,9% față de veniturile prognozate la cea 
de-a doua rectificare). 

Mai mult decât atât, veniturile bugetului general consolidat au coborât 
la 29,49% din PIB! 

Această estimare eronată a veniturilor bugetului general consolidat este dificil de 
justificat din punct de vedere al unor criterii obiective, întrucât la momentul elaborării 
celor două ordonanțe de rectificare, veniturile efectiv încasate la acest buget înregistrau 
nerealizări semnificative față de nivelul programat. Minusul de venituri bugetare potrivit 
execuției la 30.06.2016 a fost de -4,7 miliarde lei, și cu toate acestea a fost stabilită o ajustare 
pozitivă a veniturilor BGC cu 4,2 miliarde lei. S-a stabilit astfel o sarcină suplimentară în dreptul 
veniturilor bugetare de 8,9 miliarde lei de realizat până la finele anului 2016. 

Consecința acestei viziuni prea optimiste a Guvernului a fost faptul că la 30.09.2016 
execuția veniturilor BGC a înregistrat venituri nerealizate de -9,57 miliarde, ușor de explicat prin 
faptul că decalajul de venituri bugetare ce ar fi trebuit colectat până la sfârșitul anului de 8,9 
miliarde lei nu numai că nu a fost diminuat, ci din contră, a crescut.  

În acest context, prin cea de-a doua rectificare bugetară operată în luna noiembrie 2016, 
în mod inexplicabil, veniturile bugetare au fost din nou ajustate pozitiv, cu 0,34 miliarde lei. 

Veniturile bugetare nerealizate la 31.12.2016 sunt în sumă de 11,6 miliarde lei (grad de 
realizare de 94% față de programul definitiv). 

 
La capitolele mari de venituri bugetare se poate observa deprecierea acurateței 

prognozei veniturilor de la o rectificare la alta, deși tendința normală ar fi trebuit să fie în 
sens invers: 

- Venituri fiscale – gradul de realizare față de nivelul inițial prognozat (prin legea bugetară 
339/2015) este de 100,2%, iar ulterior prin rectificările bugetare operate a rezultat un nivel la 
31.12.2016 de 97,7% 

- Taxa pe valoare adăugată – raportat la programul inițial a rezultat un grad de îndeplinire 
de 98,7%, care a scăzut după prima și a două rectificare până la 97,3% (ponderea ridicată a 
aceseri categorii de venituri determină, în termeni nominali, venituri nerealizate de aprox. 1,46 
miliarde lei).  

 - Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (în principal, taxa claw-back)– în urma 
celor 2 rectificări succesive, s-a menținut un nivel supraestimat al veniturilor, astfel că gradul de 
realizare la nivelul BGC a rămas în jurul a 60% (doar 47,9% în cazul taxei claw-back); 

- Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale (taxe vamale) – raportat la 
prevederile inițiale a rezultat un grad de realizare a veniturilor de 105,5%, însă supraestimarea 
ulterioară de la cele două rectificări a condus la un grad de realizare final de 92,9% ; 

- Veniturile nefiscale – raportat la prevederile inițiale a rezultat un grad de realizare de 
93,7%, însă cele două rectificări nu au condus la îmbunătățirea indicatorului, ci dimpotrivă, au 
determinat un grad de realizare final de 87,5%; 

- Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari – se observă 
o situație diametral opusă privind prognozele pentru venituri aferente celor 2 calendare 
bugetare, respectiv un grad de realizare de 131,4% aferent perioadei 2007-2013 și doar 46,2% 
pentru proiectele din calendarul 2014-2020. Totuși, analizând la nivel agregat cei doi indicatori, 
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rezultă un grad de realizare a acestor venituri care s-a situat constant, inclusiv după prima 
și a doua rectificare, la un nivel de aproximativ 50%. Subliniem impactul deosebit al 
neîndeplinirii țintei de venituri și menținerii constante a unui program supraestimat al veniturilor 
din FEN (program inițial cumulat de 13,13 miliarde, respectiv 13,53 miliarde lei după rectificarea 
din noiembrie), în condițiile realizării la sfârșitul anului a unor venituri de aprox. 6,86 miliarde lei. 

Impactul estimării nerealiste a veniturilor din FEN a constat în nerealizarea în Bugetul 
General Consolidat a unor venituri în cuantum de peste 6,6 miliarde lei.  

 
Totalul veniturilor bugetare colectate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în 

anul 2016 a însumat 199.451,9 milioane lei, ceea ce reprezintă: 
- 100,9% din programul anual de încasări transmis de MFP urmare aprobării Legii bugetului 

pe anul 2016 (program inițial de venituri 197.673,19 milioane lei); 
- 99,09% din programul anual de încasări transmis de MFP urmare primei rectificări 

bugetare pe pe anul 2016 (program rectificat de venituri 201.285,44 milioane lei); 
- 98,92% din programul anual de încasări transmis de MFP urmare primei rectificări 

bugetare pe pe anul 2016 (program rectificat de venituri 201.621,81 milioane lei); 
Din comparația programelor de venituri transmise de MFP către ANAF (program inițial, 

prima rectificare și cea de-a doua rectificare, ajustate cu încasările efective din swap-uri și taxa 
clawback - două componente importante față de care ANAF nu poate utiliza pârghii specifice 
pentru creșterea nivelului de colectare) cu nivelul încasărilor realizate de ANAF din anul 2016, 
se desprind următoarele observații: 

 realizarea de către ANAF a programului de încasări pentr perioada ianuarie-iulie 2016 în 
procent de 101,4% (încasări suplimentare de +1.570,1 milioane lei) și o totodată o depășire cu 
1% a realizărilor din perioada similară a anului 2015 (+1.159,9 milioane lei) 

 în primele unsprezece luni ale anului 2016, față de un program cumulat stabilit după 
prima rectificare (ajustat în funcție de swap-uri și taxa clawback) s-a consemnat un grad 
de realizare de 101,2% și un plus de încasări de 2.228,5 milioane lei. 

 Încasările ANAF pentru anul 2016 ANAF arată un surplus de venituri de 3,56 miliarde lei 
față de programul inițial de venituri, respectiv 0,40 miliarde lei față de programul rectificat prin 
OG nr. 14/2016. Ultima rectificare realizată în cursul lunii noiembrie 2016 a determinat un 
rezultat final negativ la sfârșitul anului 2016 de -311,6 milioane lei; 

 veniturile din T.V.A. în anul 2016 (exclusiv swap-uri) au fost de 50,9 miliarde lei, cu 347,49 
milioane lei mai puțin față de programul inițial și cu 2% (1,06 miliarde lei) mai puțin decât 
programul rectificat.  

 încasările totale din TVA au fost cu 5,4 miliarde lei mai mici decât cele din 2015, iar 
valoarea TVA rambursată de ANAF către contribuabili a fost cu 3,15 miliarde lei mai mică 
în anul 2016 față de 2015. 

 programul de încasări din TVA pentru luna decembrie 2016 (urmare celei de-a doua 
rectificări bugetare) în creștere până la valoarea de 4,8 miliarde lei, a fost în contradicție cu 
trendul veniturilor înregistrat în perioadele precedente. Practic, scăderea încasărilor din 
TVA din ultimile 2 luni ale anului este identică pentru anii 2015 și 2016, atât ca trend cât și ca 
volum, fapt ce ridică anumite semne de întrebare referitoare la acuratețea fundamentării țintei 
de venit de la luna decembrie 2016 cu ocazia celei de-a doua rectificări bugetare.  

 Comparativ cu anii precedenți, în decembrie 2016 s-au înregistrat atât scăderi ale 
încasărilor nete din TVA (diferență între TVA total încasată și TVA restituită) la bugetul de 
stat (3,75 miliarde în decembrie 2016 față de 4,38 miliarde lei în decembrie 2015) cât și scăderi 
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ale volumului de TVA rambursată către contribuabili (2,1 miliarde în decembrie 2016 față de 
2,98 miliarde lei rambursate în decembrie 2015). 

 prin comparație cu anul precedent, în anul 2016 se constată o ușoară creștere a 
numărului de deconturi nesoluționate în termen (1357 deconturi de TVA la 31.12.2016, 
comparativ cu 971 la data de 31.12.2015) și a valorii TVA de rambursat neachitate către 
contribuabili (1,53 miliarde lei la 31.12.2016, față de 1,43 miliarde lei la data de 31.12.2015).  

 încasările din accize s-au situat cu 420 milioane lei sub nivelul estimat inițial și cu 600 de 
milioane sub nivelul estimat la cele două rectificări; 

 încasările la FNUASS au fost cu 56,2 de milioane sub programul inițial, respectiv 155,3 
milioane și 140,2 milioane mai mici decât estimările de la cele două rectificări succesive. În cazul 
încasărilor la bugetul de asigurări sociale de stat (pensii), se observă că încasările au fost 
substanțial sub nivelul prognozat inițial (-775,8 miliarde lei), însă urmare celor două rectificări s-
a revizuit în scădere ținta de venituri astfel că nivelul încasărilor a depășit nivelul prognozat 
cu peste 600 milioane lei (+1,6% față de programul de încasări rectificat în noiembrie);  
 

4. Analiza modului de efectuare a cheltuielilor bugetului general consolidat în anul 
2016 

Cheltuielile totale ale bugetului general consolidat realizate în anul 2016 au fost de 242,01 
miliarde lei (aproximativ 31,9% PIB), corespunzător unui nivel de execuție de aproximativ 
94,5% față de programul definitiv. 

Cheltuielile totale BGC nerealizate la 31.12.2016 sunt de 14,2 miliarde lei (1,9% din PIB). 
Nivelul extrem de ridicat de cheltuieli nerealizate după cea de-a doua rectificare bugetară de 

la sfârșitul lunii noiembrie 2016 (cu mai puțin de 40 zile până la sfârșitul anului), ridică mari 
semne de întrebare asupra modului în care ordonatorii de credite își realizează fundamentarea 
bugetelor și proiecția cheltuielilor. 

Este dificil de găsit argumente obiective care să justifice ajustarea pozitivă operată în 
cazul celor două rectificări bugetare, cu 4,2 miliarde lei și respectiv 0,3 miliarde lei, a 
cheltuielilor bugetului general consolidat, în contextul în care, la momentul promovării 
acestor acte normative existau indicii foarte clare referitoare la gradul redus de realizare 
a veniturilor bugetare, iar nivelul de execuție a cheltuielilor bugetare era unul destul de 
redus. 

O abordare mai prudentă, normală într-o atare situație, ar fi fost ajustarea negativă atât 
a veniturilor BGC, cât și a cheltuielilor BGC, așa cum rezultă din practica rectificărilor 
bugetare anterioare. 

În ceea ce privește bugetul de stat, cheltuielile realizate au fost cu peste 6,7 miliarde de lei 
mai mici decât programul de cheltuieli actualizat la 31.12.2016, rezultând un grad de 
realizare a cheltuielilor de aprox. 95%.  

Niveluri reduse ale realizării cheltuielilor bugetate s-au înregistrat și în cazul Bugetul general 
centralizat al unitatilor administrativ teritoriale (96,85%), unde cheltuielile totale nerealizate 
la sfârșitul anului 2016 au însumat peste 2,2 miliarde lei.  

De asemenea, un volum semnificativ de cheltuieli nerealizate a rezultat în execuția de la 
Bugetul institutiilor/activitatilor finantate integral si/sau partial din venituri proprii (cheltuieli 
nerealizate de 1,73 miliarde lei), bugetul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere (aprox. 540 milioane lei) și FNUASS (590 milioane lei). 

În structura economică a BGC: 
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- cheltuielile cu asistență socială și cheltuielile de personal au avut un grad de 
realizare apropiat de 100%; 

- cheltuielile aferente aferente proiectelor cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare (atât pentru calendarul 2007-2013, cât și 2014-2020) au avut un 
grad de realizare de numai 60%, astfel că a rezultat un volum al cheltuielilor nerealizate de 
6,99 miliarde lei; 

- Cheltuielile de capital au înregistrat un nivel de realizare de 95,8%, rezultând un volum 
de cheltuieli nerealizate la 31.12.2016 de 843 milioane lei; 

- Cheltuielile cu bunuri și servicii au înregistrat un nivel de realizare de 95,1%, rezultând 
un volum de cheltuieli nerealizate la 31.12.2016 de 2,1 miliarde lei; 

- Cheltuielile de personal au înregistrat un nivel de realizare de 97,3%, rezultând un 
volum de cheltuieli nerealizate la 31.12.2016 de 1,6 miliarde lei. 

Principala motivație pentru nerealizarea cheltuielilor o reprezintă neefectuarea 
cheltuielilor aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă (aprox. 7 miliarde lei 
la nivelul BGC). 

 
În anul 2016 Fondul de Rezervă Bugetară a fost alimentat cu suma de 1.650.826,83 mii 

lei, astfel: 

 prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 (Legea nr. 339/2015) a fost prevăzută suma 
de 100.000 mii lei (credite inițiale);  

 prin OG nr. 14/2016 fondul a fost suplimentat cu suma de 221.485 mii lei; 

 prin OUG nr. 86/2016 Fondul de Rezervă a fost suplimentat cu suma de 255.040 lei; 

 prin anulări de credite bugetare ale unor ordonatori potrivit Legii nr. 500/2002 privind 
finanțele publice, Fondul de Rezervă Bugetară a fost alimentat cu suma de 1.074.301,83 mii lei.  

Suma totală utilizată din FRB în anul 2016 a fost în valoare de 1.537.896 mii lei, luând în 
considerare și sumele Fondului de Intervenție care a fost alimentat din FRB.  

Soldul FRB la finele anului 2016 (sume necheltuite) este de 112.931 mii lei. 
 
5. Analiza privind datoria publică și respectarea țintei de deficit a bugetului general 

consolidat 
Din datele prezentate rezultă faptul că, prin rectificările efectuate în anul 2016, deficitul 

programat al bugetului general consolidat s-a menținut sub nivelul de 2,8% din PIB, iar în 
lunile noiembrie și decembrie 2016 s-a înregistrat o evoluție ascendentă a deficitului bugetar 
cumulat, de la -0,17% din PIB la 31 octombrie, până la -0,73% la 30 noiembrie, respectiv -2,41% 
din PIB la 31 decembrie 2016.  

Obiectivul de menținere a deficitului BGC sub limita de 3%, în contextul realizării la 
un nivel inferior a veniturilor bugetare, a impus renunțarea la efectuarea unor cheltuieli 
bugetare, în special cele alocate pentru investiții. 

 
Analizând datele prezentate de MFP, se observă că bugetul general consolidat în anul 

2016 a înregistrat deficit începând cu luna mai, în timp ce în anul 2015 a înregistrat deficit 
numai în luna decembrie. 

Potrivit estimărilor efectuate de către MFP, execuția bugetului general consolidat aferent 
anului 2016 s-a încheiat cu un deficit estimat de 18,3 miliarde de lei, respectiv 2,41 % din PIB. 

Se constată că ponderea deficitului general consolidat în PIB a crescut considerabil 
în anul 2016 față de anul 2015, (de la 1,35% în anul 2015 la 2,41% în anul 2016), iar datoria 
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publică raportată la PIB în aceeași perioadă a înregistrat o ușoară creștere de aprox. 1,2%, 
de la 44,3% în anul 2015 până la 44,8% din PIB în anul 2016. 

 
Din datele puse la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice se observă faptul că, pe 

parcursul anului 2016, datoria publică a manifestat o evoluţie fluctuantă de la o lună la alta, 
înregistrând la sfârșitul anului valoarea de 339.627,10 milioane lei, în creştere cu 7,5% față de 
nivelul de 315.933,70 milioane lei de la finele anului 2015.  

În luna decembrie 2016 s-a înregistrat cel mai ridicat ritm de creștere a datoriei publice. 
Ponderea datoriei publice în PIB a înregistrat o creștere de 0,5% față de anul 2015, 

respectiv de la 44,3% din PIB la finele anului 2015 la 44,8% în 2016. 
Valoarea PIB-ului de 758.515 milioane lei (prognozat de către Comisia Națională de 

Prognoză în luna septembrie 2016), reprezintă o creștere cu 6,5% față de cel înregistrat la 
sfârșitul anului 2015, care a fost în valoare de 712.832 milioane lei.  

Comparând ritmul de creștere al datoriei publice cu cel al PIB-ului, se constată că în 
anul 2016 datoria publică a crescut într-un ritm superior celui de creștere economică. 
 

II.2. Sinteza răspunsurilor la obiectivele și întrebările formulate în Hotărârea Camerei 
Deputaților nr. 5/16.01.2017 

 
Menționăm faptul că răspunsurile au fost formulate pe baza celor mai recente date 

operative puse la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice în data de 26.01.2017 
(indicatorii sintetici coincid cu datele din situația privind execuția Bugetului general Consolidat 
publicată pe pagina de internet a MFP la finele lunii ianuarie 2017). 

 
Întrebarea nr. 1 -  Cât au fost, realizate, veniturile totale ale bugetului general 

consolidat la 31 decembrie 2016? 
Conform ultimelor date operative centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor 

Publice la finele lunii ianuarie 2017, veniturile totale ale bugetului general consolidat la 
realizate la data de 31 decembrie 2016 au fost în sumă de 223.721,9 milioane lei, sumă 
care a fost cu 4,3% mai mică în termeni nominali față de realizările din anul 2015 în sumă de 
233.795,2 milioane lei. Veniturile realizate la data de 31.12.2016 reprezintă un grad de realizare 
de 96,80% din programul inițial aprobat și respectiv 95,05% din programul definitiv. 

 
Întrebarea nr. 2 - Cât au fost, estimate, veniturile totale ale bugetului general 

consolidat la momentul construcţiei bugetului pentru anul 2016? 
La momentul construcţiei bugetului pentru anul 2016, conform Legii nr. 339/2015, veniturile 

totale ale Bugetului general consolidat (BGC) au fost estimate la nivelul de 231.125,5 milioane 
lei. 

 
Întrebarea nr. 3 - Cât au fost, estimate, veniturile totale ale bugetului general 

consolidat la 10 august (prima rectificare)? 
Urmare primei rectificări bugetare din august 2016, veniturile programate ale bugetului 

general consolidat pentru anul 2016 au fost estimate la valoarea de 235.332,4 milioane lei. 
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Întrebarea nr. 4 - Cât au fost, realizate, veniturile totale ale bugetului general 
consolidat la 30 iunie (primul semestru)? 

Veniturile totale ale bugetului general consolidat realizate la 30 iunie (primul 
semestru) au fost în sumă de 108.390,5 milioane lei (grad de realizare de 95,84% din 
programul actualizat la data de 30.06.2016 de 113.097,5 milioane lei). 

 
Întrebarea nr. 5 - Cât au fost, estimate, veniturile totale ale bugetului general 

consolidat la 23 noiembrie (cea de-a doua rectificare)? 
În cazul celei de-a doua rectificări bugetare din noiembrie 2016, veniturile programate ale 

bugetului general consolidat pentru anul 2016 au fost estimate la valoarea de 235.674,2 
milioane lei. 

 
Întrebarea nr. 6 - Cât au fost, realizate, veniturile totale ale bugetului general 

consolidat la 30 septembrie (după 3 trimestre)? 
Veniturile totale ale bugetului general consolidat realizate la 30 septembrie (după 3 

trimestre) au fost în sumă de 165.789,6 milioane lei (grad de realizare de 94,54% din 
programul actualizat la data de 30.09.2016 de 175.355,9 milioane lei). 

 
Întrebarea nr. 7 - Cât au fost, realizate, veniturile totale ale bugetului general 

consolidat în luna decembrie 2016? 
În luna decembrie 2016, veniturile realizate la bugetul general consolidat au fost în 

cuantum total de 18.104,74 milioane lei. 
 
Întrebarea nr. 8 - Care a fost media veniturilor totale ale bugetului general consolidat 

pe primele 11 luni ale anului? 
Media veniturilor totale ale bugetul general consolidat pe primele 11 luni ale anului 

2016 a fost de 18.692,47 milioane lei. 
În mod atipic, în luna decembrie 2016 veniturile totale ale BGC au fost mai reduse decât 

media primelor 11 luni ale anului 2016, diferența negativă fiind de 587,73 milioane lei. 
 
Întrebarea nr. 9 - Cu cât au fost mai mici veniturile totale ale bugetului general 

consolidat în decembrie 2016 faţă de decembrie 2015? 
 
În luna decembrie 2016, veniturile totale ale BGC au fost considerabil mai mici decât 

veniturile realizate în luna decembrie 2015, diferența negativă fiind de 6.042,75 milioane 
lei. 

De asemenea, veniturile totale ale BGC aferente lunii decembrie 2016 au fost mai mici și 
față de luna decembrie 2014, diferența negativă fiind de 1.189,43 milioane lei. Un nivel 
comparabil de venituri la bugetul general consolidat aferente lunii decembrie 2016 a fost 
înregistrat în anul 2013. 

 
În luna decembrie 2016, cheltuielile realizate la bugetul general consolidat sunt în 

cuantum total de 30.893,5 milioane lei. 
Media cheltuielilor totale ale bugetul general consolidat pe primele 11 luni ale anului 2016 

este de 19.193,0 milioane lei. 
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După cum se poate observa, în luna decembrie 2016 volumul cheltuielilor efectuate a fost 
unul extrem de ridicat, mai mare cu 61% decât media primelor 11 luni ale anului. 

Nivelurile cele mai ridicate de cheltuieli efectuate în luna decembrie 2016 s-au înregistrat 
în cazul : 

- cheltuielilor de capital (+482,5% față de media primelor 11 luni ale anului) ; 
- cheltuielilor aferente Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-2020 (+432,7% față de media primelor 11 luni ale anului) . 
Totuși, volume ridicate de cheltuieli efectuate în ultima lună a anului s-au înregistrat și în 

anii anteriori. 
 
 Întrebarea nr. 10. Care sunt motivele pentru care nu au fost estimate corect 

veniturile totale ale bugetului general consolidat la prima şi la a doua rectificare? 
In opinia echipei de audit a Curții de Conturi, cauzele ce au determinat estimarea 

incorectă a veniturilor BGC în cazul celor două rectificări bugetare constau în principal în 
opțiunea executivului pentru o viziune de optimism accentuat față de nivelul execuției 
veniturilor bugetare la momentul operării celor două acte normative și de contextul 
macroeconomic existent în România.  

Situația concretă a execuției bugetare  la 30.06.2016 și la 30.09.2016 oferea suficiente 
indicii despre gradul redus de realizare a veniturilor bugetare atât la momentul primei rectificări, 
cât mai ales la momentul celei de-a doua rectificări bugetare.  

O atare situație a veniturilor realizate la momentele aprobării actelor normative de 
rectificare a legii bugetului de stat pe anul 2016 apreciem că ar fi trebuit să impună mai 
degrabă o rectificare negativă atât a veniturilor totale ale BGC, cât și a cheltuielilor totale.  

Din datele puse la dispoziţie şi validate de MFP la data de 31 ianuarie 2017, s-a constatat 
o revizuire ascendentă a veniturilor bugetare pentru sumă totală de 4.548,7 milioane lei, din care 
suma de 4.206,9 milioane lei revine primei rectificări bugetare, iar suma de 341,8 milioane lei 
revine celei de-a doua rectificări bugetarere. 

Chiar dacă principalii indicatori macroeconomici comunicaţi de Comisia Naţională de 
Prognoză au fost revizuiţi şi au indicat o rată de creştere a PIB de 4,2% şi respectiv 4,8% faţă 
de prognoza existenţă la data elaborării bugetului pe anul 2016, rezultatele obţinute din execuţia 
bugetară au arătat diminuări semnificative în cazul unor categorii de venituri ale BCG. 

Consiliul fiscal a exprimat o opinie rezervată cu privire la realizarea veniturilor bugetare, 
punând în evidență riscul major de nerealizare a veniturilor bugetare la finele anului, afirmând 
că ”este posibil ca un deficit de 2,76% din PIB în standarde cash să nu asigure o marjă suficientă 
pentru a evita depăşirea nivelului de referinţă de 3% din PIB în standarde ESA 2010 ceea ce, 
coroborat cu evaluările curente ale Comisiei Europene ce indică un deficit bugetar mai mare de 
3% în 2017, să conducă la o declanşare a procedurii de deficit excesiv în cursul anului următor. 

 
La data de 31.12.2016, potrivit execuției preliminate a veniturilor bugetului general 

consolidat (date comunicate de MFP la 26.01.2017), veniturile totale programate au fost 
în cuantum de 235,36 miliarde lei, veniturile realizate sunt de 223,72 miliarde lei, iar 
veniturile nerealizate sunt în sumă totală de aproximativ 11,64 miliarde lei. 

 
Cele mai mari diferențe între valorile estimate ale veniturilor bugetare și valorile 

realizate s-au înregistrat în cazul Veniturilor din sume primite de la UE (-6,89 miliarde lei), 
în cazul Veniturilor nefiscale (-2,57 miliarde lei), precum și în cazul veniturilor din  taxa 
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clawback1 (-1,46 miliarde lei), în cazul veniturilor fiscale din TVA (-1,45 miliarde lei) și în 
cazul veniturilor fiscale din accize (-605,3 milioane lei): 

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT 

Program 
actualizat la 
31.12.2016 

Execuție la 
31.12.2016  

Diferențe 
față de 

Program 
actualizat la 
31.12.2016  

Grad de 
realizare 

 VENITURI TOTALE  235,361.3 223,721.9 -11,639.4 95.1% 

1. Venituri curente, din care : 220,941.1 215,618.8 -5,322.3 97.6% 

1.1. Venituri fiscale, din care : 139,618.4 136,406.1 -3,212.3 97.7% 

 TVA 53,127.5 51,675.1 -1,452.4 97.3% 

 Accize 27,562.3 26,957.0 -605.3 97.8% 

 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 3,722.7 2,250.3 -1,472.4 60.4% 

1.3. Venituri nefiscale 20,511.4 17,938.3 -2,573.2 87.5% 

6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 
prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 

12,800.1 5,909.6 -6,890.6 
46.2% 

 
Cauzele estimării eronate a veniturilor BGC constau în principal în următoarele: 

- nerealizarea Veniturilor din Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate 
si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 determinată de neefectuarea cheltuielilor 
bugetare la nivelul programat de către ordonatorii de credite. Astfel, se constată că au fost 
alocate credite bugetare în sumă totală de 10,80 miliarde lei, din care au fost consumate doar 
6,35 miliarde lei (58,8% grad de execuție). Totodată, un factor care a condus la nerealizarea 
veniturilor prognozate a constituit-o întârzierea cadrului legal de reglementare  a derulării 
proiectelor din noul cadru financiar 2014-2020, coroborat cu modificările legislative aduse de 
noile reglementări privind cadrul legal de derulare a achiziţiilor publice care a dus la întârzieri în 
procesul de implementare a acestor proiecte”; 

- nerealizarea veniturilor programate aferente taxei clawback de 1,46 miliarde lei (venit 
aferent FNUASS) este determinată de emiterea unor noi reglementări privind scăderea prețurilor 
medicamentelor, ulterior resimțindu-se o scădere a consumului, ceea ce înseamnă că o 
diminuare a veniturilor bugetare este rezultatul scăderii similare a cheltuielilor bugetare cu 
aceste produse; 

- nerealizarea programului stabilit pentru veniturile din TVA (-1,45 miliarde lei), din care 
nerealizările aferente operațiunilor swap2 sunt de 392 milioane lei.  

În estimarea veniturilor din TVA pentru anul 2016 la momentul operării celor două rectificări 
bugetare nu s-a ținut cont de faptul că, pe de o parte în semestrul II al anului 2016 nu se mai 
punea problema repetării încasării unor venituri din TVA la nivelul celor realizate în luna ianuarie 
2016 (determinate de volumul ridicat al operațiunilor impozabile efectuate în luna decembrie 
2015 – când beneficiarii proiectelor finanțate din FEN au accelerat semnificativ achizițiile), iar pe 
de altă parte cotele de TVA s-au diminuat : cota standard a fost redusă de la 24% la 20%, iar la 
alimente s-a aplicat cota redusă de 9%. De asemenea, încasările din TVA în semestrul I 2016 
au fost influențate pozitiv de efectele OUG nr. 44/2015 privind unele facilități fiscale, situație 
improbabilă în partea a doua a anului. 

                                                 
1 Venituri din taxa clawback - această sursă de venituri se calculează și se stabilește în cadrul Ministerului Sănătății, independent de ANAF 

(pe baza consumului trimestrial de medicamente, etc) 
2 Venituri din din tva pentru operațiuni swap - sume virate de la bugetul statului către entități publice în vederea achitării obligațiilor către 

furnizori care înregistrează datorii fiscale către ANAF (urmând ca ANAF să recupereze ulterior creanțele fiscale de la debitorii fiscali) 
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De asemenea, rambursările de TVA mai mari în luna decembrie cu 0,94 miliarde lei faţă de 
media lunară a primelor 11 luni, nu justifică nerealizarea acestei categorii de venituri fiscale: 
după cum e prezentat detaliat în capitolul cu analiza veniturilor colectate de ANAF, valoarea 
TVA rambursată în luna decembrie 2016 a fost cu aproximativ 900 milioane lei mai mică decât 
în decembrie 2015. Pe de altă parte, subliniem faptul că soldul TVA de rambursat datorată de 
statul român către mediul de afaceri a crescut în anul 2016 față de anul 2015, astfel că gradul 
de realizare a programului de încasări din TVA a fost artificial crescut prin rambursarea unor 
sume mai mici și cumularea unor obligații neplătite mai mari față de contribuabili. 

- nerealizarea programului stabilit pentru veniturile din accize (97,7%), care a fost 
influențată de evoluția accizelor la produsele energetice în luna decembrie 2016, în contextul 
optimizării fiscale a operatorilor economici din perspectiva reducerii accizei la produsele 
energetice de la 1 ianuarie 2017; 

 
Totodată, nu poate fi invocată o eroare determinată de nivelul indicatorilor macroeconomici 

avuți în vedere la momentul elaborării primei rectificări bugetare, întrucât aceștia nu diferă 
semnificativ față de valorile indicatorilor comunicați de Institutul Național de Statistică, conform 
datelor statistice la 30.09.2016, publicate prin Comunicatul din data de 13 ianuarie 2017.  

 
Referitor la estimarea veniturilor nefiscale ale bugetului general consolidat se 

constată că, deşi la 30 iunie înregistrau nerealizări de 831,6 milioane lei, acestea au fost 
majorate conform primei rectificări cu 1,484 miliarde lei.  

Situaţia nerealizării veniturilor nefiscale, parte componentă a veniturilor curente ale BGC, 
se amplifică şi prin a doua rectificare bugetară, prin majorarea cu 182,5 milioane lei, în condiţiile 
în care, la data de 30.09.2016, gradul de realizare era de 88,7%. Conform execuţiei bugetare la 
30 septembrie figurau ca nerealizate venituri nefiscale în cuantum de 1,813 miliarde lei. 

Potrivit datelor operative furnizate de MFP cu privire la veniturile bugetului general 
consolidat,  a rezultat că la data de 31 decembrie 2016 veniturile nefiscale realizate erau de 
17,938 miliarde lei, rezultând o diferenţă negativă de 2,573 miliarde lei faţă de programul definitiv 
aferent acestor categorii de venituri bugetare.  

Diminuarea veniturilor nefiscale ale BGC se datorează şi decontărilor de contracte ce se 
reflectă  în nivelul transferurilor în sumă de  1,516   miliarde lei  peste nivelul programat. 

 
Totodată, referitor la execuția de casă a veniturilor nefiscale aparținând bugetului de 

stat,  Direcţia  de Politici, Analiză şi Cercetare în Domeniul Finanţelor Publice  precizează prin 
adresa nr. 360098/07.02.2017 că, la data de 31.12.2016 gradul de încasare a acestor venituri 
este de 110% respectiv o realizare în plus de 0,7 miliarde lei, „în condițiile în care s-au înregistrat 
încasări de 8,5 mld lei față de un program actualizat de 7,8 mld lei, inclusiv sumele din contul 
36.01.32 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți. În condițiile în care 
excludem sumele din contul 36.01.32 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor 
precedenți, se înregistrează un grad de realizare de 103,2%”. 

 În schimb, în situaţia BGC veniturile nefiscale ale bugetului de stat figurează în execuţie  
cu suma de 6,55 miliarde lei  faţă de programul definitiv de 7,81 miliarde lei, rezultând venituri 
nerealizate ale bugetului de stat în sumă de 1,26 miliarde lei. 

Constatăm astfel, o diferenţă de 1,9 miliarde lei în favoarea execuţiei de casă a bugetului 
de stat faţă de execuţia aceluiaşi buget revidențiată în BGC, provenită din reflectarea în venituri 
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nefiscale a sumelor aferente finanţărilor din anii precedenţi, conform OUG nr. 57/2015  privind 
reglementarea unor măsuri financiare. 

Acest mod de prezentare a situației veniturilor nefiscale nu influenţează gradul de realizare 
a execuţiei de casă a bugetului de stat, dar a dus la  diminuarea veniturilor nefiscale reflectate 
în BGC. 

 
Maniera prin care, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice este sintetizată și prezentată 

execuția bugetară a veniturilor/cheltuielilor BGC și respectiv a bugetului de stat, prin utilizarea 
combinată a normelor metodologiei naționale ”CASH” și a normelor metodologiei ESA 2010, a 
condus la situația în care, pentru aceiași indicatori bugetari sunt consolidate și calculate valori 
diferite, ceea ce denotă inconsecvență în aplicarea acestor norme.  

 
Astfel, în cazul veniturilor nefiscale ale Bugetului de stat, Ministerul Finanțelor Publice 

a publicat în tabelul sinoptic conținând execuția veniturilor BGC un nivel de nerealizare a acestor 
venituri de 1,26 miliarde lei, iar pe de altă parte susține că pentru același indicator bugetar 
(venituri nefiscale) se înregistrează o un nivel suplimentar al încasărilor cu 0,7 miliarde lei față 
de prevederile bugetare. 

Pentru evitarea manifestării pe viitor a unor discrepanțe între valorile acelorași 
indicatori bugetari, recomandăm elaborarea și publicarea de către Ministerul Finanțelor 
Publice a unei proceduri operaționale prin care să fie stabilită modalitatea de calcul și 
evidențiere a indicatorilor bugetari. 

 
 
 Întrebarea nr. 11. Cât este venitul nerealizat la 31 decembrie 2016, din sume de la 

UE 2014-2020, comparativ cu venituri din sume de la UE 2014-2020 estimat la 23 
noiembrie, data celei de a doua rectificări? 

Prevederile bugetare definitive înscrise la cap. 4801 „Sume primite de la UE/alți donatori 
în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020” după, a II-a 
rectificare bugetară aprobată prin OUG nr. 86 din 23 noiembrie 2016 sunt de 12.800,1 
milioane lei. 

Veniturile realizate estimate înscrise la cap. 4801 „Sume primite de la UE/alți donatori în 
contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020” sunt de 5.909,6 
milioane lei; 

Veniturile nerealizate ale bugetului general consolidat al statului din „Sume primite 
de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 
2014-2020” sunt în sumă estimativă de 6.890,6 milioane lei (potrivit datelor preliminare la 
26.01.2017 furnizate de MFP). 

Gradul de nerealizare al veniturilor bugetului general al statului din „Sume primite de la 
UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020” 
este estimat la 53,83%. 

 
 
Întrebarea nr. 12. Care sunt sumele rămase necheltuite atât din bugetul propriu, cât 

şi din fonduri europene, pe fiecare minister în parte? Raportarea se va face la cheltuielile 
care ar fi trebuit să fie făcute, conform rectificării din 23 noiembrie. 
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12.1. Referitor la Sumele rămase necheltuite din bugetul propriu 
Cheltuielile totale ale bugetului general consolidat realizate în anul 2016 (indicator 

obținut prin însumarea cheltuielilor bugetelor componente și ajustarea cu valoarea transferurilor 
între bugete și a operațiunilor financiare) au fost în valoare de 242,01 miliarde lei (aproximativ 
31,9% PIB3), ceea ce determină un nivel de execuție de cheltuielilor de aproximativ 94,5%. 
Raportat la nivelul programat al cheltuielilor BGC la 31.12.2016 (256,2 miliarde lei), rezultă un 
volum al cheltuielilor totale BGC nerealizate la 31.12.2016 în cuantum de 14,2 miliarde lei 
(1,9% din PIB).  

- milioane lei - 

Nr. 
Crt. 

Buget General Consolidat  
Program 2016 

actualizat (după a 
doua rectificare) 

Cheltuieli 
realizate 

1.01.- 
31.12.2016 

Cheltuieli 
nerealizate 

(%) 
Realizari / 
program  

0 1 2 3 4=3-2 5=3/2 

1 Bugetul de stat 136.857,6 130.083,1 -6.774,5 95,05% 

2 
Bugetul general centralizat al unitatilor 
administrativ teritoriale (UAT) 

70.001,0 67.793,5 -2.207,4 96,85% 

3 Bugetul asigurarilor sociale de stat 52.240,1 52.196,4 -43,7 99,92% 

4 Bugetul asigurarilor pentru somaj 1.110,4 1.007,9 -102,5 90,77% 

5 
Fondul national unic de asigurari sociale de 
sanatate (FNUASS) 

26.696.3 26.106,0 -590,3 97,79% 

6 
Bugetul institutiilor/activitatilor finantate 
integral si/sau partial din venituri proprii  

21.438,3 19.705,2 -1.733,1 91,92% 

7 Bugetul trezoreriei statului 47,1 40,1 -7,1 85,01% 

8 
Bugetul Companiei Nationale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere 

4.348,2 3.808,4 -539,8 87,59% 

 
Analizând structura cheltuielilor bugetului general consolidat, se observă că principalele 

categorii de cheltuieli rămase neefectuate la sfârșitul anului 2016, sunt următoarele: 
- milioane lei - 

BUGET GENERAL CONSOLIDAT 

Program cheltuieli Cheltuieli 
realizate 

1.01.- 
31.12.2016 

Cheltuieli 
nerealizate 

(%) 
Realizari / 
program 

final 
Inițial 

Rectificare 
I 2016 

Rectificare 
II 2016 

Actualizat 
31.12.2016 

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 

CHELTUIELI TOTAL, din care 252,031.0 256,237.9 256,532.7 256,219.6 242,016.3 -14,203.3 94.5% 

Cheltuieli de personal  57,335.0 58,835.4 58,796.8 58,646.5 57,040.1 -1,606.4 97.3% 

Bunuri si servicii 43,111.4 43,382.6 43,001.2 43,061.7 40,950.2 -2,111.5 95.1% 

Dobanzi  11,069.0 11,327.2 10,646.3 10,642.3 10,008.3 -634.0 94.0% 

Subventii  6,464.3 6,710.6 6,933.5 6,932.8 6,604.9 -328.0 95.3% 

Transferuri intre unitati ale administratiei 
publice  1,966.8 1,720.8 1,680.2 1,793.9 820.9 -973.0 45.8% 

Alte transferuri  12,311.1 12,178.8 11,785.3 11,695.9 10,951.8 -744.1 93.6% 

Asistenta sociala 79,373.4 80,749.4 81,882.2 81,916.1 81,837.2 -78.9 99.9% 

Cheltuieli de capital  19,182.6 19,473.0 20,066.9 19,858.2 19,015.0 -843.2 95.8% 

                                                 
3 PIB estimat pentru anul 2016 - 758,5 miliarde lei 
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Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare (2007-2013) 4,600.7 6,893.0 6,660.8 6,557.7 4,019.7 -2,538.0 61.3% 

Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 2014-2020 12,449.2 10,414.7 10,521.5 10,801.8 6,352.0 -4,449.8 58.8% 

 
După cum se observă în tabel, cheltuielile cu asistență socială și cheltuielile de 

personal au avut un grad de realizare apropiat de 100%, în timp ce pentru alte categorii de 
cheltuieli s-a înregistrat un nivel mai redus de execuție. În acest sens, exemplificăm: 

i. Cheltuielile aferente aferente proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare (atât pentru calendarul 2007-2013, cât și 2014-2020) au avut un grad de realizare (raportat 
la programul final, urmare celei de-a doua reactificări) de numai 60%, astfel că a rezultat un volum 
al cheltuielilor nerealizate de 6,99 miliarde lei.  

ii. Cheltuielile de capital au înregistrat un nivel de realizare de 95,8%, rezultând un volum de 
cheltuieli nerealizate la 31.12.2016 de 843 milioane lei; 

iii. Cheltuielile cu bunuri și servicii au înregistrat un nivel de realizare de 95,1%, rezultând un 
volum de cheltuieli nerealizate la 31.12.2016 de 2,1 miliarde lei; 

iv. Cheltuielile de personal au înregistrat un nivel de realizare de 97,3%, rezultând un volum de 
cheltuieli nerealizate la 31.12.2016 de 1,6 miliarde lei; 

Așadar, sintetizând cele de mai sus, rezultă că principala motivație pentru nerealizarea 
cheltuielilor totale o reprezintă neefectuarea cheltuielilor aferente proiectelor cu finanțare externă 
nerambursabilă (aprox. 7 miliarde lei la nivelul BGC). 

Subliniem că nivelul extrem de ridicat de cheltuieli nerealizate după cea de-a doua 
rectificare bugetară de la sfârșitul lunii noiembrie 2016, pune sub semnul întrebării modul în care 
ordonatorii de credite își realizează fundamentarea bugetelor și proiecția cheltuielilor.  

În ceea ce privește execuția cheltuielilor bugetului de stat, deși se constată un nivel de 
acuratețe a prognozei ușor mai ridicat față de indicatorii agregați ai Bugetului general consolidat, 
se reconfirmă nivelul extrem de redus de realizare a cheltuielilor aferente proiectelor cu 
finanțare externă nerambursabilă. 

 
 

 Realizarea programului de cheltuieli la nivelul ordonatorilor principali de credite 

Deși ultima rectificare bugetară a fost aprobată de Guvern la sfârșitul lunii noiembrie 2016 
(fapt ce ar trebui să conducă la un nivel ridicat al acurateței prognozei și o execuție a cheltuielilor 
apropiată de 100%), analiza asupra execuției bugetare la nivelul ordonatorilor principali de 
credite ai bugetului de stat scoate în evidență un volum însemnat de cheltuieli nerealizate la 
sfârșitul anului 2016.  

Subliniem volumul semnificativ de credite bugetare neutilizate de ordonatorii de 
credite până la 31.12.2016, în condițiile în care ultima rectificare bugetară a avut loc cu mai 
puțin de 40 de zile înainte de finele anului, iar Legea 500/2002 obligă ordonatorii de credite la 
analizarea periodică a gradului de execuție bugetară și impune anularea, până cel târziu pe 
data de 10 decembrie, a creditelor bugetare estimate a fi neutilizate în anul respectiv.  

Ori, în situațiile de față, deși asistăm la o supraestimare a nivelului cheltuielilor, ordonatorii 
de credite și MFP (în calitate de coordonator al planificării și monitorizării bugetare) nu au 
procedat nici la rectificarea în minus a cheltuielilor estimate a nu fi cheltuite până la finele anului, 
nici la anularea creditelor bugetare conform art. 54 din Legea 500/2002. 
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În acest sens, exemplificăm sintetic cateva situații deosebite în care gradul de execuție la 
sfârșitul anului s-a situat mult sub nivelul prevederilor bugetare aprobate, după cum urmează: 

 

 
- milioane lei - 

Ordonator principal de credite 
Credite bugetare 

rămase neutilizate 
la 31.12.2016  

Grad de realizare cheltuieli 

% prevederi 
rectificate prin 

OUG nr. 86/2016 

% prevederi 
finale 

Ministerul comunicațiilor și pentru societatea informaţională 472,072 5.3% 5.3% 

Ministerul fondurilor europene 782,936 71.5% 71.9% 

Ministerul mediului apelor si padurilor 102,930 74.4% 85.1% 

Ministerul economiei, comertului si relațiilor cu mediul de 
afaceri 104,793 79.3% 79.3% 

Ministerul transporturilor 831,317 86.7% 91.2% 

Ministerul finantelor publice-actiuni generale 2,157,097 90.0% 90.3% 

Ministerul sanatatii 342,421 91.1% 94.5% 

Ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice 474,840 91.3% 92.7% 

Ministerul agriculturii si dezvoltarii rurale 588,300 92.2% 92.2% 

Așadar, se constată că un număr restrâns de ordonatori a raportat volume foarte mari de 
cheltuieli neefectuate. Astfel, observăm că doar 10 ordonatori principali de credite totalizează 
cheltuili nerealizate de peste 6,1 miliarde lei, respectiv o pondere de peste 90% din sumele totale 
rămase neutilizate la Bugetul de stat. Ordonatorii de credite care au raportat cele mai mari 
cheltuieli nerealizate la 31.12.2016 sunt: 

 Ministerul finanțelor publice – Acțiuni generale – raportat la programul rectificat prin 
OUG nr. 86/2016, la sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite peste 2,25 miliarde lei. Prin 
raportare la programul final actualizat la 31.12.2016 (ajustat cu valoarea virărilor de credite 
operate în cursul lunii decembrie), rezultă un volum de cheltuieli neefectuate de 2,15 miliarde 
lei, gradul de realizare a cheltuielor fiind de numai 90%. 

 Ministerul Transporturilor – raportat la programul rectificat prin OUG nr. 86/2016, la 
sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite peste 1,3 miliarde lei. Prin raportare la programul final 
actualizat la 31.12.2016 (ajustat cu valoarea virărilor de credite operate în cursul lunii 
decembrie), rezultă un volum de cheltuieli neefectuate de 831 milioane lei. Astfel, gradul de 
realizare a cheltuielor a fost de numai 86,7% raportat la prevederile bugetare modificate prin 
OUG nr. 86/2016, respectiv 91,2 raportat la programul final de cheltuieli actualizat la 31.12.2016. 

 Ministerul Fondurilor Europene – raportat la programul rectificat prin OUG nr. 86/2016, 
la sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite peste 799 milioane lei. Prin raportare la programul 
final actualizat la 31.12.2016 (ajustat cu valoarea virărilor de credite operate în cursul lunii 
decembrie), rezultă un volum de cheltuieli neefectuate de 783 milioane lei. Astfel, gradul de 
realizare a cheltuielor a fost de numai 71,5% raportat la prevederile bugetare modificate prin 
OUG nr. 86/2016, respectiv 71,9 raportat la programul final de cheltuieli actualizat la 31.12.2016. 

 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale – raportat la programul rectificat prin OUG 
nr. 86/2016, la sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite peste 588 milioane lei. Astfel, gradul 
de realizare a cheltuielor a fost de numai 92,2% raportat la prevederile finale bugetare modificate 
prin OUG nr. 86/2016 (nemaifiind realizate virări de credite după cea de-a doua rectificare 
bugetară). 
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 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice – raportat la programul 
rectificat prin OUG nr. 86/2016, la sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite aprox. 575 milioane 
lei. Prin raportare la programul final actualizat la 31.12.2016 (ajustat cu valoarea virărilor de 
credite operate în cursul lunii decembrie), rezultă un volum de cheltuieli neefectuate de 475 
milioane lei. Astfel, gradul de realizare a cheltuielor a fost de 91,3% raportat la prevederile 
bugetare modificate prin OUG nr. 86/2016, respectiv 92,7 raportat la programul final de cheltuieli 
actualizat la 31.12.2016. 

 Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională – raportat la programul 
rectificat prin OUG nr. 86/2016, la sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite aprox. 475 milioane 
lei. Prin raportare la programul final actualizat la 31.12.2016 (ajustat cu valoarea virărilor de 
credite operate în cursul lunii decembrie), rezultă un volum de cheltuieli neefectuate de 472 
milioane lei. Subliniem faptul că gradul de realizare a cheltuielor a fost extrem de redus, de 
numai 5,3%, volumul cheltuielilor executate fiind de aprox. 26, 4 milioane lei. 

 Ministerul Sănătății – raportat la programul rectificat prin OUG nr. 86/2016, la sfârșitul 
anului 2016 au rămas necheltuite aprox. 569 milioane lei. Prin raportare la programul final 
actualizat la 31.12.2016 (ajustat cu valoarea virărilor de credite operate în cursul lunii 
decembrie), rezultă un volum de cheltuieli neefectuate de 342 milioane lei. Astfel, gradul de 
realizare a cheltuielor a fost de 91,1% raportat la prevederile bugetare modificate prin OUG nr. 
86/2016, respectiv 94,5 raportat la programul final de cheltuieli actualizat la 31.12.2016. 

 Ministerul Educatiei Naționale și Cercetarii Stiintifice – raportat la programul rectificat 
prin OUG nr. 86/2016, la sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite aprox. 200 milioane lei. Prin 
raportare la programul final actualizat la 31.12.2016 (ajustat cu valoarea virărilor de credite 
operate în cursul lunii decembrie), rezultă un volum de cheltuieli neefectuate de 247 milioane 
lei. Astfel, gradul de realizare a cheltuielor a fost de 96,9% raportat la prevederile bugetare 
modificate prin OUG nr. 86/2016, respectiv 96,3 raportat la programul final de cheltuieli 
actualizat la 31.12.2016. 

Situația detaliată pentru fiecare ordonator de credite cu privire la nivelul de realizare a 
programul de cheltuieli (după cea de-a doua rectificare) și sumele rămase neutilizate la 
31.12.2016 este prezentată în tabelul din raportul de control.  

 
12.2. Referitor la Sumele rămase necheltuite din cheltuielile alocate pentru 

finanțarea proiectelor cu fonduri europene 
Aproximativ jumătate din sumele neutilizate la sfârșitul anului 2016 reprezintă 

cheltuieli alocate pentru susținerea proiectelor cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare (3,29 miliarde lei din totalul de 6,77 miliarde cheltuieli 
neefectuate în Bugetul de stat). 

Analiza aprofundată asupra sursei nerealizării cheltuielilor pentru proiecte cu finantare din 
fonduri externe nerambursabile indică faptul că peste 90% din sumele rămase neutilizate din 
bugetul ordonatorilor principali de credite provin de la un număr restrând de ministere, după cum 
urmează: 

- Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni generale – Sumele rămase neutilizate aferente 
cheltuielilor cu proiecte cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 1,04 miliarde lei, 
ceea ce a determinat un grad de execuție final de 56%. 

- Ministerul Fondurilor Europene - Sumele rămase neutilizate aferente cheltuielilor cu 
proiecte cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 775,7 milioane lei, rezultând un 
grad de execuție final de 71%. 
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- Ministerul Transporturilor - Sumele rămase neutilizate aferente cheltuielilor cu proiecte 
cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 325 milioane lei, rezultând un grad de 
execuție final de 90,9%. 

- Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională - Sumele rămase 
neutilizate aferente cheltuielilor cu proiecte cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 
284,5 milioane lei, rezultând un grad de execuție final extrem de redus, de numai 2,1%. 

- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice - Sumele rămase 
neutilizate aferente cheltuielilor cu proiecte cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 
284,8 milioane lei, rezultând un grad de execuție final de 70,6%. 

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale - Sumele rămase neutilizate aferente 
cheltuielilor cu proiecte cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 226,3 milioane lei, 
rezultând un grad de execuție final de 94%. 

- Ministerul Sănătății - Sumele rămase neutilizate aferente cheltuielilor cu proiecte cu 
fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 125,8 milioane lei, rezultând un grad de 
execuție final de numai 7%. 

- Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice - Sumele rămase neutilizate 
aferente cheltuielilor cu proiecte cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 60,7 
milioane lei, rezultând un grad de execuție final de 87,2%. 

- Ministerul Mediului Apelor și Padurilor - Sumele rămase neutilizate aferente 
cheltuielilor cu proiecte cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 45,9 milioane lei, 
rezultând un grad de execuție final de 47,3%. 

Situația detalită pentru fiecare ordonator de credite cu privire la nivelul de realizare a 
cheltuielilor pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (după cea de-a doua 
rectificare) și sumele rămase neutilizate la 31.12.2016 este prezentată în tabelul din raportul de 
control. 

 
 

Întrebarea nr. 13. Care sunt investiţiile/programele care au fost bugetate, dar nu au 
fost realizate, pe fiecare minister în parte? 

Întrebarea nr. 14. Care sunt motivele nerealizării investiţiilor/programelor de către 
ministere? Se va prezenta o situaţie pentru fiecare investiţie/program în parte. 

Din analiza situației prezentate de Ministerul Finanțelor Publice (Lista 
proiectelor/categoriilor de investiții pe anul 2016 ale ordonatorilor principali de credite ai 
bugetului de stat – cumulat la decembrie 2016) au rezultat următoarele date și informații: 

- programul de investiții cumulat la luna decembrie 2016 a fost stabilit la nivelul sumei totale 
de 13,49 miliarde lei, din care 10,73 miliarde lei finanțare de la bugetul de stat și 2,66 miliarde 
lei din alte surse de finanțare. Precizăm faptul că alte surse de finanțare cuprinde venituri proprii 
ale instituțiilor, respectiv ale entităților subordonate acestora, după caz; 

- plățile cumulate la 31 decembrie 2016 au fost în sumă totală de 8,96 miliarde lei 
(66,45%din programul de investiții), din care suma de 8,57 miliarde lei a fost achitată de la 
bugetul de stat; 

- diferența dintre programul de investiții și plățile cumulate efectuate (per global), respectiv 
nerealizarea valorică a programului de investiții este în sumă de 4,52 miliarde lei Din totalul 
sumei de 4,52 miliarde lei nerealizată, suma de 2,15 miliarde lei (47,64%) reprezintă diferența 
dintre program și plăți din bugetul de stat, iar suma de 2,31 miliarde lei (50,98%) reprezintă 
diferența dintre program și plăți din alte surse de finanțare. 

- Raportat la sursa de finanțare, din analiză rezultă o nerealizare a investițiilor 
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o la bugetul de stat în procent de 20,10% 
o la alte surse de finanțare în procent de 86,51%.  
Situația detaliată pentru fiecare ordonator de credite cu privire la investițiile/programele 

care au fost bugetate dar nu au fost realizate se regăsește în Anexa nr. 1 la raportul de control. 
În Anexa nr. 2 la raportul de control sunt atașate actele de control întocmite de Curtea de 

Conturi la cei mai importanți 13 ordonatori de credite ai bugetului de stat. 
 
Cauzele nerealizării proiectelor de investiții rezidă în principal în următoarele: 
- proceduri de achiziții publice derulate cu întârziere, urmare modificărilor legislative în 

domeniu, fapt ce a determinat imposibilitatea finalizării procedurilor de achiziții sau, după caz, 
întârzieri în încheierea contractelor de achiziții publice; 

- anularea procedurilor de achiziție publică; 
- procedurile de achiziție publică îndelungate (mai mult de 6 luni), din cauza contestațiilor 

depuse; 
- nesemnarea contractelor de finanțare aferente proiectelor; 
- încheierea contractelor în luna decembrie, fapt ce a determinat lipsa timpului necesar 

pentru recepția și plata serviciilor; 
- rezilierea contractelor cu antreprenorii; 
- litigiile aflate în derulare între antreprenor și beneficiar; 
- nefinalizarea operațiunilor de expropriere; 
- revendicările de terenuri pe timpul derulării investiției; 
- lipsa autorizațiilor de construire; 
- obținerea cu întârziere a Acordului de mediu, necesar obținerii Autorizației de construire; 
- nerespectarea clauzelor contractuale de către antreprenori; 
- refuzul la plată a situațiilor finale de lucrări datorită neconformității datelor transmise; 
- neasigurarea, la nivelul solicitat, a fondurilor de la bugetul de stat; 
- rectificare bugetara târzie/lipsa acord MFP in luna august de transfer intre programe; 
- lipsa prevederilor bugetare pentru noua soluție tehnică; 
- necesitatea actualizării soluției tehnice; 
- schimbarea soluțiilor tehnice, ceea ce a condus la depășirea valorii contractului inițial; 
- necesitatea reproiectării ca urmare a modificării destinației anumitor spații si modificării 

normativelor tehnice existența unor probleme legate de proiectul tehnic, ceea ce a determinat 
întârzieri majore în derularea lucrărilor; 

- neemiterea Certificatului la terminarea lucrărilor; 
- emiterea facturilor pentru plata cheltuielilor de investiții cu întârziere, la finele lunii 

decembrie; 
- lipsa personalului de specialitate din unele structuri beneficiare ale investițiilor, ca urmare 

a aplicării legislației în domeniul încetării raporturilor de serviciu. 
- lipsa forței de muncă în construcții în anumite zone ale țării;  
- intrarea în insolvență a prestatorului/antreprenorului; 
- netransmiterea de către UAT la MDRAP a deconturilor justificative;  
- neexecutarea lucrărilor de intervenții;  
- nefinalizarea în timp util a procedurilor de achiziție publică a lucrărilor de investiții de către 

administrațiile publice legale beneficiare 
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Întrebarea nr. 15. Care este suma care a rămas necheltuită la sfârşitul anului 2016 la 
capitolul cheltuieli de personal? 

La nivelul bugetului general consolidat, volumul cheltuielilor de personal 
neefectuate la 31.12.2016 este de 1,6 miliarde lei, din care la bugetul de stat reprezintă 158,7 
milioane lei.  

Cheltuielile de personal efectuate 2016, reflectate în Bugetul General Consolidat au fost 

în valoare de 57,04 miliarde lei, respectiv 7,52% din PIB. Prin comparație cu nivelul aprobat 

inițial, se constată că nivelul realizat al cheltuielilor de personal s-a situat sub nivelul prognozat 

inițial și modificat ulterior la cele două rectificări bugetare, fapt ce infirmă necesitatea creșterii 

prevederilor bugetare și a plafonului stabilit inițial prin Legea nr. 338/2015 (7,7% din PIB). 

INDICATORI 
BUGET GENERAL 

CONSOLIDAT 

Program inițial 
aprobat 2016 

Rectificare I 
2016 (august 

2016) 

Rectificare II 2016 
(noiembrie 2016) 

Program 
actualizat la 
31.12.2016 

Execuție la 
31.12.2016 
(estimări) 

Cheltuieli de personal  
(milioane lei) 

57,335.0 58,835.4 58,796.8 58,646.5 57,040.1 

% in PIB 7.7% 7.7% 7.8% 7.7% 7,52% 
 

Cele mai mari credite bugetare neconsumate la 31.12.2016 (pentru cheltuieli de 
personal) se înregistrează la următorii ordonatori de credite ai bugetului de stat: 

- Ministerul Educatiei Naționale și Cercetarii Stiintifice – 36,3 milioane lei; 

- Ministerul Afacerilor Interne – 24 milioane lei; 

- Ministerul Finanțelor Publice – 15,7 milioane lei; 

- Ministerul Justiției – 7,9 milioane lei; 

- Ministerul Afacerilor Externe – 10,4 milioane lei 

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – 7,7 milioane lei. 
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RECOMANDĂRI: 

1. Referitor metodologia națională de întocmire a BGC: 
Având în vedere cuantumul semnificativ și implicațiile majore asupra indicatorilor privind 

veniturile și deficitul bugetului general consolidat, se impune o abordare atentă asupra celor 2 
concepte și metodologii de calcul a indicatorilor BGC, respectiv metodologia Cash și 
metodologia ESA. 

Mai mult decât atât, metodologia națională (denumită  metodologie cash inclusiv în 
documentele publice, respectiv în notele de fundamentare a bugetului, etc) utilizată pentru 
calculul indicatorilor BGC (venituri, cheltuieli, deficit) are la bază aplicarea principiilor metodei 
cash pentru cvasi-totalitatea veniturilor și cheltuielilor bugetelor componente, dar trebuie şi să 
îndeplinească standardele statistice de întocmire a BGC. 

În contextul celor prezentate mai sus, se recomandă Ministerului Finanțelor Publice 
reglementarea unui cadru procedural clar în ceea ce privește metodologia națională de 
întocmire a Tabelului sinoptic privind Bugetul General Consolidat, prin care să fie 
stabilite: principiile de reflectare a fiecărei categorii de venituri și cheltuieli, 
transparentizarea operațiunilor şi specificarea sferei de cuprindere etc.  

Necesitatea existenței reglementării unei astfel de metodologii este cu atât mai mare cu 
cât există sarcini și responsabilități precise în legislația specifică (legea 500/2002, Legea 
69/2010, etc), atât pentru MFP, cât și pentru Consiliul Fiscal, Curtea de Conturi și alte instituții 
implicate. 

 
2. Referitor la Procedura Operațională de estimare a veniturilor: 
Ministerul Finanțelor Publice va lua măsurile de  actualizare/completare a Procedurii 

Operaționale nr. PO – 24.01 privind estimarea veniturilor bugetare, astfel încât prin 
aceasta să fie prevăzut modul concret și exact de estimare a Veniturilor Nefiscale, 
Veniturilor din Capital, Veniturilor din sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților 
efectuate și prefinanțări. 

În forma actuală, procedura operațională prevede doar că aceste tipuri de venituri 
sunt stabilite după ”diferite modele empirice”. 
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Cap. III. Aspecte rezultate în urma acţiunii de control efectuate 
 

III.1. Analiza respectării procedurilor legale de avizare a actelor normative de rectificare 
bugetară în anul 2016  

 
La nivelul Ministerului Finanțelor Publice nu au fost constatate abateri în ceea ce privește 

parcurgerea procedurilor de avizare a proiectelor ordonanțelor de rectificare a Legii bugetului de 
stat pe anul 2016. 

Deși regulile de disciplină fiscal – bugetară, de organizare a cadrului general bugetar sunt 
instituite încă din anul 2010 prin Legea responsabilității fiscal – bugetare nr. 69/2010, 
republicată, prin Legile bugetare anuale precum și prin actele normative de rectificare a acestora 
(Ordonanțe sau Ordonanțe de urgență emise de Guvernul României) au fost prevăzute în mod 
sistematic derogări de la aceste reguli, precum și de la nivelul plafoanelor stabilite prin Lege 
anuală în cazul unor indicatori fiscali bugetari. 

Altfel, singurul indicator asupra căruia nu au fost operate derogări de la regulă (în anul 
2016 și în anii precedenți) a fost cel referitor la plafonul soldului bugetului general consolidat 
(deficitul calculat ca pondere în Produsul Intern Brut).  

Prin Ordonanța Guvernului nr. 14/2016 au fost instituite derogări de la regulile fiscal – 
bugetare (prevăzute de Legea nr. 69/2010) și de la prevederile Legii nr. 338/2015 pentru 
aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016.  

 

III.1.1. Prezentarea cadrului legal aplicabil (Legea nr. 500/2002; Legea nr. 69/2010; legi 
anuale de aprobare a limitelor și a bugetelor) 

 
Principalele acte normative care reglementează avizarea și aprobarea actelor normative 

de rectificare bugetară sunt următoarele: 
A) norme prin care se stabilesc principiile și regulile de gestionare a finanțelor 

publice, în procesul de fundamentare și execuție a bugetului national:  
1. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,  
2. Legea nr. 69/2010 a responsabilității fiscal – bugetare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 
3. Legile anuale de aprobare a plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal – 

bugetar. 

B) norme prin care se stabilesc reguli de tehnică legislativă (avizare și aprobare): 
1. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
2. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a 

ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în 
vederea adoptării/aprobării, 
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4. Hotărârile de Guvern privind organizarea și funcționarea ministerelor cu atribuții în 
domeniul analizat. 
  

A.1. Prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 
ulterioare, sunt reglementate aspectele referitoare la cadrul bugetar national, calendarul 
bugetar, instituțiile cu rol în elaborarea și execuția bugetelor, competențele acestora, 
dintre care menționăm: 

- Parlamentul adoptă Legile bugetare anuale și legile de rectificare, elaborate de Guvern 
în contextul strategiei macroeconomice asumate de acesta; 

- Guvernul asigură realizarea politicii fiscal-bugetare, care ia în considerare perspectivele 
economice şi priorităţile politice cuprinse în Programul de guvernare acceptat de Parlament, fiind 
responsabil în acest sens de:  

o Elaborarea raportului privind situaţia macroeconomică pentru anul bugetar 
respectiv şi proiecţia acesteia în următorii 3 ani; 

o Elaborarea proiectelor legilor bugetare anuale și a legilor de rectificare a 
acestora şi transmiterea acestora spre adoptare Parlamentului; 

o Exercitarea conducerii generale a activităţii executive în domeniul finanţelor 
publice, scop în care examinează periodic execuţia bugetară şi stabileşte măsuri pentru 
menţinerea sau îmbunătăţirea echilibrului bugetar, după caz; 

- Ministerul Finanțelor Publice exercită rolul de coordonare a acţiunilor care sunt în 
responsabilitatea Guvernului cu privire la sistemul bugetar, şi anume: pregătirea proiectelor 
legilor bugetare anuale, ale legilor de rectificare, precum şi ale legilor privind aprobarea contului 
general anual de execuţie; 

Elaborarea proiectelor legilor bugetare trebuie realizată pe baza: 
 prognozelor indicatorilor macroeconomici şi sociali pentru anul bugetar pentru care 

se elaborează proiectul de buget, precum şi pentru următorii 3 ani; 
 politicilor fiscale şi bugetare; 
 legii pentru aprobarea limitelor specificate în cadrul fiscal-bugetar prevăzute la art. 

18 din Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal - bugetară; 
 propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite; 
 posibilităţilor de finanţare a deficitului bugetar. 

 
În domeniul planificării bugetare și al elaborării proiectelor de Legi bugetare anuale, 

Legea finanțelor publice nr. 500/2002 impune Ministerului Finanțelor Publice și Ordonatorilor 
Principali de Credite respectarea unui calendar bugetar strict. De asemenea, aceasta prevede 
faptul că Legilor de rectificare li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi legilor bugetare anuale 
iniţiale, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar, iar elaborarea acestora se va efectua cu 
respectarea regulilor şi a condiţiilor prevăzute de Legea responsabilității fiscal – bugetare nr. 
69/2010, republicată.  

 
A.2. Prin Legea nr. 69/2010 a responsabilității fiscal – bugetare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, este reglementat cadrul de principii şi reguli în 
domeniul disciplinei fiscal – bugetare, pe baza căruia Guvernul (prin Ministerul Finanțelor 
Publice) trebuie să asigure implementarea politicilor fiscal-bugetare în condiții de bună gestiune 
transparență și sustenabilitate pe termen mediu și lung a finanțelor publice.  

Astfel, prin Legea nr. 69/2010 sunt instituite: 
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 Principiile politicii fiscal-bugetare: transparență, stabilitate, echitate, utilizare eficientă 
a resurselor limitate, gestionare eficientă a cheltuielilor de personal plătite din fonduri publice, 
responsabilitate fiscală.  

Principiul responsabilității fiscale impune Guvernului ”obligaţia de a conduce politica 
fiscal-bugetară în mod prudent şi de a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi 
riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen 
mediu şi lung”. 

 Obiectivele politicii fiscal-bugetare : 
 a) menţinerea datoriei publice la un nivel sustenabil pe termen mediu şi lung; 

   b) gestionarea prudentă a resurselor şi a obligaţiilor asumate ale sectorului public şi a 
riscurilor fiscal-bugetare; 
   c) menţinerea unui nivel adecvat al resurselor bugetare pentru plata serviciului datoriei 
publice; 
   d) asigurarea predictibilităţii nivelului cotelor şi bazelor de impozitare sau taxare. 

 Regulile fiscale ce trebuie respectate la derularea polticii fiscal – bugetare, respectiv:  
a) soldul bugetului general consolidat şi cheltuielile de personal ale bugetului 

general consolidat, exprimate ca procent în produsul intern brut, nu pot depăşi plafoanele 
anuale stabilite în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară pentru primii 2 ani 
acoperiţi de aceasta; 
 b) soldul şi, respectiv, soldul primar al bugetului general consolidat, luând în considerare 
componentele acestuia, pentru anul bugetar următor, nu vor putea depăşi plafonul stabilit 
prin cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară, aprobată de către Parlament; 

c) cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzând asistenţa financiară din 
partea Uniunii Europene şi a altor donatori şi cheltuielile de personal, luând în considerare 
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele instituţiilor 
autofinanţate, bugetele fondurilor speciale şi alte bugete componente, nu vor depăşi plafonul 
specificat în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară pentru anul bugetar 
următor.” 

 Regulile privind rectificările bugetare:  
a) Orice rectificare a bugetului (...) trebuie să aibă în vedere concluziile raportului 

semestrial privind situaţia economică şi bugetară publicat, precum şi opinia Consiliului fiscal cu 
privire la acesta. 
  b) Într-un an bugetar nu pot fi aprobate mai mult de două rectificări bugetare şi acestea 
nu pot fi promovate în primele 6 luni ale anului (prin excepție, se poate promova o rectificare 
bugetară în primul semestru al anului doar în cazul înrăutăţirii semnificative a prognozei 
indicatorilor macroeconomici care au stat la baza legii bugetare). 

c) Cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzând asistenţa financiară din 
partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pot fi suplimentate cu ocazia rectificărilor 
bugetare numai pentru plata serviciului datoriei publice şi pentru plata contribuţiei României 
la bugetul Uniunii Europene (art. 24 din legea nr. 69/2010 republicată). 
  

 Regulile privind elaborarea Strategiei fiscal-bugetare: Până la data de 31 iulie a 
fiecărui an, Ministerul Finanţelor Publice trebuie să înainteze Guvernului strategia fiscal-
bugetară pentru următorii 3 ani, care va conţine: cadrul macroeconomic ce stă la baza politicii 
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fiscal-bugetare, cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare şi politica fiscal-bugetară şi o 
declaraţie de răspundere, pe care acesta o va prezenta Parlamentului până la data de 15 august 
a fiecărui an. Odată cu strategia fiscal-bugetară, Guvernul trebuie să depună şi proiectul legii 
pentru aprobarea limitelor specificate în cadrul fiscal-bugetar (Limitele pentru soldul total şi 
cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, aprobate de Parlament, devin obligatorii 
pentru următorii 2 ani bugetari). 

Cadrul fiscal-bugetar – componentă a Strategiei fiscal bugetare - cuprinde plafoanele 
(pentru anul bugetar următor şi 2 ani ulteriori) a următorilor indicatori:  

 a) soldul bugetului general consolidat, exprimat ca pondere în produsul intern brut; 
   b) soldul structural anual al administraţiei publice, exprimat ca pondere în produsul intern 
brut; 
  c) cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, exprimate ca pondere în 
produsul intern brut; 
  d) plafoanele privind finanţările rambursabile care pot fi contractate, precum şi cele privind 
tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează să fie contractate de către 
unităţile administrativ-teritoriale; 
  e) plafoanele privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, şi de către unităţile administrativ-teritoriale; 
  f) datoria publică, calculată conform metodologiei Uniunii Europene; 
  g) nivelul nominal al cheltuielilor totale şi de personal pentru bugetul general 
consolidate și pentru fiecare dintre bugetele componente; 
  h) soldul nominal al bugetului general consolidat și al fiecăruia dintre bugetele 
componente; 
  i) soldul primar al bugetului general consolidat. (…) 
 

A.3. Pentru anul bugetar 2016, plafoanele indicatorilor specificați în cadrul fiscal – 
bugetar au fost aprobate prin Legea nr. 338/2015, după cum urmează:  

- Plafonul soldului bugetului general consolidat: -2,80% (exprimat ca procent în produsul 
intern brut); 

- Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat: 7,7% (exprimat ca 
procent în produsul intern brut); 
ART. 3 
  - Plafonul privind datoria publică: 41,0% din produsul intern brut (conform metodologiei 
Uniunii Europene pentru sfârşitul anului 2016). 

- Plafoanele nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal (la 
nivelul bugetului general consolidat): 238.875,5 milioane lei, respectiv 57.334,9 milioane lei;  
  - Plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat: - 20.905,5 milioane lei.  
 

B. Prin Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin Hotărârea 
Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul 
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici 
publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea 
adoptării/aprobării, sunt următoarele reguli principale: 

- Referitoare la fundamentarea și avizarea proiectelor de acte normative: Proiectele 
de acte normative se supun spre adoptare însoţite de o expunere de motive, o notă de 
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fundamentare sau un referat de aprobare, precum şi de un studiu de impact, după caz; În faza 
de elaborare a proiectelor de acte normative iniţiatorul trebuie să solicite avizul Ministerului 
Justiției, Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, Consiliului Economic și Social, etc, în 
funcţie de obiectul reglementării; După elaborarea, proiectele de legi, propunerile legislative, 
precum şi proiectele de ordonanţe şi de hotărâri cu caracter normativ ale Guvernului se supun 
în mod obligatoriu avizării Consiliului Legislativ. 
  - Referitoare la instituirea derogărilor de la unele prevederi legale: Derogarea se 
poate face numai printr-un act normativ de nivel cel puţin egal cu cel al reglementării de bază. 

Potrivit Constituţiei României, republicată, Guvernul poate emite Ordonanţe în domenile 
care nu fac obiectul legilor organice și numai în temeiul unei legi speciale de abilitare a 
Guvernului, în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta. 

III.1.2. Analiza respectării procedurilor legale de către Ministerul Finanțelor Publice în 
procesul de avizare a proiectului OG nr. 14/2016, respectiv a proiectului OUG nr. 86/2016 
privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 

Conform prevederilor legale prezentate anterior, Ministerului Finanțelor Publice și 
Guvernului României le sunt stabilite o serie de reguli în procesul de elaborare, avizare și 
aprobare a Legilor de aprobare a bugetului și a celor de rectificare a acestuia. 

 Din punct de vedere al procedurilor privind elaborarea, avizarea și aprobarea proiectelor 
proiectelor actelor normative privind rectificarea bugetară, normele legale impun respectarea 
următoarelor etape: 

- Elaborarea proiectului actului normativ, a notei de fundamentare a acesteia; 
- Solicitarea avizului de legalitate din partea Ministerului Justiției; 
- Solicitarea avizului de oportunitate din partea Departamentului pentru Relaţia cu 

Parlamentul; 
- Solicitarea avizului din partea Consiliului Economic și Social; 
- Solicitarea avizului din partea Consiliului Fiscal; 
- Solicitarea avizului din partea Consiliului Legislativ. 
În urma controlului efectuat asupra modului de conformare cu normele legale privind 

procesul legislativ și cu cele din domeniul responsabilității fiscal – bugetare, se constată 
următoarele: 

 
 Referitor la emiterea Ordonanței Guvernului nr. 14 din 10.08.2016: 
o  Din partea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul a fost primit Avizul 

favorabil nr. 42B/29.07.2016. 

o MFP a solicitat avizul Consiliului Economic și Social, cu adresa nr. 72141/28.07.2016 
înregistrată la CES sub nr. 3082/29.07.2016. Prin adresa nr. 3144/03.08.2016, CES a răspuns 
că ”mandatul membrilor Consiliului Economic și Social a încetat de drept la data de 29 iulie 
2016”, drept pentru care se află în imposibilitatea de a emite avize la proiectele de acte 
normative. 

În acest context, proiectul ordonanței de rectificare a bugetului de stat a făcut obiectul 
analizei Comisiei de dialog social, în urma căreia a fost încheiată Minuta nr. 663490/02.08./2016. 

o Din partea Ministerului Justiției a fost primit avizul nr. 5/67038/09.08.2016 favorabil 
cu o serie de observații, inclusiv asupra necesității parcurgerii tuturor etapelor procedurii de 
transparență decizională, prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003.; 
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o Asupra proiectului de rectificare și Raportului semestrial privind situația economică și 
bugetară, Consiliul Fiscal a transmis opinia sa prin adresa nr. 71/09.08.2016.  

o După primirea avizelor respective, Ministerul Finanțelor publice a transmis către 
Secretariatul General al Guvernului, prin adresa nr. 83489/09.08.2016, Nota de fundamentare 
și proiectul Ordonanței Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, 
împreună cu punctul său de vedere asupra observațiilor primite de la Ministerul Justiției. 

o Asupra proiectului Ordonanței (primit de la Secretariatul General al Guvernului cu 
adresa nr. 162/10.08.2016), Consiliul Legislativ a emis aviz favorabil cu o serie de observații și 
propuneri, dintre care menționăm pe cea de la pct.1: 

 ”Prezentul proiect de ordonanță are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2016, aprobat prin Legea nr. 339/2015, în sensul majorării veniturilor cu suma de 
2.951,2 milioane lei și a cheltuielilor cu suma de 3.531,9 milioane lei, ceea ce implică o majorare 
corespunzătoare a deficitului bugetar în cuantum de 580,7 milioane lei. (…) 

 Totodată, prin art.64 din proiect sunt introduse norme derogatorii de la prevederile 
art.12 lit.a)-c), art.17 alin.(2), art.24 și art.26 alin.(4) și (5) din Legea responsabilității fiscal – 
bugetare nr. 69/2010, republicată, respectiv de la dispozițiile art.2 alin.(2) și art.3 alin.(5) și (6) 
din Legea nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal – 
bugetar pe anul 2016 (…) 

Proiectul de ordonanță are ca temei dispozițiile art.1 pct.1 poz.1 din Legea nr. 123/2016 
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.”.  

o Prin adresa nr. 83531/11.08.2016, MFP a transmis către Secretariatul General al 
Guvernului punctul său de vedere asupra observațiilor Consiliului Legislativ, însă acestea nu au 
vizat și observația referitoare la derogările de la Legea nr. 69/2010. 

 
Conformarea prevederilor Ordonaței de rectificare a bugetului cu regulile fiscal – 

bugetare și cu cele referitoare la modul de fundamentare a bugetului, instituite prin Legea 
nr. 69/2010, republicată, Legea nr. 500/2002 și Legea nr. 338/2015: 

Prin OG nr. 14/2016 au fost rectificate, prin derogare de la regulile fiscal – bugetare 
prevăzute de Legea nr. 69/2010, republicată, plafoanele aprobate prin Legea nr. 338/2015 
pentru următorii indicatori specifici cadrului fiscal - bugetar: 

a) au fost majorate plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară 
din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat, bugetul de 
stat, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau 
parţial din venituri proprii, precum şi plafonul nominal al soldului bugetului de stat. 

Astfel, bugetul de stat pe anul 2016 s-a majorat la venituri cu suma de 2.951,2 milioane lei, 
la cheltuieli s-a majorat cu suma de 3.531,9 milioane lei, iar deficitul s-a majorat cu suma de 
580,7 milioane lei; 

b) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca 
procent în produsul intern brut, a fost majorat la 7,8% (față de 7,7% cât a fost stabilit prin Legea 
nr. 338/2015); 

c) plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat anul 2016 
s-a majorat la suma de 58.835,4 milioane lei, față de plafonul în sumă de 57.334,9 milioane lei, 
stabilit prin Legea nr. 338/2015.  
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Derogările de la regulile fiscal – bugetare (prevăzute de Legea nr. 69/2010) și de la 
prevederile Legii nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul 
fiscal-bugetar pe anul 2016, au fost instituite prin Ordonanța Guvernului nr. 14/2016.  

Prin art. 1 din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
au fost prevăzute următoarele: 

”Art. 1: În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este 
abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei 
sesiuni ordinare a anului 2016, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua 
sesiune ordinară a anului 2016, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor 
organice, după cum urmează: 

I. Finanţe publice şi economie: 
1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2016; 
2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016; 
3. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind 

unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
211/2001, cu modificările ulterioare; 

4. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind 
unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria 
de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 45/2015; 

5. măsuri privind autorizarea şi plata obligaţiilor financiare la organisme şi organizaţii 
internaţionale la care România este parte.(…)” 

În perioada 2011 – 2016 s-au instituit derogări de la regulile fiscal – bugetare, iar prin legile 
de abilitare a Guvernului aferente a fost prevăzut drept domeniu de abilitare și ”reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative” .  

Situația sintetică privind Ordonanțele de rectificare a bugetului de stat emise de Guvern în 
perioada 2011 – 2016, derogările instituite de acestea, precum și domeniile pentru care 
Guvernul a fost abilitat să emită Ordonanței este prezentată în continuare: 

Anul  
Ordonanța de 

rectificare a Legii 
bugetului de stat 

Derogările (prevăzute în Ordonanță) de la regulile 
fiscal – bugetare instituite prin Legea nr. 69/2010 

Legea de abilitare a 
Guvernului / Domeniile în care 
a fost abilitat Guvernul pentru 
a reglementa prin Ordonanță 

2016 –  
OG nr. 14/2016 
pentru rectificarea 
Legii nr. 339/2015 
privind bugetul de 
stat pe anul 2016 

Prin art. 65 al Ordonanței s-au instituit derogări de la: 
- regulile fiscal – bugetare prevăzute de art. 12 lit. a)-c), 
art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (4) şi (5) precum şi 
- art. 2 alin. (2) şi - art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 
338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016 

 Legea nr. 123/2016: 
 I. Finanţe publice şi economie: 
 1. rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2016; 
 2. rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2016; (…) 

2015 –  
OG nr. 20/2015 
pentru rectificarea 
Legii nr. 186/2014 
privind bugetul de 
stat pe anul 2015 

Prin art. 99 și art.100 ale Ordonanței s-au instituit 
derogări de la: 
- regulile fiscal – bugetare prevăzute de art. 12 lit. a), 
b),c),art. 17 alin.(2), art. 24 şi art. 26 alin. (4) şi (5) din 
Legea nr. 69/2010, republicată şi art. 26 alin.(4) și (5) 
din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, 
republicată. 

Legea nr. 182/2015: 
I. Finanţe publice şi economie: 
 1. rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2015; 
 2. rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2015; 
 3. reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare şi modificarea şi 
completarea unor acte 
normative; (…) 
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2014 –  
OG nr. 9/2014 
pentru rectificarea 
Legii nr. 356/2013 
privind bugetul de 
stat pe anul 2014 

Prin Art. 86 și art. 87 ale Ordonanței s-au instituit 
derogări de la: 
- regulile fiscal – bugetare prevăzute de art. 6 lit. b)și c), 
art. 9 alin.(2), art.16 şi art. 18 alin. (4) din Legea 
responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 şi  
- art. 3 alin. (4)-(7) din Legea nr. 355/2013 pentru 
aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în 
cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014,  

Legea nr. 119/2014 
I. Finanţe publice şi economie 
 1. rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2014; 
 2. rectificarea bugetului 
asigurărilor asociale de stat pe 
anul 2014; 
 3. reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare şi bancare; (…) 

2013 –  
OG nr. 17/2013 
pentru rectificarea 
Legii nr. 5/2013 
privind bugetul de 
stat pe anul 2013 

Art. 73 și art.74 ale Ordonanței s-au instituit derogări 
de la: 
- regulile fiscal – bugetare prevăzute de prevederile 
art. 6 lit. b) și lit.c), art. 16 din Legea nr. 69/2010 şi  
- art. 3 alin. (7) din Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea 
plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-
bugetar pe anul 2014  

Legea nr. 182/2013 
I. Finanţe publice şi economie: 
 1. rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2013; 
 2. rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2013; 
 3. reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare; (…) 

2012 –  
OG nr. 13/2012 
pentru rectificarea 
Legii nr. 293/2011 
privind bugetul de 
stat pe anul 2012 

Prin art. 14 al Ordonanței s-au instituit derogări de la 
regulile fiscal – bugetare prevăzute de art. 9, 16 şi 56 
din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010. 
  
 

Legea nr. 127/2012 
I. Finanţe publice şi economie: 
 1. rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2012; 
 2. rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2012; 
 3. reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare; 

2011 –  
OUG nr. 96/2011 
pentru rectificarea 
Legii nr. 286/2010 
privind bugetul de 
stat pe anul 2011 

Nu a fost cazul, veniturile și cheltuielile au fost diminuate --- 

  
Prin răspunsul la întrebările adresate prin Chestionar de către echipa de control, 

conducătorii direcțiilor de specialitate din cadrul MFP au precizat că Ordonanța Guvernului 
de rectificare nr. 14/2016 a fost elaborată ”în baza prevederilor Legii nr.123/2016 privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, articolul 1 - Finanțate publice și economie, punctele 
1 și 2 respectiv rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 și rectificarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2016. (...) acest document a fost avizat atât de Ministerul Finanțelor 
Publice cât și de Ministerul Justiției”. 

De asemenea, aceștia au menționat că ”Ordonanța Guvernului de rectificare nr. 14/2016 
a respectat toate avizele și procedura de aprobare: semnătura ministrului justiției, a 
consiliului legislativ, obținerea avizului de oportunitate cerut de cadrul legal. Proiectul de act 
normativ a fost dezbătut în cadrul Comisiei de Dialog Social, constituită la nivelul Ministerului 
Finanțelor Publice, la care au participat reprezentanți ai organismelor interesate, conform 
minutei ședinței nr.663.490/02.08.2016, din care rezultă faptul că partenerii sociali au fost de 
acord cu promovarea proiectului. In plus, prin adresa nr. 71/9.08.2016 Consiliul fiscal apreciază 
că încadrarea în ținta de deficit bugetar pe anul în curs în contextul menținerii parametrilor actuali 
ai politicii fiscal-bugetare este posibilă, iar balanța riscurilor apare drept echilibrată, opinie 
exprimata in temeiul art. 56, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010 republicată”. 
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Echipa de control reține argumentele prezentate prin răspunsul la Chestionar, în ceea ce 
privește îndeplinirea, de către Ministerul Finanțelor Publice, a calendarului de avizare a 
proiectului actului normativ (au fost solicitate și primite avizele necesare).  
  

 Referitor la emiterea Ordonanței de urgență nr. 86/23.11.2016: 
o Din partea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul a fost primit avizul favorabil 

nr.223A/ 18.11.2016. 
o A fost solicitat avizul Consiliului Economic și Social, cu adresa MFP nr. 73225/16.11.2016 

înregistrată la CES sub nr. 4400/21.11.2016. Prin adresa nr. 4423/22.11.2016, CES a răspuns 
că ”mandatul membrilor Consiliului Economic și Social a încetat de drept la data de 29 iulie 
2016”, drept pentru care se află în imposibilitatea de a emite avize la proiectele de acte 
normative. 

În acest context, proiectul ordonanței de rectificare a bugetului de stat a făcut obiectul 
analizei Comisiei de dialog social, în urma căreia a fost încheiată Minuta nr. 664264/22.11./2016. 

o Din partea Ministerului Justiției a fost primit avizul nr. 597233/18.11.2016 favorabil cu o 
serie de observații, inclusiv asupra faptului că ” în vederea respectării dispozițiilor art.23 alin.(1) 
din Legea nr. 69/2010 nu este suficientă solicitarea opiniei Consiliului Fiscal, ci luarea în 
considerare a acesteia anterior promovării soluțiilor avute în vedere”. 

o Asupra proiectului de ordonanță de urgență de rectificare a bugetului, Consiliul Fiscal a 
transmis opinia sa prin adresa nr. 84/22.11.2016, prin care acesta aprecia că limita de deficit va 
fi respectată, însă realizarea veniturilor din fonduri europene nerambursabile sub jumătate din 
nivelul programat.  

o După primirea avizelor respective, Ministerul Finanțelor publice a către Secretariatul 
General al Guvernului, prin adresa nr. 83489/09.08.2016, Nota de fundamentare și proiectul 
Ordonanței de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, 
împreună cu punctul său de vedere asupra observațiilor primite de la Ministerul Justiției. 

o Asupra proiectului Ordonanței de Urgență (primit de la Secretariatul General al 
Guvernului cu adresa nr. 1254/23.11.2016), Consiliul Legislativ a emis aviz favorabil, cu unele 
observații și propuneri.  

o Ministerul Finanțelor Publice a transmis punctul său de vedere către SGG prin adresa nr. 
55538/24.11.2016. 
 

Referitor la conformarea Ordonaței de urgență de rectificare a bugetului cu regulile 
fiscal – bugetare cu prevederile instituite prin Legea nr. 69/2010, republicată, Legea nr. 
500/2002 și Legea nr. 338/2015, referitoare la modul de fundamentare a bugetului, facem 
următoarele precizări: 

Prin art. 35 și art. 36 din OUG nr. 86/2016 au fost rectificate, prin derogare de la regulile 
fiscal – bugetare prevăzute de Legea nr. 69/2010, republicată, și Legea nr. 338/2015, 
plafoanele următorilor indicatori: 

a) plafonul soldului primar al bugetului general consolidat a fost stabilit în suma de -
10.212,2 milioane lei. 

b) pentru anul 2016, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară 
din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat, bugetul de 
stat, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi plafonul nominal 
al soldului bugetului de stat s-au modificat. ; 
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c) pentru anul 2016, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general 
centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale a fost modificat la suma de 26.210,1 milioane lei. 
 

În cadrul răspunsului la întrebările adresate prin Chestionar de către echipa de control, 
conducătorii direcțiilor de specialitate din cadrul MFP au precizat că ”Ordonanța de urgență 
Guvernului de rectificare nr. 86/2016 a respectat toate avizele și procedura de aprobare: 
semnătura ministrului justiției, a consiliului legislativ, obținerea avizului de oportunitate cerut de 
cadrul legal”. 
 

În concluzie, așa cum reiese din cele prezentate mai sus, prin Legile bugetare anuale 
precum și prin actele normative de rectificare a acestora (Ordonanțe sau Ordonanțe de urgență 
emise de Guvernul României) au fost prevăzute în mod sistematic derogări de la regulile 
de disciplină fiscal – bugetară, de organizare a cadrului general bugetar – instituite prin 
Legea nr. 69/2010, republicată și Legea nr. 500/2002, precum și de la nivelul plafoanelor 
stabilite prin Lege în cazul unor indicatori fiscali bugetari. 

De altfel, așa cum a consemnat și Consiliul Fiscal cu ocazia emiterii avizelor asupra legilor 
bugetare și celor de rectificare, în anul 2016 și în anii precedenți singurul element asupra 
căruia nu au fost operate modificări a fost plafonul aferent deficitului bugetului general 
consolidat, în timp ce plafoanele celorlalți indicatori (valoarea cheltuielilor totale, plafonul 
cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern 
brut, valoarea cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat) stabiliți prin strategia fiscal 
bugetară și aprobați prin Lege au suferit modificări pe parcursul anului bugetar. 

 
 

III.2. Analiza modului de fundamentare a veniturilor și cheltuielilor 
prevăzute în actele normative de rectificare bugetară din anul 2016  

 
Concluzii: 
1. Fundamentarea veniturilor bugetului de stat și respectiv a veniturilor bugetului 

general consolidat în cazul celor două rectificări bugetare a fost realizată într-o manieră 
accentuat de optimistă, dat fiind faptul că din analiza datelor concrete avute în vedere la 
momentul elaborării celor două acte normative, gradul de realizare a veniturilor bugetare 
a fost de: 

- 95,8% din nivelul încasărilor bugetare conform program la 30.06.2016 (în cazul 
primei rectificări bugetare), veniturile nerealizate la BGC fiind de 4,7 miliarde lei; 

- 94,5% din nivelul încasărilor bugetare conform program la 30.09.2016 (în cazul celei 
de-a doua rectificări bugetare), veniturile nerealizate la BGC fiind de 9,5 miliarde lei. 

Cu toate acestea, a fost promovată o rectificare pozitivă în cazul OG nr. 14/2016, 
veniturile estimate la BGC fiind majorate cu încă 4,2 miliarde lei. 

Prin cea de-a doua rectificare bugetară, din luna noiembrie 2016, veniturile bugetare 
au fost de asemenea supraestimate, nivelul prognozat a fi încasat la 31.12.2016 fiind 
majorat cu 0,34 miliarde lei. 

Din analiza execuției veniturilor bugetului general consolidat, se poate lesne 
observa faptul că estimarea inițială a veniturilor BGC, avută în vedere la elaborarea legii 
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bugetului de stat pe anul 2016 a înregistrat un grad de acuratețe mai ridicat decât cel 
corespunzător celor două rectificări bugetare. 

 
2. Prin Procedura operațională a Ministerului Finanțelor Publice privind modul de 

estimare a veniturilor nu este reglementat modul concret în care se realizează estimarea 
următoarelor tipuri de venituri: Venituri Nefiscale, Venituri din Capital, Venituri din sume 
primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări. În ceea ce privește 
fundamentarea acestora cu ocazia planificării bugetare, sunt utilizate doar ”diferite 
modele empirice” – așa cum prevede Procedura operațională. 

De asemenea, în condițiile în care veniturile reprezentate de ”Sume primite de la 
UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-
2020” înregistrau gradul cel mai mare de nerealizare atât la semestrul I cât și la trimestrul 
III 2016, în Notele de Fundamentare aferente celor două rectificări bugetare nu au fost 
prezentate argumentele și motivele pentru care nivelul acestui tip de venituri este păstrat 
la aceeași valoare.  

 
 
3. Fundamentarea cheltuielilor bugetului de stat și respectiv a cheltuielilor bugetului 

general consolidat a fost realizată de asemenea într-o manieră în cea mai mare parte 
nerealistă, întrucât din analiza execuției bugetare rezultă următoarele: 

- au fost operate două rectificări pozitive ale cheltuielilor bugetare, de 4,2 miliarde 
lei în cazul primei rectificări bugetare, și respectiv de 0,29 miliarde lei în cazul celei de-a 
doua rectificări; 

- gradul de realizare a cheltuielilor raportat la prevederile definitive (după cele două 
rectificări) a fost de doar 94,46%; 

- gradul de realizare a cheltuielilor raportat la prevederile inițiale a fost de 96,03%.  
De asemenea, asemănător veniturilor bugetare, se constată (în mod paradoxal) 

faptul că programarea inițială avută în vedere la capitolul cheltuieli bugetare este mult 
mai aproape de realitate, deși la momentul elaborării celor două acte normative de 
rectificare a legii bugetului de stat existau suficiente informații referitoare la execuția 
bugetară la 30.06.2016, respectiv 30.09.2016, care indicau un nivel redus al execuției 
bugetare, astfel încât să fie luată în considerare o rectificare negativă a cheltuielilor 
bugetare. 

 
Un exemplu asupra lipsei de acuratețe a fundamentării rectificărilor bugetare este 

reprezentat de modul de estimare a plafonului cheltuielilor de personal – ca procent din 
PIB: Prin cele două rectificări bugetare s-a prevăzut (prin derogare de la prevederile Legii 
nr.69/2010 și ale Legii nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în 
cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016) majorarea acestui plafon la 7,8% din PIB față de 7,7% 
din PIB cât a fost stabilit la construcția bugetară inițială. Astfel, valoarea cheltuielilor de 
personal ale Bugetului General Consolidat, stabilită prin bugetul inițial la 57.335,0 milioane lei, 
a fost majorată în urma rectificărilor până la plafonul de 58.796,8 milioane lei, însă execuția la 
31.12.2016 (57.040,1 milioane lei) este inferioară chiar și față de bugetul initial, ceea ce 
arată că majorările prevăzute prin cele două rectificări nu sunt justificate de realitate. 
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Prezentarea modului de estimare a veniturilor și cheltuielilor bugetare, de către 
Ministerul Finanțelor Publice – prin compartimentele cu atribuții și procedura de 
fundamentare:  

Procesul bugetar constă în realizarea etapelor consecutive de elaborare, aprobare, 
executare, control şi raportare ale bugetului, care se încheie cu aprobarea contului general de 
execuţie a acestuia.  

 
Prin normele legale, Guvernului îi este atribuit rolul de a asigura realizarea politicii fiscal-

bugetare prin intermediul Ministerului Finanțelor Publice, în concordanță cu perspectivele 
economice şi priorităţile politice cuprinse în Programul de guvernare acceptat de Parlament. 

În acest sens, în procesul bugetar se realizează: 
a) elaborarea raportului privind situaţia macroeconomică pentru anul bugetar respectiv şi 

proiecţia acesteia în următorii 3 ani; 
b) elaborarea proiectelor legilor bugetare anuale şi transmiterea acestora spre adoptare 

Parlamentului, în cadrul termenului limita prevăzut de prezenta lege; 
c) exercitarea conducerii generale a activităţii executive în domeniul finanţelor publice, 

scop în care examinează periodic execuţia bugetară şi stabileşte măsuri pentru menţinerea sau 
îmbunătăţirea echilibrului bugetar, după caz; 

d) supunerea spre adoptare Parlamentului a proiectelor legilor de rectificare şi a contului 
general anual de execuţie; 

e) utilizarea fondului de rezerva bugetară şi a fondului de intervenţie la dispoziţia sa, pe 
baza de hotărâri. 

 
În acest domeniu, Ministerul Finanţelor Publice are, în principal, următoarele atribuţii: 
- coordonează acţiunile care sunt în responsabilitatea Guvernului cu privire la sistemul 

bugetar, şi anume: pregătirea proiectelor legilor bugetare anuale, ale legilor de rectificare, 
precum şi ale legilor privind aprobarea contului general anual de execuţie; 

- dispune măsurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare; 
- elaborează previziuni bugetare bazate pe previziunile macroeconomice elaborate şi 

comunicate de către Comisia Naţională de Prognoză; 
 
Conform atribuțiilor proprii, Comisia Naţională de Prognoză (CNP) elaborează o 

prognoză inițială (de toamnă) a indicatorilor macroeconomici pentru anul următor, care este 
luată în considerare la elaborarea bugetului (prognoza de toamnă). Ulterior, în timpul anului 
bugetar, CNP elaborează prognoza de primăvară, respectiv prognoza de toamnă prin care 
indicatorii macroeconomici sunt ajustați/actualizați în funcție de evoluțiile cadrului economic, 
social etc.  

Prognoza de primăvară 2016 a stat la baza primei rectificări bugetare, iar a doua rectificare 
bugetară a luat în calcul indicatorii macroeconomici stabiliți prin prognoza de toamnă 2016. 

 
Situația sintetică a valorilor stabilite de Comisia Națională de Prognoză pentru principalii 

indicatori macroeconomici, prin prognozele din toamna 2015, primăvara 2016, respectiv 
toamna 2016, este următoarea:   
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Prognoza de 
toamnă  

(luată în calcul la 
fundamentarea 

bugetului - Legea 
inițială) 

Prognoza de 
primăvară 

(luată în calcul la 
Rectificare I prin OG 

14/10.08.2016 

Prognoza de vară 
(luată în calcul la 
Rectificare II prin 

OUG 
86/23.11.2016) 

Produs Intern Brut (miliarde lei) 746,6 757,0 758,5 

Creștere Economică 4,1% 4,2% 4,8% 

Curs mediu de schimb (lei/euro) 4,44 4,46 4,48 

Număr mediu de salariați (mii 
persoane) 

4.780 4.775 4.750 

 

Pentru realizarea atribuției sale de planificare bugetară, Ministerul Finanțelor Publice 
derulează activitatea de estimare a veniturilor bugetare prin intermediul 
direcțiilor/departamentelor de specialitate, în baza următoarelor reglementări interne 
(Proceduri Operaționale): 

- Procedura Operațională PO-09.05 privind elaborarea bugetului general consolidat: 
activitatea de elaborare a BGC se derulează de către Direcția Generală de Sinteză a Politicilor 
Bugetare; 

- Procedura Operațională PO-09.03 privind elaborarea proiectului legii bugetului de stat, a 
anexelor la aceasta și a Raportului privind situația macroeconomică pentru anul bugetar pentru 
care se elaborează proiectul de buget și proiecția acesteia în următorii 3 ani: activitatea de 
elaborare a proiectului bugetului de stat se derulează de Direcția Generală de Sinteză a 
Politicilor Bugetare și de Direcția Generală Programare Bugetară; 

- Procedura Operațională PO-24.01 privind estimarea veniturilor bugetare: estimarea 
veniturilor necesară elaborării politicii bugetare este întocmită la nivelul Direcției Generale de 
Politici, Analiză şi Cercetare în Domeniul Finanţelor Publice – Serviciul de evaluare a veniturilor 
bugetare. 

Această activitate de estimare a veniturilor se realizează în baza previziunilor asupra 
indicatorilor macroeconomici și financiari efectuate de Comisia Națională de Prognoză, precum 
și a datelor calculate de direcțiile din cadrul MFP, conform fundamentărilor realizate în funcție 
de specificul fiecărui impozit sau taxă ce generează venituri bugetare. 

 Procedura operatională prevede modul concret de calculare/estimare, sub forma unor 
metodologii de calcul (formule, calcule matematice, matrice etc), doar pentru categoria 
Veniturilor Fiscale, respectiv impozitul pe profit, impozitul pe venit, accize, taxa pe valoare 
adăugată, taxe vamale, dar nu conține și prevederi referitoare la estimarea celorlalte tipuri 
de venituri: Venituri Nefiscale, Venituri din Capital, Venituri din sume primite de la UE/alți 
donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări. 
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III.2.1. Coordonatele construcției bugetului de stat pe anul 2016 și aprobarea acestuia prin 
Legea nr. 339/2015: 

  

 Elaborarea proiectului de buget pentru anul 2016 a avut la bază următorii indicatori 
macroeconomici: 

INDICATORI MACROECONOMICI AI CONSTRUCȚIEI BUGETARE 

Indicatori  Anul 2016 

PIB - milioane lei 746.600 

Creştere economică % 4,1 

Inflaţia medie anuală % 0,5 

Curs mediu lei/euro 4,44 

Venituri BGC - milioane lei 231.125 

Ponderea veniturilor totale în PIB 31,0 

Cheltuieli BGC - milioane lei 252.031 

Ponderea cheltuielilor totale în PIB 33,8 

Deficit - milioane lei 20.905 

Deficit - pondere în PIB 2,8 

Şomeri (număr total persoane) 450.000 

Câştig salarial mediu net lei lunar 1.950 

 

 În vederea construcției bugetare aferente anului 2016, prin Legea nr. 338/2016 au fost 
aprobate plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, după cum urmează: 

- Plafonul soldului bugetului general consolidat (exprimat ca procent în produsul intern 
brut) a fost stabilit pentru anul 2016 de -2,80%, iar pentru anul 2017 de -2,77%; 

- Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat (exprimat ca procent 
în produsul intern brut) a fost stabilit la nivelul de 7,7% în anul 2016 şi de 7,4% în anul 2017; 

- Plafonul soldului primar al bugetului general consolidat a fost stabilit pentru 2016 la 
valoarea de -9.836,5 milioane lei. 

Bugetul aferent anului 2016 a prevăzut o majorare a deficitului față de anul precedent, la 
nivelul de 2,8% din PIB în bază cash şi respectiv de 2,95% din PIB în conformitate cu 
metodologia europeană (ESA 2010) (de la un nivel preliminat la nivelul anului 2015 de 1,2% din 
PIB atât în bază cash, cât şi în conformitate cu metodologia europeană). 

Veniturile și cheltuielile bugetului general consolidat, conform programului inițial aprobat 
pentru legile bugetare pe anul 2016, se prezintă astfel: 

    

Indicatori 
Program inițial aprobat 2016  

(milioane lei) 

  1 

 VENITURI TOTALE  231.125,5 

1. Venituri curente  217.018,2 

1.1. Venituri fiscale  136.123,0 

 1.1.1. Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital 41.759,6 

 Impozitul pe profit 14.384,9 

 Impozitul pe salarii si venit 26.206,9 

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 1.167,8 

 1.1.2. Impozite si taxe pe proprietate 5.980,1 

 1.1.3. Impozite si taxe pe bunuri si servicii 87.137,6 

 TVA 52.342,3 
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Indicatori 
Program inițial aprobat 2016  

(milioane lei) 

 Accize 27.382,3 

 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 3.958,6 

 Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati  3.454,5 

 1.1.4. Impozitul pe comertul exterior (taxe vamale) 836,7 

 1.1.5. Alte impozite si taxe fiscale 409,0 

1.2. Contributii de asigurari  61.748,8 

1.3. Venituri nefiscale 19.146,4 

2. Venituri din capital  951,7 

3. Subventii    

4. Donatii 20,6 

5. Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 336,9 

6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului 
financiar 2014-2020 

12.798,1 

7. Alte sume primite de la UE pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului 
convergenta 

  

8. Operatiuni financiare   

9. Sume incasate in contul unic la bugetul de stat   

CHELTUIELI TOTAL  252.031,0 

1. Cheltuieli curente  232.848,4 

1.1. Cheltuieli de personal  57.335,0 

1.2. Bunuri si servicii 43.111,4 

1.3. Dobanzi  11.069,0 

1.4. Subventii  6.464,3 

1.5. Total transferuri incluse in bugetul general consolidat 114.235,8 

1.5.1. Transferuri intre unitati ale administratiei publice  1.966,8 

1.5.2. Alte transferuri  12.311,1 

1.5.3. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 4.600,7 

1.5.4. Asistenta sociala 79.373,4 

1.5.5. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 12.449,2 

1.5.6. Alte cheltuieli 3.534,5 

1.6. Fonduri de rezerva  100,0 

1.7. Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 532,8 

2. Cheltuieli de capital  19.182,6 

Imprumuturi acordate    

Rambursari de credite externe si interne   

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent    

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)  -20.905,5 

 

Opinia Consiliului Fiscal față de Legea bugetului de stat, Legea bugetului de 
asigurări sociale pentru anul 2016 şi Strategia fiscal - bugetară 2016-2018 

 În urma analizei proiectului de buget, Consiliul Fiscal a concluzionat că ” Proiectul 
de buget pe anul 2016 consemnează o abatere deliberată şi de amploare de la toate regulile 
fiscale instituite atât de legislaţia naţională, cât şi de tratatele europene semnate de 
România şi induce o vulnerabilizare de proporţii a poziţiei finanţelor publice complicând 
substanţial gestionarea acestora în eventualitatea manifestării unor şocuri adverse.” 

 De asemenea, în opinia Consiliului Fiscal, ”construcţia bugetară aferentă anului 
2016 (dar şi proiecţia acesteia pe termen mediu) reprezintă un exemplu de manual pentru tot 
ceea ce Legea Responsabilităţii Fiscal-Bugetare nr. 69/2010 era menită să prevină - legiferare 
concomitentă a unor reduceri de taxe şi a unor majorări de cheltuieli, ambele cu impact 
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bugetar permanent, de natură să creeze premisele unei abateri de durată şi foarte dificil 
de corectat de la echilibrul bugetar”. 

 

III.2.2. Metodologia de fundamentare și modul de reflectare a veniturilor din FEN în 
bugetul general consolidat 

Pentru a stabili modul de fundamentare şi de realizare a veniturilor provenind din 
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul sumelor plătite şi prefinanţări pentru calendarul 
2007- 2013 şi respectiv „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul sumelor plătite şi 
prefinanţări pentru calendarul calendarul 2014-2014, echipa de control a Curții de Conturi a 
solicitat clarificări scrise de la reprezentații MFP.  

Referitor la fundamentarea și execuția veniturilor din sume primite de la UE, 
reprezentanții MFP au formulat următorul punct de vedere: 

”Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare (DGSPB) 
Pentru cadrul financiar UE 2007-2013 s-au folosit raportările de la autoritățile de management  conform 

Ordinului MFP nr. 1447/2013 pentru reglementarea procedurii de raportare a datelor privind fondurile externe 
nerambursabile și finanțarea națională pentru estimarea Sumelor primite de la UE/alți donatori în contul plaților 
efectuate.  

Anul 2016, a fost un an special ținând cont că se finaliza cadrul financiar UE 2007-2013 și se demarau 
proiectele pe noul cadru financiar 2014-2020, astfel că prin bugetul de stat s-au asigurat sumele pentru finalizarea 
proiectelor pe vechiul cadru financiar, sume pentru proiectele care se demarau pe noul cadru financiar, precum și 
asigurarea din bugetul de stat a  sumelor  necesare autorităților de management (respectiv asigurare de cash-flow în 
cazul indisponibilităților temporare de fonduri externe nerambursabile), în vederea asigurării rambursării cheltuielilor 
efectuate de beneficiari, precondiție care trebuie îndeplinită astfel încât aceste cheltuieli să poată fi incluse în 
declarațiile de cheltuieli către Comisia Europeană.  Aceste sume au fost acordate Autorității de Certificare și Plată 
din bugetul de stat prin  Ministerul Finanțelor publice  Acțiuni Generale în baza prevederilor art.11 lit.c) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.64/2009. 

Toate aceste sume au fost înregistrate pe titlul 56 și titlul 58 în bugetul de stat (în valoare totală de  14.629,5 
milioane lei) cu posibilitatea de virări/redistribuiri de credite bugetare și de angajament în cadrul OPC cât și între OPC 
de la un titlul la altul, conform prevederilor din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015 (in principal articole 
14, 15 si 18 ) care au instituit reglementări, asigurând flexibilitatea finanțării proiectelor europene.  

Aceste reglementări au fost realizate de colegi din MFP împreună cu cei MFE pentru a întâmpina orice 
problemă bugetară care ar fi blocat derularea proiectelor și absorbția de fonduri europene. 

Estimarea veniturilor din poziția bugetară Sume primite de la UE in contul plaților efectuate/alți donatori în 
contul plaților efectuate si prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 în valoare de 8.973 milioane lei transmisă 
pe email Direcției generale, politici, analiză și cercetare în domeniul finanțelor publice în data de 12 noiembrie 2015 
a fost fundamentată pe datele existente în sinteza proiectului de buget pe anul 2016 din data de 10 noiembrie 2015.  

Vă atașăm situația privind proiectul bugetului de stat din data de 10 noiembrie 2015 - OPC Titlul 58 care a 
stat la baza fundamentării sumei de 8.973 milioane lei și modul cum a fost estimată. 

Atât suma de 8.973 milioane lei din Sume primite de la UE in contul plaților efectuate/alți donatori în contul 
plaților efectuate si prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, cât și suma totală de 14.625,5 milioane lei pe 
cheltuieli pentru a asigurarea finanțării proiectelor finanțate din cadrul financiar UE 2007-2013 și din noul cadru 
financiar 2014-2020 (titlul 56 și titlul 58) nu s-au modificat, legea bugetului de stat pe anul 2016 aprobându-se cu 
aceste sume.  
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Pe parcursul procesului de finalizare a legii bugetului pe anul 2016 sumele pe titlul 56 și 58 au suferit 
modificări în interiorul titlului sau între titluri , în funcție de solicitările OPC, astfel încât totalul titluri 56 și 58 adunate 
să nu se modifice. 

Prin bugetul pe anul 2016 au fost asigurate fonduri la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) postaderare", pentru implementare proiectelor nefuncționale, inclusiv cele care reprezintă 
prima fază a proiectelor ce se finanțează în cele două perioade de programare bugetară ale Uniunii Europene proiecte 
finanțate pe cadrul financiar UE 2007-2013. 

De asemenea, la titlul 58 au fost alocate prin buget fonduri pentru demararea proiectelor aferente cadrului 
financiar UE 2014-2020. 

Totodată au fost asigurate fonduri potrivit prevederilor art.11 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.64/2009 care prevede ca în bugetul MFP-AG în poziția globală  „Cofinanțarea asistentei financiare nerambursabile 
postaderare de la CE” se cuprind sume necesare continuare finanțării proiectelor în cadrul PO în cazul indisponibilității  
temporare a fondurilor din instrumente structurale. 

Pentru estimarea sumelor de la Bugetele locale, Bugetul instituțiilor finanțate integral/parțial din venituri 
proprii si subvenții și Buget FEN am folosit datele menționate la întrebarea nr. 3. 

La a doua rectificare bugetară s-au asigurat 1.090 milioane lei pentru Ministerul Agriculturii pentru plățile 
directe din FEGA (în baza prevederilor art.13 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/2015)  care 
sunt 100% plăți în contul Uniunii Europene și ca atare a fost prinsă în contrapartidă aceeași sumă și pe partea de 
venituri la bugetul de stat”. 
 

Referitor la cele precizate mai sus de MFP, echipa de control a Curții de Conturi constată 
că răspunsurile entităţii nu sunt de natură să înlăture sau să modifice concluzia noastră cu privire 
la estimarea nerealisă a veniturilor provenind din Sume primite de la UE/alti donatori in contul 
platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 

Informaţiile prezentate de entitate demonstrează că nerealizarea acestor venituri 
rezultă, în principal, din neefectuarea cheltuielilor alocate de MFP şi evidenţiate la titlurile 
56 şi 58 de către ordonatorii de credite care derulează proiecte cu finanţare externă 
nerambursabilă postaderare în cadrul programelor operaţionale aprobate prin acorduri/decizii 
/memorandumuri de finanţare de către Comisia Europeană. 

În concluzie, cauzele şi împrejurările care au determinat suprestimarea veniturilor 
din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru calendarul de programare 2014-
2020, constau în alocarea de credite bugetare ordonatorilor de credite, la solicitarea 
acestora, pe baza înscrisurilor aprobate de autorităţile de management şi neexecutarea 
acestor cheltuieli pentru implementarea efectivă a proiectelor aprobate. 

Consecinţa economico-financiară a nerealizării veniturilor din fonduri externe 
nerambursabile postaderare aferente calendarului de programare 2014-2020, constă în 
ineficienţa utilizării resurselor publice naţionale pentru derularea programelor finanţate 
din FEN postaderare, în condiţiile în care, pentru implementarea proiectelor de către 
beneficiari, legea bugetară anuală a permis transferuri de fonduri alocate din bugetul 
naţional de la un titlu de cheltuieli la altul (respectiv la titlurile 56 şi 58) şi de la un 
ordonator principal de credite la altul tocmai spre a atrage finanţarea externă 
nerambursabilă cuvenită României, conform tratatului de aderare.  
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III.2.3. Coordonatele primei rectificări bugetare realizate în anul 2016 (OG nr. 14/10.08.2016 
de rectificare a legii bugetului de stat) 

 
Influența primei rectificări bugetare asupra Bugetului general consolidat a fost de 

majorare a Veniturilor totale cu 4.206,9 milioane lei și de majorare a Cheltuielilor totale cu 
4.206,8 milioane lei.  

 

a) Motivațiile Ministerului Finanțelor Publice pentru rectificarea bugetară pozitivă: 

Conform Notei de Fundamentare a Ordonanței, Ministerul Finanțelor Publice a prezentat 
drept principale elemente care stau la baza rectificării bugetare pozitive următoarele: 

I. Evoluția economică din prima parte a anului: 
- creşterea economică a urcat la 4,2% faţă de 4,1%, cât a fost avută în vedere la elaborarea 

bugetului de stat pe anul 2016, iar prognoza asupra valorii produsului intern brut a devenit de 757,0 
miliarde lei, faţă de 746,6 miliarde lei cât s-a estimat iniţial; 

- În primul trimestru din acest an produsul intern brut s-a majorat cu 4,3% ca urmare a 
contribuției pozitive a cererii interne (6,3 procente). Cererea internă s-a bazat, în principal, pe 
creșterea consumului privat cu 9,5%, manifestându-se influenta concomitentă a acțiunii 
măsurilor de relaxare fiscală (reducerea TVA la 1 iunie 2015 şi 1 ianuarie 2016) şi a majorărilor 
salariale. Formarea brută de capital fix s-a majorat în trimestrul I din acest an cu 2,3% faţă de 
trimestrul I 2015. 

- Pe latura ofertei sunt de evidențiat următoarele evoluții: valoarea adăugată brută din 
servicii s-a majorat cu 6,3%, cea din construcții cu 1,8%, iar din industrie cu 0,6%, în timp ce 
valoarea adăugată brută din agricultură a scăzut cu 1,2%. Impozitele nete pe produs s-au 
majorat cu 2,9%. 

- În principal, plusul de 8,3 mld. lei se explică prin diferenţa dintre datele estimate pentru 
anul 2015 utilizate la elaborarea bugetului şi datele statistice publicate de Institutul Național de 
Statistică, precum şi prin reestimarea creşterii economice. 

II. Execuţia bugetului general consolidat pe primele șase luni ale anului 2016 s-a 
încheiat cu un deficit de 3,85 miliarde lei, respectiv 0,5% din PIB, față de deficitul programat 
pentru semestrul I de 1,9% din PIB. 

Veniturile bugetului general consolidat au fost în sumă de 108,4 miliarde lei, reprezentând 
14,3% din PIB, fiind cu 2,0% mai mici în termeni nominali față de aceeași perioadă a anului 
precedent. 

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 112,2 miliarde lei, au crescut în 
termeni nominali cu 5,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. 

 
Modificările operate prin OG nr.14/2016 asupra veniturilor și cheltuielilor: 
 
Prin OG nr. 14/10.08.2016 au fost rectificate veniturile și cheltuielile Bugetului de stat, 

fiind astfel majorate veniturile cu suma de 2.951,2 milioane lei, iar cheltuielile fost majorate cu 
suma de 3.531,9 milioane lei.  

Majorarea veniturilor bugetului de stat pe anul 2016 cu suma de 2.951,2 milioane lei, 
este prezentată detaliat pe următoarele categorii de venituri astfel: 

- Impozitul pe profit: majorare cu 1.053,7 milioane lei. Majorarea s-a bazat pe evoluţia 
încasărilor din primul semestru din 2016 comparativ cu programul estimat (+534,9 milioane lei). 

- Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice: majorare 
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cu 399,0 milioane lei, în principal datorită încasărilor peste estimările iniţiale în condiţiile intrării in 
vigoare de la 1 ianuarie 2016 a sistemului de impozitare progresivă a microîntreprinderilor. 

- Impozitul pe venit: majorare cu 357,7 milioane lei. Rectificarea pozitivă a impozitului pe 
venit s-a datorat evoluţiei încasărilor din prima parte a anului (depăşirea nivelului programat iniţial cu 
3,5%), iar pe de altă parte evoluţiei indicatorilor macroeconomici (creşterea efectivului salariaţilor 
din economie şi a câştigului salarial mediu brut). 

- Impozite și taxe pe bunuri și servicii: diminuare cu 374,2 milioane lei. 
- Taxa pe valoarea adăugată: diminuare cu 248,7 milioane lei. Această diminuare a fost 

motivată de inițiator prin evoluţia înregistrată de veniturile din TVA în prima parte a anului si 
extinderea cotei reduse de TVA la 9% de la 1 august 2016 pentru serviciile din sectorul agricol si 
livrarea de îngrăşăminte, pesticide, seminţe si alte produse agricole destinate însămânţării sau 
plantării. 

- Accizele: majorare cu 180,0 milioane lei, în principal datorită depăşirii programului stabilit 
pentru primul semestru si evoluţiei indicatorilor macroeconomici. 

- Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii: scadere cu 211,1 milioane lei, 
influenţate de diminuarea veniturilor bugetare estimate din impozitul pe veniturile suplimentare 
obţinute ca urmare a diminuării cifrei de afaceri din sectorul gazelor naturale şi al petrolului. 

- Impozitul pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale: majorare cu 178,9 
milioane lei, în contextul evoluţiei pozitive a încasărilor din prima parte a anului (depăşirea 
nivelului programat iniţial cu 106,8 milioane lei). 

- Veniturile din contribuţii de asigurări sociale: creștere cu 535,5 milioane lei. Influenta 
pozitivă se datorează măsurii legislative privind introducerea obligaţiei de plată a contribuţiei de 
stat datorate de asiguraţii din armată, poliţie şi funcţionarii publici cu statut special. 

- Veniturile nefiscale: majorare cu 847,0 milioane lei, în principal datorită reclasificării 
sumelor provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, care se restituie în condiţiile legii, 
către bugetele din care au fost acordate, dar si de veniturile din dobânzi ca urmare a emisiunilor 
de titluri de stat. 

Majorarea cheltuielilor cu suma totală de 3.531,9 milioane lei a implicat influenţe pe 
principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat astfel: 

- Cheltuielile de personal: creștere cu 491,6 milioane lei; 
- Cheltuielile cu bunuri şi servicii: creștere cu 60,1 milioane lei; 
- Cheltuielile cu dobânzile: creștere cu 249,0 milioane lei; 
- Cheltuielile cu subvenţiile: majorare cu 352,3 milioane lei; 
- Transferurile între unităţi ale administraţiei publice: majorare cu 2.273,9 milioane lei din 

care: suma de 1.429,2 milioane lei pentru echilibrarea Bugetului asigurărilor sociale de stat, suma 
de 207,2 milioane lei pentru echilibrarea Bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate si suma de 150 milioane lei reprezentând majorarea indemnizaţiei acordate adultului cu 
handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii 
medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi; 

- Alte transferuri: diminuare cu 294,4 milioane lei; 
- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare: diminuare cu 696,9 

milioane lei; 
- Cheltuielile cu asistenţa socială: creștere cu 1.436,6 milioane lei în principal pentru plata 

alocaţiei de stat pentru copii majorată, plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului si a 
stimulentului de inserţie majorate, plata ajutorului social ca urmare a creşterii numărului de 
beneficiari prin excluderea alocaţiei de stat pentru copii din veniturile familiei, asigurarea pensiilor 



 

50 
 

de serviciu pentru: personalul aeronautic, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti, diplomaţi, personalul Curţii de Conturi, funcţionari parlamentari; 

- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020: 
diminuare cu 464,0 milioane lei; 

- Alte cheltuieli: majorare cu 155,8 milioane lei; 
- Fondurile de rezervă: majorare cu 221,5 milioane lei; 
- Cheltuielile de capital: diminuare cu 317,7 milioane lei. 

 

Sinteza BUGET DE STAT - rectificare CHELTUIELI august 2016: 

 -mii lei- 

Denumire indicator COD 

Program 
aprobat 

prin 
L339/2015 

Program 
2016 

(actualizat 
30 iunie) 

Plati 
 30 iunie 

INFLUENTE RECTIFICARE 
BUGET 

RECTIFICAT 
OG 14/2016 

Influente 
Rectificare 1 

Propuneri 
MFP  

Solicitari  
OPC 

0 1  2 3 4 5 6 7=3+5 8  

BUGET DE STAT - TOTAL OPC 50.01 132.233.926 132.670.914 59.819.890 3.531.889 7.617.961 136.202.803 3.531.889 

CHELTUIELI CURENTE 01 125.357.008 125.746.751 57.893.428 3.846.650 7.448.284 129.593.401 3.846.650 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 21.596.555,0 21.596.555 10.790.626 491.600 677.955 22.088.155 491.600 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 5.874.533,0 5.900.649 2.251.442 60.120 433.930 5.960.769 60.120 

TITLUL III DOBANZI 30 10.070.023,0 10.086.523 6.000.927 249.010 -990 10.335.533 249.010 

TITLUL IV SUBVENTII 40 4.231.612,0 4.131.119 1.542.495 352.268 473.424 4.483.387 352.268 

TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50 100.000 14.797 0 221.485 0 236.282 221.485 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

51 32.452.149 32.649.017 14.936.872 2.273.894 4.242.281 34.922.911 2.273.894 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 12.017.059 12.038.920 4.612.713 -294.387 398.784 11.744.533 -294.387 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FEN POSTADERARE 

56 4.181.274 6.512.844 4.418.098 -696.855 -635.477 5.815.989 -696.855 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 21.339.796 21.330.796 11.033.174 1.436.631 1.855.611 22.767.427 1.436.631 

PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN 
POSTADERARE 2014-2020 

58 10.448.262 8.443.440 1.139.594 -463.990 -555.956 7.979.450 -463.990 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 2.258.978 2.255.198 1.005.226 155.752 341.403 2.410.950 155.752 

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGR. 
CU FINANTARE RAMBURSABILA 

65 786.767 786.893 162.262 61.122 217.319 848.015 61.122 

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 4.322.558 4.337.303 744.095 -317.727 166.711 4.019.576 -317.727 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 4.237.558 4.252.303 701.940 -317.727 111.711 3.934.576 -317.727 

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 72 85.000 85.000 42.155 0 55.000 85.000 0 

TITLUL XIIV FONDUL NATIONAL DE 
DEZVOLTARE 

75 0 0 0 0 0 0 0 

OPERATIUNI FINANCIARE 79 2.554.360 2.586.860 1.182.366 2.966 2.966 2.589.826 2.966 

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT 

84 0 0 0 0 0 0 0 

  

Prin OG de rectificare nr. 14/2016, s-a realizat (prin derogare de la prevederile art.12, lit.b)-
c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (4)-(5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 
69/2010, republicată, și ale art. 2 alin. (2) și ale art. 3 alin. (5)-(6) din Legea pentru aprobarea 
plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016 nr.338/2015) 
modificarea următorilor indicatori: 

a) a fost majorat plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară 
din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat, bugetul de 
stat, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau 
parţial din venituri proprii, precum şi plafonul nominal al soldului bugetului de stat. 
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Astfel, bugetul de stat pe anul 2016 s-a majorat la venituri cu suma de 2.951,2 milioane lei, 
la cheltuieli s-a majorat cu suma de 3.531,9 milioane lei, iar deficitul s-a majorat cu suma de 
580,7 milioane lei; 

b) plafonul cheltuielilor de personal al bugetului general consolidat, exprimat ca procent 
în produsul intern brut, a fost majorat la 7,8% (față de 7,7% cât a fost stabilit prin Legea nr. 
338/2015); 

c) plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat aferent 
anului 2016 s-a majorat la suma de 58.835,4 milioane lei, față de plafonul în sumă de 57.334,9 
milioane lei, stabilit prin Legea nr. 338/2015.  
 

Rectificarea bugetului Ordonatorilor Principali de Credite se prezintă conform 
situației următoare:  
 - mii lei- 

Denumire indicator COD 

Program 
2016 

(actualizat 
30 iunie) 

Program 
sem I 

Plati la 
30 iunie 

INFLUENTE RECTIFICARE 

Buget 
rectificat 

Influente 
Rectificar

e 1 
Propuneri 

MFP  
Solicitari  

OPC 

A B 1 2 3 4 5 6=1+4 7=6-1 

BUGET DE STAT - TOTAL Ordonatori 
Principali de Credite 

  132.670.914 72.131.846 59.819.890 3.531.889 7.617.961 136.202.803 3.531.889 

ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA 1 56.309 24.959 19.534 0 0 56.309 0 

SENATUL ROMANIEI 2 165.919 81.412 69.704 -6.450 1.700 159.469 -6.450 

CAMERA DEPUTATILOR 3 340.772 191.670 138.886 -1.514 13.000 339.258 -1.514 

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE 4 93.138 48.976 37.989 -7.000 0 86.138 -7.000 

CURTEA CONSTITUTIONALA 5 20.070 9.819 8.331 0 0 20.070 0 

CONSILIUL LEGISLATIV 6 6.176 4.496 4.162 2.900 2.900 9.076 2.900 

CURTEA DE CONTURI 7 286.505 142.833 113.117 -6.000 -3.800 280.505 -6.000 

CONSILIUL CONCURENTEI 8 55.805 28.132 21.911 -3.000 0 52.805 -3.000 

AVOCATUL POPORULUI 9 10.400 7.455 6.569 5.000 5.500 15.400 5.000 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA 
ARHIVELOR SECURITĂŢII 

10 14.575 8.156 7.529 950 950 15.525 950 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 11 11.340 5.811 4.459 -193 -193 11.147 -193 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 13 828.157 421.076 367.416 37.704 196.368 865.861 37.704 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 14 725.688 408.616 343.578 35.078 173.562 760.766 35.078 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

15 5.527.235 3.341.801 2.451.717 -130.768 3.709.917 5.396.467 -130.768 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 16 3.729.541 1.823.630 1.602.233 -47.945 52.696 3.681.596 -47.945 

MINISTERUL JUSTITIEI 17 3.112.594 1.601.751 1.427.130 21.160 193.490 3.133.754 21.160 

MINISTERUL APARARII NATIONALE 18 10.348.159 5.157.631 4.185.487 0 0 10.348.159 0 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 19 11.054.178 5.871.445 5.427.118 367.865 1.010.579 11.422.043 367.865 

MINISTERUL MUNCII FAMILIEI PROTECTIEI 
SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE 

20 33.180.137 17.433.877 17.320.046 2.802.211 1.666.526 35.982.348 2.802.211 

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI 21 329.556 163.070 146.607 6.870 12.373 336.426 6.870 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII 
RURALE 

22 5.347.112 3.122.140 1.642.498 -168.400 -168.400 5.178.712 -168.400 

MINISTERUL MEDIULUI APELOR SI 
PADURILOR 

23 806.266 540.903 242.146 34.590 34.590 840.856 34.590 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 24 11.334.956 5.739.093 2.648.531 -438.000 -383.000 10.896.956 -438.000 

MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE SI 
CERCETARII STIINTIFICE 

25 6.612.925 3.291.785 2.843.013 264.992 695.028 6.877.917 264.992 

MINISTERUL SANATATII 26 6.391.282 3.069.743 2.094.112 297.571 265.483 6.688.853 297.571 

MINISTERUL CULTURII 27 757.261 329.218 224.770 -179.515 -156.919 577.746 -179.515 

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI PENTRU 
SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ 

28 427.434 263.991 8.227 -1.296 27.116 426.138 -1.296 

MINISTERUL PUBLIC 29 934.885 482.588 414.458 -9.912 49.199 924.973 -9.912 

AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE 30 34.449 17.303 11.821 -1.384 0 33.065 -1.384 

SERVCIUL ROMAN DE INFORMATII 31 1.846.390 883.885 792.342 37.700 37.700 1.884.090 37.700 



 

52 
 

SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE 32 269.910 125.286 116.779 5.590 5.590 275.500 5.590 

SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 33 163.725 78.689 75.450 9.000 14.000 172.725 9.000 

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 34 274.599 147.770 146.413 3.631 3.631 278.230 3.631 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI 
RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI 

35 559.635 194.574 117.128 -23.959 -23.459 535.676 -23.959 

MINISTERUL ENERGIEI 36 204.644 103.323 88.133 -20.894 54.020 183.750 -20.894 

ACADEMIA ROMANA 37 252.957 128.773 109.298 -926 0 252.031 -926 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ 
VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA 
ALIMENTELOR 

38 645.125 304.018 264.113 25.000 50.000 670.125 25.000 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU 
RECUNOASTEREA MERITELOR 
LUPTATORILOR IMPOTRIVA REGIMULUI 
COMUNIST INSTAURAT IN ROMANIA IN 
PERIOADA 1945-1989 

39 3.189 1.571 791 -49 0 3.140 -49 

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI 
COMBATERE A SPALARII BANILOR 

40 15.788 7.858 6.274 -95 0 15.693 -95 

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL 
INFORMATIILOR SECRETE DE STAT 

41 10.755 5.520 5.340 0 0 10.755 0 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU 
COMBATEREA DISCRIMINĂRII 

42 5.337 2.973 2.374 0 340 5.337 0 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PRESĂ AGERPRES 43 20.130 9.871 8.954 0 0 20.130 0 

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN 44 36.664 28.464 12.606 0 4.000 36.664 0 

SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE 45 192.948 98.174 95.233 0 0 192.948 0 

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE 46 135.898 51.612 38.329 0 0 135.898 0 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 47 102.919 53.603 49.151 0 1.165 102.919 0 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA 48 89.316 54.934 40.198 54.985 62.328 144.301 54.985 

AUTORITATEA NATIONALA DE 
SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR 
CU CARACTER PERSONAL 

50 3.256 2.374 2.188 1.675 1.675 4.931 1.675 

CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL 51 8.582 4.598 2.626 -1.800 0 6.782 -1.800 

CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A 
CONTESTATIILOR 

52 10.717 5.360 5.112 0 930 10.717 0 

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA 
ACTIVELOR STATULUI 

53 20.716 12.400 8.495 -761 0 19.955 -761 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 54 2.929.716 2.062.420 1.510.098 -17.387 9.349 2.912.329 -17.387 

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU 
RESTITUIREA PROPRIETATILOR 

55 22.964 11.763 8.805 -127 0 22.837 -127 

ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN 
ROMANIA 

56 6.404 3.766 3.391 1.120 1.271 7.524 1.120 

MINISTERUL PENTRU CONSULTARE 
PUBLICĂ ȘI DIALOG CIVIC 

57 9.000 4.401 1.146 -3.804 -3.244 5.196 -3.804 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ACTIUNI 
GENERALE 

65 22.286.806 14.110.486 12.476.024 586.476 0 22.873.282 586.476 

 

b) Opinia Consiliului Fiscal asupra rectificării: 

 
Consiliul Fiscal a semnalat faptul că, deși nivelul deficitului bugetului general consolidat 

rămâne nemodificat comparativ cu nivelul inițial, majorarea semnificativă la rectificare atât a 
veniturilor cât și cheltuielilor bugetare implică abateri de la regulile instituite de Legea nr. 
69/2010 privind responsabilitatea fiscal – bugetară.  

În urma propriei analize, Consiliul fiscal ”validează de principiu estimările guvernamentale 
ale veniturilor, însă apreciază că există riscul unor încasări inferioare programului pentru 
veniturile nefiscale și pentru cele din contribuții sociale, însă la nivel agregat efectul este probabil 
compensat de prudența estimărilor pentru încasările din accize, taxe vamale și impozitul pe venit 
și salarii”. 

 În același timp, Consiliul fiscal a fost ”extrem de sceptic că nivelul propus pentru 
intrările din fonduri post-aderare aferente exercițiului financiar 2014-2020 este realizabil, 
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în condițiile în care la finele primului semestru veniturile corespunzătoare (680,1 milioane lei) 
reprezentau doar 5,1% din suma bugetată pentru întregul an (12,8 miliarde lei). În contextul în 
care execuția la șase luni relevă o slabă absorbție a fondurilor europene și cheltuieli de investiții 
sub program, deși într-o măsură mai mică decât în anul anterior, decizia de a majora 
cuantumul acestora apare surprinzătoare, mai ales în condițiile în care experiența istorică 
indică faptul că este puțin probabil ca accelerarea intrărilor de fonduri europene în a doua 
parte a anului să fie suficientă pentru a apropia veniturile de nivelurile programate”.  

 

c) Analiza asupra acurateței rectificăriii bugetare, în contextul indicatorilor execuției 
Bugetului general Consolidat la 30.06.2016:  

 
Situația privind execuția Bugetului General Consolidat la 30.06.2016, precum și 

rectificarea veniturilor și cheltuielilor prin OG nr. 14/2016 se prezintă astfel: 
- milioane lei -  

 BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT 
Program 

inițial aprobat 
2016 

Program la 
30.06.2016 

(sem. I) 

Execuție la 
30.06.2016 

(sem. I) 

Diferențe 
Executat față 
de Programat 
la 30.06.2016 

Rectificare I 
2016  

 (august 2016) 

Diferențe 
Rectificare 

față de 
Program 

inițial 

  1 2 3 4=3-2 5 6=5-1 

 VENITURI TOTALE  231.125,5 113.097,5 108.390,5 -4.707,1 235.332,4 4.206,9 

1. Venituri curente  217.018,2 107.221,0 106.647,6 -573,4 220.862,9 3.844,7 

1.1. Venituri fiscale  136.123,0 67.395,3 68.743,8 1.348,5 139.465,5 3.342,5 

 1.1.1. Impozitul pe profit, salarii, venit si 
castiguri din capital 

41.759,6 20.650,3 21.833,1 1.182,8 44.179,3 2.419,6 

 Impozitul pe profit 14.384,9 7.160,9 7.695,4 534,5 15.437,5 1.052,7 

 Impozitul pe salarii si venit 26.206,9 12.910,7 13.339,4 428,7 27.103,8 896,9 

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din 
capital 

1.167,8 578,7 798,3 219,6 1.637,9 470,0 

 1.1.2. Impozite si taxe pe proprietate 5.980,1 3.806,0 3.776,8 -29,2 5.982,7 2,6 

 1.1.3. Impozite si taxe pe bunuri si servicii 87.137,6 42.357,0 42.203,7 -153,3 87.888,1 750,5 

 TVA 52.342,3 26.007,6 26.414,1 406,5 53.198,6 856,3 

 Accize 27.382,3 12.671,9 12.928,4 256,5 27.562,3 180,0 

 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 3.958,6 1.994,6 1.039,1 -955,4 3.757,1 -201,5 

 Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati  

3.454,5 1.682,9 1.822,1 139,1 3.370,2 -84,3 

 1.1.4. Impozitul pe comertul exterior (taxe 
vamale) 

836,7 362,5 469,3 106,8 1.015,6 178,9 

 1.1.5. Alte impozite si taxe fiscale 409,0 219,5 460,9 241,4 399,9 -9,1 

1.2. Contributii de asigurari  61.748,8 30.554,9 29.464,7 -1.090,3 60.766,8 -982,0 

1.3. Venituri nefiscale 19.146,4 9.270,7 8.439,2 -831,6 20.630,6 1.484,2 

2. Venituri din capital  951,7 449,5 347,0 -102,5 901,8 -50,0 

3. Subventii        0,0   0,0 

4. Donatii 20,6 10,4   -10,4 22,5 1,9 

5. Sume primite de la UE in contul platilor 
efectuate 

336,9 627,1 477,1 -150,0 744,0 407,1 

6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul 
platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului 
financiar 2014-2020 

12.798,1 4.789,6 680,1 -4.109,5 12.801,3 3,2 

7. Alte sume primite de la UE pentru programele 
operationale finantate in cadrul obiectivului 
convergenta 

    76,7 76,7     
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8. Operatiuni financiare             

9. Sume incasate in contul unic la bugetul de stat     162,0 162,0     

CHELTUIELI TOTAL  252.031,0 130.057,6 112.245,3 -17.812,3 256.237,9 4.206,8 

1. Cheltuieli curente  232.848,4 121.743,0 107.211,8 -14.531,2 236.764,9 3.916,5 

1.1. Cheltuieli de personal  57.335,0 29.596,9 27.815,9 -1.780,9 58.835,4 1.500,4 

1.2. Bunuri si servicii 43.111,4 21.076,8 17.390,6 -3.686,1 43.382,6 271,1 

1.3. Dobanzi  11.069,0 7.005,5 6.318,1 -687,4 11.327,2 258,2 

1.4. Subventii  6.464,3 3.927,3 2.671,0 -1.256,3 6.710,6 246,3 

1.5. Total transferuri incluse in bugetul general 
consolidat 

114.235,8 59.819,8 52.879,4 -6.940,4 115.678,8 1.442,9 

1.5.1. Transferuri intre unitati ale administratiei 
publice  

1.966,8 727,6 473,8 -253,8 1.720,8 -246,0 

1.5.2. Alte transferuri  12.311,1 6.175,3 4.724,4 -1.450,8 12.178,8 -132,3 

1.5.3. Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

4.600,7 6.500,2 4.806,0 -1.694,2 6.893,0 2.292,3 

1.5.4. Asistenta sociala 79.373,4 40.276,1 40.155,6 -120,5 80.749,4 1.375,9 

1.5.5. Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 2014-2020 

12.449,2 4.305,4 949,3 -3.356,2 10.414,7 -2.034,5 

1.5.6. Alte cheltuieli 3.534,5 1.835,2 1.770,2 -64,9 3.722,1 187,6 

1.6. Fonduri de rezerva  100,0 46,2   -46,2 236,3 136,3 

1.7. Cheltuieli aferente programelor cu finantare 
rambursabila 

532,8 270,4 136,7 -133,8 594,0 61,3 

2. Cheltuieli de capital  19.182,6 8.314,7 5.033,5 -3.281,1 19.473,0 290,3 

Imprumuturi acordate              

Rambursari de credite externe si interne             

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 
anul curent  

            

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)  -20.905,5 -16.960,1 -3.854,9 13.105,2 -20.905,4 0,1 

 

Din analiza execuției față de prevederi (semestrul I), dar și prin comparare cu situația 
cu datele similare ale semestrului I 2015, rezultă următoarele: 

Ca procent în PIB, veniturile încasate din economia internă s-au redus cu 0,7 puncte 
procentuale de la 14,9% din PIB cât au reprezentat în semestrul I 2015 la 14,2 % din PIB în 
semestrul I 2016. 

Veniturile fiscale au fost în sumă de 68,7 miliarde lei, cu 0,5% mai mici comparativ cu 
perioada similară din anul precedent şi s-au realizat în proporţie de 102,0% față de program 
semestrul I, reflectate în principal pe următoarele categorii de venituri: 

- încasările din impozitul pe profit au înregistrat o creștere cu 12,5% comparativ cu anul 
anterior; 

- încasările din impozitul pe venit s-au realizat în proporție de 103,3% față de program 
semestrul I, înregistrând comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent o creștere cu 2,3%; 

- încasările din taxa pe valoarea adăugată s-au realizat în proporție de 101,6% față de 
program semestrul I, iar comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent s-au diminuat cu 
9,5%; 

Veniturile nefiscale încasate în primul semestru al anului 2016 au totalizat 8.439,2 milioane 
lei (1,1% din PIB), cu 9,0% sub programul de încasări aferent semestrului I și cu 6,6% mai mici 
comparativ cu încasările semestrul I 2015. 

Gradul cel mai mare de nerealizare este înregistrat în cazul Veniturilor reprezentate 
de ” Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente 
cadrului financiar 2014-2020”. Cu toate acestea, în Nota de Fundamentare a rectificării 
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bugetare nu sunt prezentate argumente pentru care prevederile de venituri au fost 
menținute la aceeași valoare, în condițiile unei execuții deficitare la semestrul I. 

Cheltuielile bugetului general consolidat ca pondere în PIB au înregistrat o scădere cu 0,1 
puncte procentuale de la 14,9% din PIB în semestrul I 2015 la 14,8% din PIB în semestrul I 
2016. 

Cheltuielile bugetare efectuate în primul semestru al anului 2016 s-au situat sub nivelul 
programat la toate titlurile de cheltuieli, niveluri mult diminuate fiind înregistrate în cazul 
cheltuielilor cu subvențiile, a cheltuielilor cu proiecte finanțate din fonduri externe 
nerambursabile, a cheltuielilor aferente programelor cu finanțare rambursabilă, precum și în 
cazul cheltuielilor de capital. 

Comparativ cu primul semestru al anului 2015 s-au înregistrat creșteri semnificative ale 
cheltuielilor publice în cazul cheltuielilor de personal (+10,7%), a cheltuielilor cu transferurile 
între unități ale administrației publice (+5,1%), a cheltuielilor cu asistența socială (+8%), a 
cheltuielilor cu proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 
2014-2020 (+97,6%) precum și a cheltuielilor de capital (+31,4%). Economii s-au înregistrat în 
cazul cheltuielilor cu subvențiile (-16,6%), a cheltuielilor cu alte transferuri (-22,6%), a 
cheltuielilor aferente programelor cu finanțare rambursabilă aferente cadrului financiar 2007-
2013 (-17,0%), a cheltuielilor aferente programelor cu finanțare rambursabilă(-16,6%) precum și 
a altor cheltuieli (-8,7%). 

 
În cadrul răspunsurilor la Chestionarul adresat de către echipa de control, persoanele cu 

atribuții din cadrul MFP prezentat următoarele elemente suplimentare față de cele 
consemnate mai sus:  

- ”Rectificarea bugetară a avut în vedere nu numai analiza execuției bugetare pe primele 
6 luni ale anului, ci și impactul generat de măsurilor luate prin actele normative menționate mai 
sus asupra veniturilor bugetare. 

Principalele influente pozitive asupra veniturilor au fost: 

 1,1 mld lei la Impozitul pe profit având în vedere depășirea programului de încasări în 
semestrul I cu 0,5 mld lei;  

 0,9 mld lei la Impozitul pe venit având în vedere depășirea programului de încasări în 
semestrul I cu 0,4 mld lei;  

 0,86 mld lei la TVA, din care 0,41 mld lei au reprezentat depășirea programului de 
încasări în semestrul I și 0,45 mld lei au reprezentat suplimentarea sumelor aferente obligațiile 
restante la BGC conform art. 55 alin 1 lit. b din OG 14/2016;  

 0,9 mld lei la veniturile nefiscale. Aceasta este determinată atât de influențe pozitive (0,7 
mld lei la venituri din dobânzi, 0,8 mld lei la sume provenite din finanțarea bugetară a anilor 
precedenți) cât și de influențe negative (-0,5 mld lei la veniturile din dividende) în funcție de 
evoluția încasărilor; 

 
- Veniturile fiscale, nefiscale și aferente contribuțiilor de asigurări din cadrul bugetului de 

stat, bugetului de asigurări sociale de stat, bugetului de asigurări sociale de sănătate, bugetul 
de asigurări sociale de șomaj și veniturile proprii la bugete locale estimate (...) conform procedurii 
operaționale PO (aprobată prin OMF nr 2131/2009 modificat prin OMF 1530/2014) au prezentat 
la prima rectificare bugetară o influență pozitivă de 3,3 mld lei față de programul aprobat”. 
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Față de aceste argumente prezentate prin răspunsul la Chestionar, echipa de control indică 
necesitatea actualizării / completării Procedurii Operaționale nr. PO – 24.01 privind 
estimarea veniturilor bugetare, în ceea ce privește modul concret de stabilire a programului 
de Venituri Nefiscale, Venituri din Capital, Venituri din sume primite de la UE/alți donatori în 
contul plăților efectuate și prefinanțări, deoarece aceasta prevede , în forma actuală, doar că 
aceste tipuri de venituri sunt stabilite după ”diferite modele empirice”. 

 

III.2.4. Coordonatele celei de-a doua rectificări bugetare realizate în anul 2016 (OUG nr. 
86/23.11.2016 de rectificare a legii bugetului de stat) 

 
Prin a doua rectificare bugetară, la nivelul Bugetului general consolidat au mai fost 

majorate Veniturile totale cu 341,8 milioane lei și Cheltuielile totale cu 294,8 milioane lei.  
 

a) Motivațiile Ministerului Finanțelor Publice pentru rectificarea bugetară pozitivă: 

 
Conform Notei de Fundamentare a Ordonanței de Urgență, Ministerul Finanțelor Publice 

a prezentat drept principale elemente care stau la baza rectificării bugetare următoarele: 
 
I. Evoluția economică din primele trei trimestre ale anului:  
 - În primul semestru din 2016 produsul intern brut s-a majorat cu 5,2% ca urmare a 

contribuţiei pozitive a cererii interne (7,3 procente). Cererea internă s-a bazat, în principal, pe 
creşterea consumului populaţiei cu 10,2%, manifestându-se influenţa concomitentă a acţiunii 
măsurilor de relaxare fiscală (reducerea TVA la 1 iunie 2015 şi 1 ianuarie 2016) şi a majorărilor 
salariale. Formarea brută de capital fix (investiţii brute) s-a majorat cu 7,4% faţă de semestrul I 
2015. Creşterea investiţiilor brute a fost mai evidentă în trimestrul II (+10,7%), fiind cu peste un punct 
procentual superioară celei a consumului final (9,6%). 

- Rezultatele economice la trimestrul III 2016 argumentează posibilitatea realizării unei 
creşteri economice de 4,8% faţă de 4,1% cât s-a estimat la elaborarea legii bugetului de 
stat şi un produs intern brut în valoare nominală de 758,5 miliarde lei, faţă de 746,6 miliarde 
lei cât s-a estimat iniţial.  

Diferenţa a fost argumentată prin plusul de 8,3 mld. lei în valoarea produsului intern brut 
pentru anul 2015 publicată de Institutul Naţional de Statistică faţă de valoarea estimată la 
elaborarea bugetului, precum şi prin reestimarea creşterii economice.  

- La nivelul primelor 8 luni ale anului curent volumul producţiei industriale s-a situat cu 1,1% 
peste nivelul realizat în aceeaşi perioadă din 2015.  

- în primele 10 luni ale anului comparativ cu perioada corespunzătoare a anului anterior, 
preţurile de consum s-au redus, în medie, cu 1,73%. Inflaţia anuală a înregistrat în luna octombrie 
o scădere pe total de 0,43%.  

 
II. Execuţia bugetului general consolidat pe primele nouă luni ale anului 2016 relevă un 

deficit de 3,7 miliarde, reprezentând 0,49% din PIB (cu mult sub nivelul de 2,8% stabilit la 
construcția bugetară a anului 2016).  

Veniturile bugetului general consolidat au fost în sumă de 165,8 miliarde lei, reprezentând 
21,9% din PIB, fiind cu 2,0% mai mici în termeni nominali față de aceeași perioadă a anului 
precedent. 
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Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 169,8 miliarde lei, au crescut în 
termeni nominali cu 4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, dar s-au redus cu 0,6% ca 
pondere în PIB. 
 

Modificările operate prin OUG nr.86/2016 asupra veniturilor și cheltuielilor: 
Prin această rectificare, în Bugetul de stat pe anul 2016 au fost diminuate veniturile 

totale cu suma de 326,7 milioane lei, iar cheltuielile totale au fost majorate cu suma de 
904,5 milioane lei.  

 
Diminuarea veniturilor, respectiv majorarea cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2016, prin 

OUG nr. 86/2016 de rectificcare, s-a realizat pentru fiecare dintre elementele componente ale 
acestora, astfel: 

 Veniturile bugetului de stat pe anul 2016 se diminuează, pe sold, cu 326,8 milioane lei şi 
se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri: 

-  Taxa pe valoarea adăugată: se diminuează cu 1.360,7 milioane lei, din care 1.289,6 
milioane lei se regasesc ca sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate bugetelor 
locale; 

- Contribuţii de asigurări sociale: se diminuează cu 178,4 milioane lei; 
- Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 

desfăşurarea de activităţi: se diminuează cu 114,1 milioane lei; 
- Impozitul pe profit: se diminuează cu 71,9 milioane lei; 
- Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi 

prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020: se majorează cu 1.090,6 milioane lei; 
-  Impozit pe venit şi salarii: se majorează cu 252,9 milioane iei; 
-  Venituri nefiscale: se majorează cu 123,6 milioane lei; 

 
Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2016 s-au majorat, pe sold, cu suma de 904,5 

milioane lei, iar influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă 
astfel: 

- Cheltuielile de personal se diminuează cu 286,7 milioane lei; 
- Cheltuielile cu bunuri şi servicii se diminuează cu 96,6 milioane lei; 
- Cheltuielile cu dobânzile scad cu 681,4 milioane lei; 
- Cheltuielile cu subvenţiile cresc cu 226,0 milioane lei; 
- Transferurile între unităţi aie administraţiei publice se majorează cu 945,5 milioane lei; 
- Alte transferuri se diminuează cu 479,4 milioane lei; 
- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare se diminuează cu 

39,0 milioane lei; 
- Cheltuielile cu asistenţa socială cresc cu 430,0 milioane lei; 
- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se 

majorează cu 1.026,2 milioane lei; 
- Cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă scad cu 112,0 milioane lei; 
- Cheltuielile de capital se diminuează cu 321,8 milioane lei. 
 
Prin OUG de rectificare nr. 86/2016, s-a realizat (prin derogare de la prevederile art.12, 

lit.b)-c), art.17 alin.(2), art.24 şi art.26 alin.(4)-(5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare 
nr.69/2010, republicată, şi ale art.3 alin.{5)-(7) din Legea pentru aprobarea plafoanelor unor 
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indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016 nr.338/2015) modificarea următorilor 
indicatori: 

- plafonul soldului primar al bugetului general consolidat a fost modificat la valoarea 
de -10.212,2 milioane lei, față de valoarea de -9.836,5 milioane lei stabilită inițial prin Legea nr. 
338/2016. 

- pentru anul 2016, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general 
centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale a fost majorat la valoarea 26.210,1 milioane lei, 
față de suma de 25.274,9 milioane lei stabilită inițial. 

 

b) Opinia Consiliului Fiscal asupra rectificării: 

Consiliul Fiscal a semnalat faptul că și modificările introduse prin proiectul celei de-a doua 
rectificări se fac prin nerespectarea regulilor fiscal – bugetare, deoarece: 

- ” suplimentează dimensiunea nerespectării plafonului în cazul cheltuielilor de personal cu 
132,4 milioane lei (respectiv, depăşirea plafonului nominal al cheltuielilor de personal ale BGC 
cu 1.500,5 milioane lei și al celui ca procent din PIB cu 0,1 pp, în condițiile majorării estimării 
PIB cu 11.600 milioane lei comparativ cu momentul elaborării Legii plafoanelor nr. 338/2015), 
majorarea cu încă 755,6 milioane lei suplimentar față de prima rectificare a depășirii plafonului 
pentru cheltuielile totale exclusiv asistența financiară din partea UE și a altor donatori, respectiv, 
depășirea plafonului statuat de Legea nr. 338/2015 cu 4.100,2 milioane lei. ” 

- În plus,”adaugă și nerespectarea încadrării în limitele statuate de Legea nr. 338/2015 a 
plafonului cu privire la nivelul soldului primar al bugetului general consolidat (deficitul primar 
depășește plafonul cu 375,6 milioane lei), în condițiile în care revizuirea descendentă a 
cheltuielilor cu dobânzile (-742 milioane de lei comparativ cu prima rectificare, -422,7 milioane 
lei comparativ cu bugetul inițial) este acompaniată de majorarea altor cheltuieli, neantrenând o 
diminuare echivalentă a deficitului bugetului general consolidate” .  

 
De asemenea, Consiliul Fiscal a observat că ”rectificarea lasă virtual nemodificate sumele 

estimate a fi atrase de la Uniunea Europeană pentru anul 2016 la 13,55 miliarde de lei” și a 
apreciat că există ”premisele unei nerealizări de proporții a cheltuielilor de investiții 
programate, în condițiile unei absorbții de fonduri europene mult inferioare celei din 
proiectul de buget.”. Având în vedere că încasările la finele lunii septembrie (2,9 miliarde de 
lei) reprezentau doar 22% din suma propusă pentru întreg anul, Consiliul Fiscal avertiza că 
”realizarea nivelului programat apare drept extrem de puțin probabilă. Din acest motiv, chiar 
luând în considerare o accelerare a intrăriilor în ultimul trimestru al anului de proporțiile celei din 
anul 2015 (cel mai probabil excepțională în condițiile în care 2015 a fost an de final de exercițiu 
financiar), apare ca puțin probabilă chiar atingerea unor venituri ce ar reprezenta jumătate din 
suma avansată pentru întreg anul”.  

 

c) Analiza asupra acurateței rectificăriii bugetare, în contextul indicatorilor execuției 
Bugetului General Consolidat la 30.09.2016:  

 
Situația privind execuția bugetară la 30.09.2016 (în baza căreia s-a realizat cea de-a 

doua rectificare), precum și evoluția Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului General Consolidat 
– așa cum au fost aprobate în bugetul inițial și modificate cu ocazia rectificărilor, sunt prezentate 
în tabelul următor:  
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- milioane lei- 

 PLANIFICARE BUGETARĂ EXECUȚIE BUGETARĂ 

BUGETUL GENERAL 
CONSOLIDAT 

Program 
inițial 

aprobat 
2016 

Rectificare 
I (august 

2016) 

Rectificare 
II 

(noiembrie 
2016) 

Diferențe 
Rectificare 
II față de 

Buget 
Inițial 

Diferențe 
față de 

Rectificare 
I august 

2016 

Program  
la trim. III 

2016 

Execuție 
trim. III 
2016 

Diferențe 
față de 

Programat 
la 

30.09.2016 
(trimestrul 

III) 

Grad 
execuție la 
30.09.2016  

 
% 

  1 2 3 4=3-1 5=3-2 6 7 8=7-6 9 = 7/6  

 VENITURI TOTALE  231.125,5 235.332,4 235.674,2 4.548,7 341,8 175.355,9 165.789,6 -9.566,3 94,5% 

1. Venituri curente  217.018,2 220.862,9 221.242,9 4.224,7 379,9 165.683,1 162.127,5 -3.555,7 97,9% 

1.1. Venituri fiscale  136.123,0 139.465,5 139.618,4 3.495,4 152,9 104.740,3 102.872,2 -1.868,1 98,2% 

1.2. Contributii de asigurari  61.748,8 60.766,8 60.811,3 -937,5 44,6 44.942,7 45.068,8 126,1 100,3% 

1.3. Venituri nefiscale 19.146,4 20.630,6 20.813,1 1.666,7 182,5 16.000,1 14.186,4 -1.813,7 88,7% 

2. Venituri din capital  951,7 901,8 874,5 -77,2 -27,2 688,5 604,2 -84,4 87,7% 

4. Sume primite de la UE in contul 
platilor efectuate 

336,9 744,0 734,8 397,9 -9,2 701,6 611,9 -89,7 87,2% 

5. Sume primite de la UE/alti donatori 
in contul platilor efectuate si 
prefinantari aferente cadrului financiar 
2014-2020 

12.798,1 12.801,3 12.799,5 1,4 -1,8 8.265,4 1.529,5 -6.735,9 18,5% 

CHELTUIELI TOTALE  252.031,0 256.237,9 256.532,7 4.501,6 294,8 193.656,9 169.486,2 -24.170,7 87,5% 

1. Cheltuieli curente  232.848,4 236.764,9 236.465,8 3.617,4 -299,1 180.728,8 159.844,1 -20.884,8 88,4% 

1.1. Cheltuieli de personal  57.335,0 58.835,4 58.796,8 1.461,8 -38,6 44.288,7 41.504,3 -2.784,4 93,7% 

1.2. Bunuri si servicii 43.111,4 43.382,6 43.001,2 -110,3 -381,4 32.195,3 26.684,7 -5.510,6 82,9% 

1.3. Dobanzi  11.069,0 11.327,2 10.646,3 -422,7 -680,8 10.040,9 8.452,2 -1.588,7 84,2% 

1.4. Subventii  6.464,3 6.710,6 6.933,5 469,1 222,8 5.196,9 4.337,9 -859,0 83,5% 

1.5. Total transferuri incluse in bugetul 
general consolidat 

114.235,8 115.678,8 116.273,5 2.037,7 594,8 88.348,3 78.612,9 -9.735,4 89,0% 

1.5.2. Alte transferuri  12.311,1 12.178,8 11.785,3 -525,8 -393,5 9.153,2 7.406,5 -1.746,7 80,9% 

1.5.3. Proiecte cu finantare din fonduri 
externe nerambursabile postaderare 

4.600,7 6.893,0 6.660,8 2.060,1 -232,2 6.745,2 5.146,1 -1.599,1 76,3% 

1.5.5. Proiecte cu finantare din fonduri 
externe nerambursabile postaderare 
2014-2020 

12.449,2 10.414,7 10.521,5 -1.927,7 106,7 7.093,2 1.951,2 -5.142,0 27,5% 

2. Cheltuieli de capital  19.182,6 19.473,0 20.066,9 884,3 593,9 12.928,0 9.642,1 -3.285,9 74,6% 

EXCEDENT(+)/ DEFICIT(-)  -20.905,5 -20.905,4 -20.858,4 47,1 47,0 -18.301,0 -3.696,6 14.604,4   

% din PIB -2,80% -2,76% -2,75%    -0,49%   

 

Așa cum reiese din datele prezentate mai sus, la a II-a rectificare bugetară din anul 2016 
Veniturile totale ale Bugetului General Consolidat au fost majorate cu încă 341,8 milioane lei, 
iar Cheltuielile totale au fost majorate cu încă 294,8 milioane față de prima rectificare. 

Această majorare nu este justificată de gradul de realizare a veniturilor, respectiv de 
execuție a cheltuielilor la 30.09.2016. 

Conform execuției bugetare la 30.09.2016, Veniturile totale ale BGC înregistrau un grad 
de realizare de doar 94,5%, încasările fiind mai mici față de program cu suma de 9.566,3 
milioane lei. 

Pe tipuri de venituri, situația se prezenta astfel: 
- Veniturile fiscale prezentau un grad de realizare de 98,2%, cu 1.868,1 milioane lei mai 

puțin față de program; 
- Contributiile de asigurari prezentau un grad de realizare de 100,3%, cu 126,1 milioane lei 

mai mult față de program; 
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- Veniturile nefiscale prezentau un grad de realizare de 88,7%, cu 1.813,7 milioane lei 
mai puțin față de program; 

- Venituri din capital prezentau un grad de realizare de 87,7%, cu 84,4 milioane lei mai 
puțin față de program; 

- Veniturile din Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 
aferente cadrului financiar 2014-2020 prezentau un grad de realizare foarte redus: 18,5 %, 
din sumele programate de 8.265,4 milioane lei fiind realizate în primele trei trimestre 
venituri de doar 1.529,5 milioane lei.  

Cu toate că aceste categorii de venituri prezentau un grad scăzut de realizare, prin 
a doua rectificare bugetară nu a fost realizată o ajustare în minus a prevederilor bugetare 
(așa cum ar fi impus obiectivul unei construcții bugetare cât mai realiste), ci s-a optat 
pentru majorarea prevederilor bugetare pentru unele categorii de venituri, sau pentru 
menținerea altora la același nivel: 

- Venituri nefiscale: au fost majorate cu 182,5 milioane lei, desi la 30.09.2016 erau 
încasate cu 1.813,7 milioane lei mai puțin față de nivelul programat. ; 

- Veniturile din ”Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 
prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020” au fost diminuate per total BGC cu 
doar 1,8 milioane lei și au fost păstrate astfel în buget prevederi bugetare de 12.799,5 milioane 
lei, deși până la 30.09.2016 erau realizate astfel de venituri de doar 1.529,5 milioane lei. 

  
În cadrul răspunsurilor la Chestionarul adresat de către echipa de control, persoanele 

cu atribuții din cadrul MFP au precizat, ca elemente suplimentare față de cele prezentate prin 
prezentul raport de control, și următoarele:  

- ” Veniturile fiscale, nefiscale și aferente contribuțiilor de asigurări din cadrul bugetului de 
stat, bugetului de asigurări sociale de stat, bugetului de asigurări sociale de sănătate, bugetul 
de asigurări sociale de șomaj și veniturile proprii la bugete locale estimate de către DGPACDFP 
conform procedurii operaționale PO au prezentat la a doua rectificare bugetară o influență 
pozitivă de 0,3 mld lei față de ultimul programul aprobat.  

Cea de-a doua rectificare bugetară, OUG 86/2016, a stabilit o majorare a veniturilor 
bugetului de stat (inclusiv cote și sume defalcate) cu 0,2 mld lei. Stabilirea influenței pozitive a 
avut in vedere situația operativă a încasărilor din primele zece luni ale anului concomitent cu 
evoluția pozitivă a principalilor indicatorilor macroeconomici. ”; 

- ” Principalele influente pozitive asupra veniturilor au fost: 
- +0,6 mld lei la Impozitul pe venit având în vedere depășirea programului de încasări din 

primele zece luni cu 0,4 mld lei  
- -0,1 mld lei la TVA, din care 0,3 mld lei au reprezentat diminuarea sumelor aferente 

obligațiile restante la BGC conform art. 28 alin 1 lit. e) OUG.86/2016 si o creștere cu 0,3 mld lei 
reprezentând depășirea programului de încasări a TVA din economie la zece luni. 

Referitor la veniturile bugetelor de asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate 
și asigurări sociale de șomaj (venituri nefiscale și din contribuții), a doua rectificare bugetară 
prevede o influență pozitivă cumulată de 0,1 mld lei față de programul actualizat, având în 
vedere că încasările la aceste bugete pentru primele zece luni ale anului au arătat o realizare 
suplimentară de 0,1 mld lei”. 
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Față de argumentele prezentate prin răspunsul la Chestionar, echipa de control precizează 
că această planificare bugetară nerealistă este contrazisă de execuția de la 31.12.2016, 
conform căreia: 

- Veniturile din ”Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 
aferente cadrului financiar 2014-2020” prezintă un grad de realizare de doar 46,17% față de 
prevederile bugetare finale (actualizate prin cele două rectificări bugetare); 

- Veniturile nefiscale prezintă un grad de realizare de 87,45% față de prevederile finale; 
- Veniturile din capital: 88,0% față de prevederile finale. 
 
 Similar veniturilor, și Cheltuielile totale ale Bugetului General Consolidat prezentau un 

grad de realizare scăzut la 30.09.2016, respectiv de 87,5% față de cele programate. 
 Dintre categoriile de cheltuieli, se remarcă gradul foarte scăzut de realizare la 

30.09.2016 în cazul Cheltuielilor de Capital (74,6% din programat pentru primele trei 
trimestre) și cele ale Cheltuielilor pentru Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 2014-2020 (27,5%).  

În cazul acestor două categorii de cheltuieli, execuția bugetară la finele anului relevă o 
evoluție diferită în ultima parte a anului, respectiv: 

- În ultimele trei luni au fost efectuate plăți în volum foarte mare pentru categoria 
”Cheltuieli de capital”, însă chiar și așa aceastea au înregistrat un grad final de realizare 
de 95,75% (Prevederi bugetare definitive: 19.858,2 milioane lei; Plăți efectuate la 30.09.2016: 
9.642,1 milioane lei; Plăți efectuate la 31.12.2016: 19.015,0 milioane lei); 

- În cazul Cheltuielilor pentru Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 2014-2020, ritmul de crestere al plăților în ultimele trei luni 
nu a reușit să fie superior (sau măcar comparabil) Cheltuielilor de capital, deși 
perspectiva recuperării acestor sume de la Uniunea Europeană ar fi justificat ca 
orientarea resurselor bugetare să fie direcționate și utilizate cu prioritate către investiții 
finanțate din fonduri externe nerambursabile. Astfel, această categorie de cheltuieli a 
înregistrat un grad de execuție la 31.12.2016 de doar 58,80% (prevederi bugetare definitive: 
10.801,8 milioane lei; Plăți efectuate la 30.09.2016: 1.951,2 milioane lei; Plăți efectuate la 
31.12.2016: 6.352,0 milioane lei.). 

  
În cazul cheltuielilor de personal: 
Prin cele două rectificări bugetare s-a prevăzut majorarea plafonului cheltuielilor de 

personal la 7,8% din PIB, prin derogare de la prevederile Legii nr.69/2010 și ale Legii nr. 
338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 
2016.  

Asfel, valoarea cheltuielilor de personal ale Bugetului General Consolidat, stabilită prin 
bugetul inițial la 57.335,0 milioane lei, a fost majorată în urma rectificărilor până la plafonul 
de 58.796,8 milioane lei, însă execuția la 31.12.2016 este inferioară chiar și față de bugetul 
initial, ceea ce nu justifică însă majorările prevăzute prin cele două rectificări: 

 
 Prevederi 

inițiale 
Prevederi 

rectificare I 
Prevederi 

rectificare II 
Execuție 

31.12.2016 

Cheltuieli de personal BGC 
 (milioane lei) 

57.335,0 58.835,4 58.796,8 57.040,0 

Pondere în PIB 7,7% 7,8% 7,8% 7,5% 
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III.3. Analiza modului de realizare a veniturilor bugetului general consolidat 
în anul 2016 

Prin promovarea celor două rectificări nu s-a obținut creșterea acurateței prognozei 
veniturilor totale ale BGC, în fapt înregistrându-se o scădere a gradului de realizare a 
programului de venituri (nivel de realizare de 96,8% față de programul inițial, 95,1% față de 
prima rectificare și 94,9% față de veniturile prognozate la cea de-a doua rectificare). 

Această estimare eronată a veniturilor bugetului general consolidat este dificil de 
justificat din punct de vedere al unor criterii obiective, întrucât la momentul elaborării 
celor două ordonanțe de rectificare, veniturile efectiv încasate la acest buget înregistrau 
nerealizări semnificative față de nivelul programat. Minusul de venituri bugetare potrivit 
execuției la 30.06.2016 a fost de -4.7 miliarde lei, și cu toate acestea a fost stabilită o ajustare 
pozitivă a veniturilor BGC cu 4,2 miliarde lei. S-a stabilit astfel o sarcină suplimentară în dreptul 
veniturilor bugetare de 8,9 miliarde lei de realizat până la finele anului 2016. 

Consecința acestei viziuni prea optimiste a Guvernului a fost faptul că la 30.09.2016 
execuția veniturilor BGC a înregistrat venituri nerealizate de -9.57 miliarde, ușor de explicat prin 
faptul că decalajul de venituri bugetare ce ar fi trebuit colectat până la sfârșitul anului de 8,9 
miliarde lei nu numai că nu a fost diminuat, ci din contră, a crescut.  

În acest context, prin cea de-a doua rectificare bugetară operată în luna noiembrie 2016, 
în mod inexplicabil, veniturile bugetare au fost din nou ajustate pozitiv, cu 341,8 milioane lei. 

Veniturile bugetare nerealizate la 31.12.2016 sunt în sumă de 11,6 miliarde lei (grad de 
realizare de 94% față de programul definitiv). 

La capitolele mari de venituri bugetare se poate observa deprecierea acurateței 
prognozei veniturilor de la o rectificare la alta, deși tendința normală ar fi trebuit să fie în 
sens invers: 

- Venituri fiscale – gradul de realizare față de nivelul inițial prognozat (prin legea bugetară 
339/2015) este de 100,2%, iar ulterior prin rectificările bugetare operate a rezultat un nivel la 
31.12.2016 de 97,7% 

- Taxa pe valoare adăugată – raportat la programul inițial a rezultat un grad de îndeplinire 
de 98,7%, care a scăzut după prima și a două rectificare până la 97,3% (ponderea ridicată a 
aceseri categorii de venituri determină, în termeni nominali, venituri nerealizate de aprox. 1,46 
miliarde lei).  

 - Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (în principal, taxa claw-back)– în urma 
celor 2 rectificări succesive, s-a menținut un nivel supraestimat al veniturilor, astfel că gradul de 
realizare la nivelul BGC a rămas în jurul a 60% (doar 47,9% în cazul taxei claw-back) ; 

- Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale (taxe vamale) – raportat la 
prevederile inițiale a rezultat un grad de realizare a veniturilor de 105,5%, însă supraestimarea 
ulterioară de la cele două rectificări a condus la un grad de realizare final de 92,9% ; 

- Veniturile nefiscale – raportat la prevederile inițiale a rezultat un grad de realizare de 
93,7%, însă cele două rectificări nu au condus la îmbunătățirea indicatorului, ci dimpotrivă, au 
determinat un grad de realizare final de 87,5% ; 

- Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari – se observă 
o situație diametral opusă privind prognozele pentru venituri aferente celor 2 calendare 
bugetare, respectiv un grad de realizare de 131,4% aferent perioadei 2007-2013 și doar 46,2% 
pentru proiectele din calendarul 2014-2020. Totuși, analizând la nivel agregat cei doi indicatori, 
rezultă un grad de realizare a acestor venituri care s-a situat constant, inclusiv după prima 
și a doua rectificare, la un nivel de aproximativ 50%. Subliniem impactul deosebit al 
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neîndeplinirii țintei de venituri și menținerii constante a unui program supraestimat al veniturilor 
din FEN (program inițial cumulat de 13,13 miliarde, respectiv 13,53 miliarde lei după rectificarea 
din noiembrie), în condițiile realizării la sfârșitul anului a unor venituri de aprox. 6,86 miliarde lei. 

Impactul estimării nerealiste a veniturilor din FEN a constat în nerealizarea în Bugetul 
General Consolidat a unor venituri în cuantum de peste 6,6 miliarde lei.  

 
Totalul veniturilor bugetare colectate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în 

anul 2016 a însumat 199.451,9 milioane lei, ceea ce reprezintă: 
- 100,9% din programul anual de încasări transmis de MFP urmare aprobării Legii bugetului 

pe anul 2016 (program inițial de venituri 197.673,19 milioane lei); 
- 99,09% din programul anual de încasări transmis de MFP urmare primei rectificări 

bugetare pe pe anul 2016 (program rectificat de venituri 201.285,44 milioane lei); 
- 98,92% din programul anual de încasări transmis de MFP urmare primei rectificări 

bugetare pe pe anul 2016 (program rectificat de venituri 201.621,81 milioane lei); 
Din comparația programelor de venituri transmise de MFP către ANAF (program inițial, 

prima rectificare și cea de-a doua rectificare, ajustate cu încasările efective din swap-uri și taxa 
clawback - două componente importante față de care ANAF nu poate utiliza pârghii specifice 
pentru creșterea nivelului de colectare) cu nivelul încasărilor realizate de ANAF din anul 2016, 
se desprind următoarele observații: 

 realizarea de către ANAF a programului de încasări pentr perioada ianuarie-iulie 2016 în 
procent de 101,4% (încasări suplimentare de +1.570,1 milioane lei) și o totodată o depășire cu 
1% a realizărilor din perioada similară a anului 2015 (+1.159,9 milioane lei) 

 în primele unsprezece luni ale anului 2016, față de un program cumulat stabilit după 
prima rectificare (ajustat în funcție de swap-uri și taxa clawback) s-a consemnat un grad 
de realizare de 101,2% și un plus de încasări de 2.228,5 milioane lei. 

 Încasările ANAF pentru anul 2016 ANAF arată un surplus de venituri de 3,56 miliarde lei 
față de programul inițial de venituri, respectiv 402,17 milioane lei față de programul rectificat prin 
OG nr. 14/2016. Ultima rectificare realizată în cursul lunii noiembrie 2016 a determinat un 
rezultat final negativ la sfârșitul anului 2016 de -311,6 milioane lei; 

 veniturile din T.V.A. în anul 2016 (exclusiv swap-uri) au fost de 50,9 miliarde lei, cu 347,49 
milioane lei mai puțin față de programul inițial și cu 2% (1,06 miliarde lei) mai puțin decât 
programul rectificat.  

 încasările totale din TVA au fost cu 5,4 miliarde lei mai mici decât cele din 2015, iar 
valoarea TVA rambursată de ANAF către contribuabili a fost cu 3,15 miliarde lei mai mică 
în anul 2016 față de 2015. 

 programul de încasări din TVA pentru luna decembrie 2016 (urmare celei de-a doua 
rectificări bugetare) în creștere până la valoarea de 4,8 miliarde lei, a fost în contradicție cu 
trendul veniturilor înregistrat în perioadele precedente. Practic, scăderea încasărilor din 
TVA din ultimile 2 luni ale anului este identică pentru anii 2015 și 2016, atât ca trend cât și ca 
volum, fapt ce ridică anumite semne de întrebare referitoare la acuratețea fundamentării țintei 
de venit de la luna decembrie 2016 cu ocazia celei de-a doua rectificări bugetare.  

 Comparativ cu anii precedenți, în decembrie 2016 s-au înregistrat atât scăderi ale 
încasărilor nete din TVA (diferență între TVA total încasată și TVA restituită) la bugetul de 
stat (3,75 miliarde în decembrie 2016 față de 4,38 miliarde lei în decembrie 2015) cât și scăderi 
ale volumului de TVA rambursată către contribuabili (2,1 miliarde în decembrie 2016 față de 
2,98 miliarde lei rambursate în decembrie 2015). 
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 prin comparație cu anul precedent, în anul 2016 se constată o ușoară creștere a 
numărului de deconturi nesoluționate în termen (1357 deconturi de TVA la 31.12.2016, 
comparativ cu 971 la data de 31.12.2015) și a valorii TVA de rambursat neachitate către 
contribuabili (1,53 miliarde lei la 31.12.2016, față de 1,43 miliarde lei la data de 31.12.2015).  

 încasările din accize s-au situat cu 420 milioane lei sub nivelul estimat inițial și cu 600 de 
milioane sub nivelul estimat la cele două rectificări; 

 încasările la FNUASS au fost cu 56,2 de milioane sub programul inițial, respectiv 155,3 
milioane și 140,2 milioane mai mici decât estimările de la cele două rectificări succesive. În cazul 
încasărilor la bugetul de asigurări sociale de stat (pensii), se observă că încasările au fost 
substanțial sub nivelul prognozat inițial (-775,8 miliarde lei), însă urmare celor două rectificări s-
a revizuit în scădere ținta de venituri astfel că nivelul încasărilor a depășit nivelul prognozat 
cu peste 600 milioane lei (+1,6% față de programul de încasări rectificat în noiembrie). 

 

III.3.1. Aspecte generale privind realizarea veniturilor BGC in anul 2016  
  
În conformitate cu dispoziţiile art. 3 pct. 2 din Legea nr.69/2010 privind responsabilitatea 

fiscal-bugetară, republicată, bugetul general consolidat al statului  este definit ca fiind „ansamblul 
bugetelor componente ale sistemului bugetar, incluzând bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul general centralizat al unităților 
administrativ-teritoriale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele instituțiilor publice autonome, 
bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, din bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi din bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele instituțiilor 
publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe 
contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din 
fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, precum şi al altor entități clasificate 
în administrația publică, agregate, consolidate şi ajustate conform Regulamentului (UE) nr. 
549/2013 pentru a forma un întreg”. 
 Cu privire la construcţia bugetară, MFP prin Direcția Generală de Sinteză a Politicilor 
Bugetare (DGSPB), precizează următoarele: „bugetul general consolidat reprezintă un tabel 
sinoptic statistic care se ajustează conform prevederilor  Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul European de Conturi 
Naționale şi Regionale din Uniunea Europeană, care se completează cu manualul privind 
deficitul si datoria publica,( ghid de norme statistice)”. 
 

Conform celor mai recente situații centralizate și indicatori agregați la nivelul Ministerului 
Finanțelor Publice4, veniturile totale ale bugetului general consolidat realizate în anul 2016 
(conform metodologiei cash utilizate de MFP) au fost în valoare de 223,7 miliarde lei 
(aproximativ 29,5% PIB5), ceea ce determină un grad de realizare a programului actualizat de 
venituri la 31.12.2016 de aproximativ 95,1%.  

Prezentăm mai jos veniturile totale raportate de MFP pentru principalele bugete publice 
care au fost incluse în procesul de consolidare a indicatorilor BGC, prin raportare la programul 
actualizat al veniturilor la data de 31.12.2016: 

 

                                                 
4 Indicatori prezentați de MFP la data de 26.01.2017 
5 PIB estimat pentru anul 2016 - 758,5 miliarde lei 
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 - Milioane lei -  

Nr. 
Crt. 

Buget 
Program 2016 

actualizat (după a 
doua rectificare) 

Venituri6  
1.01.- 31.12.2016 

(%) Realizari / 
program  

1 Bugetul de stat 107.845,6 101.476,4 94,1% 

2 
Bugetul general centralizat al unitatilor 
administrativ teritoriale  

70.217,0 68.315,2 97,3% 

3 Bugetul asigurarilor sociale de stat 52.497,3 52.428,3 99,9% 

4 Bugetul asigurarilor pentru somaj 1.911,4 1.900,9 99,5% 

5 
Fondul national unic de asigurari sociale 
de sanatate 

26.696,3 24.950,2 93,5% 

6 
Bugetul institutiilor/activitatilor finantate 
integral si/sau partial din venituri proprii  

23.825,7 22.755,8 95,5% 

7 
Bugetul fondurilor externe 
nerambursabile 

638,0 251,2 39,4% 

8 Bugetul trezoreriei statului 112,4 361,6 321,5% 

9 
Bugetul Companiei Nationale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere 

4.348,3 4.012,6 92,3% 

Din analiza indicatorilor de mai sus se observă că nivelul redus de realizare a veniturilor 
BGC (95,1%) are drept cauze nerealizarea veniturilor la nivelul principalelor bugete 
componente, respectiv numai 94,1% pentru bugetul de stat, 93,5% pentru FNUASS, 95,5% 
pentru Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii și 97,3% 
în cazul Bugetul general centralizat al unitatilor administrativ teritoriale. Astfel, prin raportare la 
nivelul țințelor bugetare asumate, în termeni nominali rezultă un volum al veniturilor nerealizate 
după cum urmează: 

 6,37 miliarde lei, reprezentând peste 0,8% din PIB, venituri nerealizate la bugetul 
de stat,  

 1,9 miliarde lei (0,25% din PIB) la nivelul bugetelor UAT-urilor, 
 1,75 miliarde lei (0,23% din PIB) la nivelul FNUASS, 
 1,07 miliarde lei (0,14% din PIB) la nivelul instituțiilor/activităților finanțate integral 

și/sau parțial din venituri proprii. 
Pe de altă parte, amintim proiecția veniturilor foarte apropiată de 100% înregistrată la 

Bugetul asigurarilor sociale de stat, în cazul căruia s-a înregistrat un minus de venituri de aprox. 
69 milioane lei față de nivelul programat, ceea ce a determinat un grad de realizare a veniturilor 
de 99,9%. De asemenea, iese în evidență și execuția net pozitivă a veniturilor din bugetul 
trezoreriei, unde s-a înregistrat un excedent de venituri de aproximativ 249,1 milioane lei față de 
programul pe anul 2016 (grad de realizare de 321%). 

În ceea ce privește fundamentarea veniturilor pentru exercițiul bugetar 2016, s-a 
identificat o situație deosebită la nivelul Ministerului Energiei (aspecte prezentate detaliat în 
raportul de control incheiat de Curtea de Conturi la Ministerul Energiei). 

Concret, în cazul ordonatorului de credite sus-menționat s-a constatat supradimensionarea 
cu 742,9 milioane lei a veniturilor aprobate în Bugetul de venituri aferent activităţi de investiții 
finanțate integral din venituri proprii  

 Analiza efectuată de către echipa de audit asupra modului de fundamentare a veniturilor 
estimate a fi realizate din venituri proprii în perioada 2016-2019 a evidențiat fundamentarea 
eronată a nivelului veniturilor pentru anul 2016 (implicit și a anilor următori) prin cumularea 
                                                 
6 Venituri estimate la nivelul MFP, pe baza informațiilor preliminare privind execuția bugetară la 31.12.2016. Indicatorii urmează fi validați după 
centralizarea raportărilor cu termen de depunere la MFP la finalul lunii ianuarie 2017. 
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soldului de casă existent la finele anului anterior cu sumele estimate a fi realizate în anul de 
referință din veniturile aferente achitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. 

Reprezentanții Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în 
Energie organizată în cadrul Ministerului Energiei au realizat o estimare nerealistă a veniturilor 
proprii pentru anul 2016 în sumă de 952,6 milioane lei, ce a cuprins soldul contului din Trezorerie 
la 15.09.2015 în valoare de 742,9 milioane lei (respectiv sumele aferente excedentelor din anii 
2013-2015) la care s-a adăugat o valoare estimată a certificatelor ce urmau a fi achitate în anul 
2016 de 209,7 milioane lei. 

Precizăm faptul că veniturile realizate în anul 2016 la alineatul bugetar corespunzător 
(30.11.00), conform Situației privind execuția bugetară la data de 31.12.2016 furnizată de 
DGRFP – București, Activitatea de trezorerie și contabilitate publică au fost în sumă de numai 
159,9 milioane lei reprezentând un procent de 16,8% de realizare a încasării veniturilor înscrise 
în fila de buget. 

Mai mult, proiecția bugetară pentru anii 2017, 2018 și 2019 prevăzută în Legea nr. 
339/18.12.2015 a bugetului de stat pe anul 2016 a fost calculată utilizând același mod de calcul. 

Consecințele economico – financiare ale abaterii constau în lipsa de acuratețe în 
programarea Bugetului pe anii 2016 – 2019 cuprinzând sumele alocate pentru activități finanțate 
integral din venituri proprii inclus în Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 prin 
supradimensionarea veniturilor proprii estimate și implicit supradimensionarea cheltuielilor 
aferente acestora.  

III.3.2. Prezentarea principalelor categorii de venituri ale BGC din anul 2016 

Analiza asupra situațiilor centralizate privind execuția Bugetului General Consolidat 
întocmite la nivelul Ministerului Finanțelor Publice relevă un volum total al veniturilor în anul 2016 
în cuantum de 223,72 miliarde lei, din care veniturile curente reprezintă aprox. 96,4%, repectiv 
215,6 miliarde lei. 

Veniturile curente ale BGC sunt formate în principal din venituri de natură fiscală. Astfel, 
veniturile curente sunt transpuse în clasificația bugetară în 2 categorii principale, respectiv 
venituri fiscale în valoare de aproximativ 136,4 miliarde lei (61% din veniturile BGC, 18% din 
PIB) și Contribuții de asigurări (asigurări sociale de pensii, sănătate, șomaj, etc - 27,4% din 
veniturile BGC, echivalentul a 8,1% din PIB). 

Componența BGC pentru principalele categorii de venituri (conform MFP): 

VENITURI ALE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT – anul 2016  

  mil.lei % din PIB % din total 

VENITURI TOTALE  223,721.9 29.5% 100.0% 

Venituri curente  215,618.8 28.4% 96.4% 

Venituri fiscale  136,406.1 18.0% 61.0% 

Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din 
capital 

44,781.6 5.9% 20.0% 

Impozitul pe profit 15,442.0 2.0% 6.9% 

Impozitul pe salarii si venit 27,756.4 3.7% 12.4% 

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 1,583.3 0.2% 0.7% 

Impozite si taxe pe proprietate 5,898.1 0.8% 2.6% 

Impozite si taxe pe bunuri si servicii 84,127.1 11.1% 37.6% 

TVA 51,675.1 6.8% 23.1% 
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VENITURI ALE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT – anul 2016  

  mil.lei % din PIB % din total 

Accize 26,957.0 3.6% 12.0% 

Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 2,250.3 0.3% 1.0% 

Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati  

3,244.6 0.4% 1.5% 

Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile 
internationale (taxe vamale) 

882.7 0.1% 0.4% 

Alte impozite si taxe fiscale 716.7 0.1% 0.3% 

Contributii de asigurari  61,274.4 8.1% 27.4% 

Venituri nefiscale 17,938.3 2.4% 8.0% 

Venituri din capital 769.4 0.1% 0.3% 

Sume de la UE in contul platilor efectuate si  
prefinantare 

949.9 0.1% 0.4% 

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate 
si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 

5,909.6 0.8% 2.6% 

Sume incasate in contul unic (bugetul de stat) 472.7 0.1% 0.2% 

După cum lesne se observă, principala sursă de venit pentru bugetele publice o reprezintă 
încasările din TVA (51,7 miliarde lei, reprezentând 23,1% din totalul veniturilor BGC), 
urmată de impozitul pe salarii și venituri (27,8 miliarde lei - 12,4% din veniturile BGC), accize 
(26,9 miliarde lei - 12% din veniturile BGC), contribuțiile de asigurări (61,27 miliarde lei – 27,4% 
din veniturile BGC) și impozit pe profiturile obținute de persoanele juridice în România (15,4 
miliarde lei – 6,9% din veniturile BGC). 

Așadar, ponderea principală a veniturilor bugetului general consolidat este reprezentată 
de impozitele, taxele și contribuțiile sociale colectate la bugetul de stat și bugetul asigurărilor 
sociale. Obligația legală de colectare a acestor impozite și taxe revine Ministerului Finanțelor 
Publice, care în anul 2016 a încasat prin intermediul ANAF venituri în valoare de 199,4 miliarde 
lei, adică peste 89% din veniturile BGC. 
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Analizînd graficul de mai sus, remarcăm ponderea redusă a veniturilor nefiscale, ceea ce 
indică un nivel redus al veniturilor provenite din sectorul economic cu capital de stat (ex. 
dividende, vărsăminte din profit, redevențe, etc). 

Diferența față de veniturile curente este reprezentată în principal de venituri aferente 
sumelor primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 
2007-2013 și 2014-2020. Conform situațiilor centralizate și tabelelor agregate de MFP privind 
execuția Bugetului General Consolidat, veniturile reprezentând sumele primite de la Uniunea 
Europeană aferente proiectelor derulate de entități publice au fost înscrise în tabelul consolidat 
cu veniturile BGC la valoarea totală de 6.859,5 milioane lei, din care 949,9 milioane lei pe titlul 
45 – venituri aferente proiectelor din calendarul 2007-2013, respectiv 5.909,6 milioane lei pe 
titlul 48 - venituri aferente proiectelor din calendarul 2014-2020.  

Subliniem o particularitate a metodologiei utilizate de MFP (denumită în Notele de 
fundamentare ca fiind metodologie CASH) pentru consolidarea bugetelor și stabilirea 
indicatorilor BGC, respectiv estimarea și reflectarea în BGC a veniturilor din sume primite de 
la UE la nivelul plăților (cheltuielilor) realizate din buget pentru finanţarea elementului de 
cofinanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare în cadrul proiectelor cu finanțare 
externă nerambursabilă.  

Menționăm că acest principiu este prevăzut în metodologia Sistemului European de 
Conturi 2010 (SEC 2010) aprobat prin Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 21 mai 2013. Impactul implementării acestui principiu asupra 
indicatorilor BGC calculați exclusiv pe baza metodologiei CASH îl reprezintă anularea impactului 
fluxurilor de încasări și plăți rezultat din finanțarea din bugetul național a cheltuielilor pentru 
derularea proiectelor cu fonduri externe nerambursabile în contul bugetului UE (finanțarea din 
bugetul de stat a cheltuielilor ce urmează a fi solicitate și rambursate de la bugetul UE, pentru 
entitățile publice finanțate de la bugetul de stat). 

MFP întocmeşte bugetul general consolidat conform metodologiei cash(metodologia 
naţională) în vederea elaborării de analize şi este utilizat în proiecţiile şi construcţia 
fiscalbugetare în vederea menţinerii deficitului bugetului administraţiei guvernamentale sub 
pragul prevăzut de Comisia Europeană. În acest sens, metodologia naţională utilizează 
execuţiile de casă ale bugetelor componente  ale bugetului general consolidat  pe care le 
ajustează şi consolidează pe principii stabilite  de standarde europene. Bugetul general 
consolidat este un tabel sinoptic statistic care reprezintă situaţia agrgată a finanţelor publice 
cvonform standardelor guvernamentale statistice. BGC  nu trebuie confundat  cu conturile 
generale de execuţie  a bugetelor componente ale bugetului general consolidat. 

Precizăm totodată faptul că, pe lângă raportarea întocmită pe baza metodologiei 
menționată mai sus (metodologie ce utilizează, ca principiu general, reflectarea la venituri și 
cheltuieli a fluxurilor de încasări și plăți – metodologie Cash), MFP este obligat să întocmească 
raportări periodice și să informeze UE(EUROSTAT) cu privire la indicatorii execuției 
administraţiei guvernamentale, conform metodologiei Sistemului European de conturi 2010 
(metodologie ESA 2010). 

Metodologia de calcul şi de reflectare a sumelor aferente UE în deficit este identică în 
cadrul celor două metode de calcul  a deficitului.  

În acest context, pentru a clarifica eventualele confuzii legate de noțiunile de venituri și 
încasări reflectate ca fiind Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 
prefinantari aferente cadrului financiar 2007-2013 și 2014-2020, prezentăm mai jos o situație 
comparativă între veniturile reflectate în BGC și cele efectiv încasate: 
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Situația sumelor primite la de UE în anul 2016 aferente proiectelor cu finantare din 
calendarul financiar 2007-2013 
   - milioane lei - 

Capitol 45 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 
efectuate  

Execuția de 
casă  

Evidențiate în 
B.G.C.  

Buget de stat 3882.25 128.93 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 112.68 83.30 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 3,566.44   

Sume din top-up 203.12 203.12 
corectii   -157.49 

Bugete locale 1,615.04 392.12 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 136.04   

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 1,507.98   

Prefinanțare -22.01   

Corecții financiare -6.97   

Instituții autofinanțate B.L. 10.81 0.06 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 2.70   

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 7.80   

Prefinanțare 0.27   

Sume primite în avans 0.04   

Credite interne B.L. 0.00 25.29 

Buget FEN B.L. 0.00 66.86 

Bugetul fondului șomaj 65.30 0.00 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent     

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 65.30   

Prefinanțare     

Casa de sanatate -0.42   

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent -0.39   

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori -0.03   

Prefinanțare     

Bugetul instituții publice autofinanțate 521.41 123.74 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 70.08   

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 431.07   

Prefinanțare 20.26   

Buget FEN 0.00 212.86 

TOTAL 6,094.40 1,078.78 

 
Așadar, referitor la proiectele FEN din calendarul 2007-2013 (tabelul de mai sus), se 

constată că veniturile reflectate în BGC în anul 2016 (titlu 45) sunt cu aproximativ 5 miliarde 
lei mai mici față de încasările efectiv realizate (aceste sume fiind reflectate pe venituri în 
execuțiile anilor anteriori, la momentul realizării cheltuielii). 

 
Pe de altă parte, referitor la proiectele FEN din calendarul 2014-2020, se constată că 

veniturile reflectate în BGC în anul 2016 (titlu 48) sunt cu aproximativ 2,1 miliarde lei mai 
mari față de încasările efectiv realizate (sumele ar trebui să se încaseze în anul următor, în 
urma justificării eligibilității cheltuielilor și depunerii la Autoritățile de Management, de către 
beneficiari publici, a cererii de rambursare a sumelor reprezentând cota de cofinanțare din 
partea UE) . 
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Situația sumelor primite la de UE în anul 2016 cu finanțare din cadrul financiar 2014-
2020 

   - mil. lei - 

Capitol 48 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 
efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 

Execuția de 
casă  

Evidențiate în 
B.G.C. 

Buget de stat 88.24 5,600.69 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 55.57   

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 32.67   

Prefinanțare     

Bugete locale 175.36 145.42 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 172.50   

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 2.71   

Prefinanțare 0.14   

Bugetul fondului șomaj 0.00 0.01 

Bugetul instituții publice autofinanțate 3,722.00 147.81 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 3,720.68   

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 0.15   

Prefinanțare 1.17   

 din care:     

Planul national de dezvoltare rurala 3,720.68   

Buget FEN 0.00 15.64 

TOTAL 3,985.60 5,909.58 

 
 
În ceea ce privește situația identificată în cazul bugetului de stat, prezentăm în 

continuare situația comparativă privind veniturile realizate (reflectate în tabela BGC) și cele 
efectiv încasate: 

Cod Clasificație bugetară 
Venituri ale BUGETULUI DE STAT 

reflectate la consolidarea BGC 
(milioane lei) 

Titlu 45 - Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 
(utilizat pentru proiectele din calendarul financiar 2007-2013) 

129,9 

Titlu 48 - Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 
efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 

5.600,7 

TOTAL 5.730,6 milioane lei 
Așadar, veniturile bugetului de stat reprezentând sume primite de la UE pentru anul 2016 

au fost reflectate în tabela BGC la valoarea de 5,73 miliarde lei.  
Menționăm că la nivelul BGC, sumele totale (provenind însumarea la nivelul tuturor 

bugetelor componente) reprezentând sume primite de la UE pentru anul 2016 este în valoare 
de 6,859.5 milioane lei, formată din 949,9 milioane lei la Titlul 45 - Sume primite de la UE in 
contul platilor efectuate și 5.909,6 milioane lei la Titlu 48 - Sume primite de la UE/alti donatori in 
contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020. 

 Pe de altă parte, încasările efective reflectate în execuția de casă a bugetului de stat 
ca fiind sume primite de la Uniunea Europeană aferente proiectelor derulate de entități publice, 
se prezintă astfel: 
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Cod Clasificație bugetară 
Încasări efective (execuția de casă a 

BUGETULUI DE STAT) - lei 

Titlu 45 - Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 3.882.246.054,7 

Titlu 46 - Alte sume primite de la UE7 80.852.015,5 

Titlu 48 - Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 
efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 

88.241.608,1 

TOTAL 4.051.339.678,3 lei 

 

Având în vedere cuantumul semnificativ și implicațiile majore asupra indicatorilor 
privind veniturile și deficitul bugetului general consolidat, se impune o abordare atentă 
asupra celor 2 concepte și metodologii de calcul a indicatorilor BGC, respectiv 
metodologia Cash și metodologia ESA. 

Mai mult decât atât, având în vedere faptul că metodologia națională (denumită  
metodologie cash inclusiv în documentele publice, respectiv în notele de fundamentare a 
bugetului, etc) utilizată pentru calculul indicatorilor BGC (venituri, cheltuieli, deficit) are la 
bază aplicarea principiilor metodei cash pentru cvasi-totalitatea veniturilor și cheltuielilor 
bugetelor componente, dar care trebuie să respecte şi să îndeplinească standardele 
statistice de întocmire a BGC. 

În contextul celor prezentate mai sus, apreciem că se impune reglementarea unui 
cadru procedural (cu precizarea principiilor, transparentizarea operațiunilor şi 
specificarea sferei de cuprinderei), cu atât mai mult cu cât există sarcini și 
responsabilități precise în legislația specifică (Legea nr. 500/2002, Legea nr.  69/2010, etc), 
atât pentru MFP, cât și pentru Consiliul Fiscal, Curtea de Conturi și alte instituții implicate. 

 

III.3.3. Analiză comparativă privind evoluția veniturilor BGC în perioada 2004-2016 

 
Din perspectiva bugetului general consolidat, anul 2016 a coincis cu o scădere accentuată 

a veniturilor. Analiza comparativă privind evoluția veniturilor BGC, atât în termeni nominali cât și 
ca pondere în PIB, reflectă o scădere a veniturilor comparativ cu anul precedent, veniturile 
cumulate din anul 2016 (în valoare absolută de 223,7 miliarde lei) fiind cu peste 10 miliarde 
lei mai mici decât în anul precedent. 

- milioane lei-  

VENITURI 2015 2016 
Diferență 
2016/2015 

Buget general consolidat, din care  233.795,2 223.721,9 -10.073,3 

Bugetul de stat  105.705,6 101.476,4 -4.229,1 

Bugetul general centralizat al unitatilor admin. teritoriale  71.713,8 68.315,2 -3.398,6 

Bugetul asigurarilor sociale de stat  54.945,0 52.428,3 -2.516,7 

                                                 
7 Componență titlu 46:  

- 4601 - Sume virate de autoritatile de management din sumele rambursate de UE, reprezentand cheltuieli din bugetul de stat pentru 
reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plati in numele UE – suma de 80.525.624,82 lei 

- 4602 - Sume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere – suma de 326.390,64 lei 
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Bugetul asigurarilor pentru somaj  1.816,4 1.900,9 84,5 

Fondul special pentru asigurarile sociale de sanatate 23.316,6 24.950,2 1.633,6 

Bugetul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere 4.426,8 4.012,6 -414.2 

Bugetul trezoreriei statului  810,5 361.6 -449,0 

Bugetul institutiilor/ activitatilor finantate integral si/sau partial din venituri 

proprii 
23.429,4 22.755,8 -673,6 

Bugetul fondurilor externe nerambursabile 489,8 251,2 -238,6 

Transferuri între bugete (se scad) -52.830,8 -52.690,8 140,0 

Operațiuni financiare (se scad) -28,0 -39,5 -11,5 

 

Dincolo de evoluția descendentă (în termeni nominali) din ultimul an, analiza comparativă 
a volumului veniturilor prin raportare la volumul Produsului Intern Brut scoate în evidență o 
depreciere semnificativă a veniturilor BGC, ajungându-se la un nivel sub 30% din PIB8, 
adică un nivel fără precedent cel puțin din anul 2004 până în prezent. Practic, dacă în istoria 
ultimilor 12 ani s-a menținut un nivel relativ constant al veniturilor BGC în jurul a 31-32%, 
culminând cu o ușoară creștere și un nivel maxim al ultimilor ani până la aproape 33% în anul 
2015, se observă că anul 2016, în ciuda trendului pozitiv al creșterii economice, a însemnat o 
scădere semnificativă a veniturilor BGC de aprox. 3,3% din PIB.  

 

Trebuie precizat că evoluția descendentă a veniturilor cumulate BGC are ca explicație în 
principal evoluția similară a veniturilor bugetului de stat și bugetelor locale. Mai precis, în anul 
2016 s-a înregistrat un volum total al veniturilor bugetului de stat de aprox. 13,4% PIB (în 
scădere cu peste 1,2% din PIB față de 2015), respectiv 9% din PIB în cazul bugetului centralizat 
al bugetelor locale PIB (în scădere cu peste 1,2% din PIB față de 2015). Aceste scăderi au 

                                                 
8 PIB 2004 = 248,747.6 milioane lei, PIB 2005 = 290,488.8 milioane lei, PIB 2006 = 347,004.3 milioane lei, PIB 2007 = 

418,257.9 milioane lei, PIB 2008 = 524,388.7 milioane lei, PIB 2009 = 510,522.8 milioane lei, PIB 2010 = 533,881.1 

milioane lei, PIB 2011 = 565,097.2 milioane lei, PIB 2012 = 595,367.3 milioane lei, PIB 2013 = 637,456.0 milioane lei, PIB 

2014 = 667,577.4 milioane lei, PIB 2015 = 712,832.3 milioane lei, PIB 2016 = 758,500 milioane lei 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

VENIT 76.956 90.680 111.388134.173165.547157.244168.674181.920193.148200.374214.315233.795223.722

% in PIB 30,9 31,2 32,1 32,1 31,6 30,8 31,6 32,2 32,4 31,4 32,1 32,8 29,5
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însemnat un minus de venituri față de de anul precedent, de peste 4,2 miliarde lei la 
veniturile bugetului de stat, respectiv 3,4 miliarde lei la veniturile bugetelor locale. 

 

 În ceea ce privește evoluția veniturilor bugetului asigurărilor de șomaj și fondul 
asigurărilor sociale de sănătate, trebuie menționat că aceste bugete au înregistrat în termeni 
nominali ușoare creșteri ale veniturilor în anul 2016 comparativ cu anii precedenți, menținându-
se totuși la niveluri relativ constante raportat la evoluția Produsului Intern Brut din ultimii 8-10 
ani (0,3% din PIB la Bugetul asigurărilor de șomaj, respectiv 3,3% din PIB la FNUASS).  
 

 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BS 32.195 36.599 40.698 48.985 61.151 54.678 68.050 79.379 87.171 90.698 95.429 105.70 101.47

UAT 17.061 20.568 29.360 38.988 46.114 46.983 49.840 51.962 53.442 56.941 62.371 71.714 68.315

BS (%PIB) 12,9% 12,6% 11,7% 11,7% 11,7% 10,7% 12,7% 14,0% 14,6% 14,2% 14,3% 14,8% 13,4%

UAT (%PIB) 6,9% 7,1% 8,5% 9,3% 8,8% 9,2% 9,3% 9,2% 9,0% 8,9% 9,3% 10,1% 9,0%
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BAS 16.167 17.624 20.277 24.632 34.039 39.432 42.873 48.144 48.858 50.116 52.332 54.945 52.428

Somaj 1.904 2.186 2.243 2.512 1.966 1.481 1.320 2.407 1.915 1.770 1.786 1.816 1.901

FNUASS 6.877 8.474 10.757 13.081 15.781 14.624 17.259 17.821 19.085 23.069 22.867 23.317 24.950

TVA (%PIB) 6,7% 7,8% 8,0% 7,5% 7,8% 6,7% 7,4% 8,5% 8,5% 8,1% 7,6% 8,0% 6,8%

Somaj(%PIB) 0,8% 0,8% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3% 0,2% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

FNUASS(%PIB) 2,8% 2,9% 3,1% 3,1% 3,0% 2,9% 3,2% 3,2% 3,2% 3,6% 3,4% 3,3% 3,3%
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În ceea ce privește bugetul asigurărilor sociale de stat se observă o scădere de 
venituri de 2,5 miliarde lei, în contextul unei ușoare ajustări în anul 2016, de la 5% la 5,1%, a 
cotei virate către fondurile private de pensii (pilonul II). De altfel, veniturile bugetului asigurărilor 
sociale de stat au reprezentat echivalentul a 6,9% din PIB, în scădere față de anii precedenți 
(cel mai mic nivel din anul 2008 până în prezent). 

 
Analiza pe componente a veniturilor fiscale 
Analiza asupra veniturilor din TVA și accize pe o perioadă mai îndelungată (2004-

2016) relevă anumite oscilații, atât ca valori nominale cât și ca pondere în PIB. Trebuie reamintit 
că în contextul crizei economice din anii 2009-2010, au fost operate creșteri semnificative ale 
cotei de TVA (creșterea cotei de la 19% la 24% în 2010), iar ulterior toate aceste măsuri au fost 
eliminate, ajungându-se ca în prezent să fie un regim fiscal mult mai relaxat comparativ cu anii 
trecuți (cota TVA a fost redusă la 20% în 2016, utilizarea pe scară largă a cotei reduse la 
alimente). Aceste măsuri s-au reflectat direct în volumul de TVA încasată la buget, în anul 2016 
înregistrându-se o scădere semnificativă comparativ cu 2015 (scădere a încasărilor de peste 
5,4 miliarde, respectiv peste 1% din PIB). Subliniem că o analiză completă privind evoluția 
încasărilor din TVA trebuie coroborată atât cu nivelul cotei aplicabile (cota standard, cotă 
redusă), cât și cu valoarea TVA rambursată către agenții economici și nivelul soldului TVA rămas 
de rambursat către contribuabili.  

 

În ceea ce privește veniturile din accize se observă o evoluție liniară, fără fluctuații majore, 
încasările fiind în mod constant în ultimii ani în jurul a 3,3 - 3,6% din PIB. De altfel, anul 2016 a 
însemnat o creștere în termeni nominali cu aprox. 939 milioane lei, în condițiile menținerii valorii 
acestora de la 3,6% din PIB. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TVA 16.547 22.538 27.763 31.243 40.874 34.322 39.246 47.917 50.516 51.827 50.878 57.132 51.675

Accize 7.996 9.079 10.626 12.552 13.646 15.581 17.312 19.105 20.260 21.106 24.095 26.018 26.957

TVA (%PIB) 6,7% 7,8% 8,0% 7,5% 7,8% 6,7% 7,4% 8,5% 8,5% 8,1% 7,6% 8,0% 6,8%

Accize(%PIB) 3,2% 3,1% 3,1% 3,0% 2,6% 3,1% 3,2% 3,4% 3,4% 3,3% 3,6% 3,6% 3,6%
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 Referitor la cele mai importante impozite directe, respectiv impozitul pe profit vărsat 
de persoanele juridice și impozitul pe venit și salarii datorate de persoanele fizice, din analiza 
indicatorilor consolidați ai BGC se observă o consolidare în perioada recentă și o ușoară tendință 
de creștere a acestor categorii de venituri. După scăderea profitabilității firmelor din perioada 
2009-2011, încasările din impozitul pe profit au înregistrat de la an la an o creștere de 
aproximativ 0,1% din PIB, ajungând în anul 2016 la pragul de 2% din PIB (nivel inferior celor din 
anii 2007, 2008 când încasările din impozit pe profit au ajuns la nivelul a 2,5% din PIB). În termeni 
nominali veniturile fiscale provenind din impozitul pe profit au crescut în anul 2016 cu aproximativ 
1,6 miliarde lei comparativ cu anul precedent.  

Pe de altă parte, constatăm că în cazul veniturilor din impozit pe venit și salarii s-a reușit 
să se mențină un nivel al colectării în jurul a 3,5 - 3,7% din PIB, în anul 2016 încasându-se cu 
aproximativ 1,1 miliard de lei mai mult decât în anul precedent.  

 

Analiza veniturilor provenite de la bugetul UE 
Subliniem faptul că începând cu anul 2009, pe fondul nevoii stringente de accelerare a 

absorbției de fonduri externe nerambursabile, legiuitorul a impus un mecanism de prefinanțare 
din bugetul de stat, la nivelul ordonatorilor de credite finanțați de la bugetul de stat, a valorii 
integrale a proiectelor cu fonduri externe nerambursabile. În acest context, pentru instituțiile 
finanțate din bugetul de stat, se alocă credite bugetare și se include la cheltuieli inclusiv partea 
din proiectul ce urmează a fi cofinanțață din fonduri UE, urmând ca aceste sume să fie restituite 
(la momentul decontării și justificării realizării proiectului) direct în contul bugetului de stat. Astfel, 
începând cu anul 2009, de la momentul implementării mecanismului de prefinanțare a 
investițiilor cu fonduri externe, în bugetul de stat au fost reflectate atât cheltuieli (pentru cota de 
cofinanțare națională, cotă de cofinanțare UE și cheltuili neeligibile) cât și venituri aferente 
prefinanțării din bugetul de stat a părții de confinanțare UE. 

Analizând evoluția veniturilor primite de la UE în contul platilor efectuate si prefinantari 
pentru proiectele finanțate în cadrul calendarului bugetar european 2007-2013, respectiv 2014-

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Imp.profit 6.484 6.534 7.939 10.55813.05911.89310.11510.30910.85410.92612.23813.82415.442

Imp. venit si salarii 7.123 6.748 9.764 14.37518.50018.55117.95719.07620.95722.73623.69226.64027.756

Imp.profit(%PIB) 2,6% 2,2% 2,3% 2,5% 2,5% 2,3% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,8% 1,9% 2,0%

Imp.venit/salarii(%PIB) 2,9% 2,3% 2,8% 3,4% 3,5% 3,6% 3,4% 3,4% 3,5% 3,6% 3,5% 3,7% 3,7%
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2020, se observă o creștere continuă a acestor venituri până în anul 2015, când totalul acestor 
venituri reflectate în tabelul consolidat privind BGC a atins nivelul maxim de 17,4 miliarde lei, 
dintre care 7,8 miliarde lei sunt reprezintă venituri ale Bugetului de stat, iar 7,2 miliarde lei sunt 
venituri ale Bugetului general centralizat al bugetelor locale.  

După nivelul maxim istoric al veniturilor din FEN reflectate în BGC în anul 2015, respectiv 
17,4 miliarde lei, în anul 2016 s-a înregistrat o scădere accentuată a acestor venituri până la 
nivelul de 6,8 miliarde lei (scădere de aprox. -10,5,3 miliarde lei, din care -2,1 miliarde la bugetul 
de stat și – 6,6 miliarde lei la nivelul bugetelor locale).  

Situația comparativă privind veniturile totale primite de la UE în contul platilor efectuate si 
prefinantari, pentru Bugetul general consolidat și cele mai importante subcomponente ale sale 
se prezintă astfel: 

 
În analiza gradului de realizare acestei categorii de venituri este important de reținut faptul 

că în tabela centralizatoare privind Bugetul General Consolidat elaborată la nivelul MFP s-au 
înscris venituri ale Bugetului de Stat la nivelul cheltuielilor efectuate cu elementul de cofinanţare 
externă nerambursabilă  în cursul anului respectiv (plăți efectiv realizate, conform conturilor de 
execuție, de la titlul 56.02, şi respectiv 58.02). Rațiunea acestei operațiuni, astfel cum a fost 
explicată în prezentul raport, a constat în aplicarea unor reglementări și principii din Metodologia 
ESA 2010, potrivit cărora fluxurile financiare aferente proiectelor cu finanţare externă 
nerambursabilă ai căror beneficiari sunt entităţi publice nu trebuie să influențeze deficitul 
bugetului general consolidat. 

Analiza comparativă între veniturile bugetului de stat obținute din FEN reflectate în Bugetul 
General Consolidat și cele efectiv încasate (reflectate în execuția de casă a bugetului de stat) 
relevă o evoluție similară, fiind totuși de remarcat că veniturile efectiv încasate au fost, de regulă, 
sub nivelul celor evidențiate în tabela BGC.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BS 1.189,1 2.457,5 1.658,7 3.239,0 4.063,1 7.854,4 7.832,0 5.729,7

UAT 723,0 2.277,0 3.528,2 3.873,7 4.142,0 3.722,7 7.250,5 629,7

TOTAL BGC 1.916,3 5.439,7 6.111,7 7.979,1 9.173,0 12.927,3 17.446,8 6.859,5
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Dacă în anul 2015 a existat o diferență de aprox. 1,9 miliarde lei între veniturile din FEN 

reflectate în tabela BGC și cele efectiv încasate, execuția bugetară preliminată aferentă anului 
2016 arată că veniturile încasate sunt în continuare cu aproximativ 1,68 miliarde lei sub nivelul 
celor prezentate în procesul de consolidare a indicatorilor pentru determinarea BGC.  
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III.3.4. Analiză privind gradul de realizare a programului de venituri în anul 2016, pentru 
principalele categorii de venituri 

Analizând în detaliu modul de realizare a veniturilor bugetului de stat, respectiv principalul 
buget care susține buna execuție și echilibrarea pentru celorlalte bugete importante ale BGC, 
se observă că există variații semnificative din punct de vedere al îndeplinirii programului 
planificat între diferite categorii de venituri. 

Spre exemplu, raportat la programul final de venituri (actualizat la data de 31.12.2016 - 
după cea de-a doua rectificare), se constată un nivel agregat de realizare a veniturilor 
Bugetului General Consolidat de 95,1%, rezultând o diferența față de nivelul prognozat al 
veniturilor de 11,6 miliarde lei. 

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT 

Program 
actualizat la 
31.12.2016 

Execuție la 
31.12.2016  

Diferențe 
față de 

Program 
actualizat la 
31.12.2016  

Grad de 
realizare 

 VENITURI TOTALE  235,361.3 223,721.9 -11,639.4 95.1% 

1. Venituri curente  220,941.1 215,618.8 -5,322.3 97.6% 

1.1. Venituri fiscale  139,618.4 136,406.1 -3,212.3 97.7% 

 1.1.1. Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital 44,710.9 44,781.6 70.7 100.2% 

 Impozitul pe profit 15,361.4 15,442.0 80.6 100.5% 

 Impozitul pe salarii si venit 27,671.1 27,756.4 85.3 100.3% 

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 1,678.4 1,583.3 -95.1 94.3% 

 1.1.2. Impozite si taxe pe proprietate 5,883.5 5,898.1 14.6 100.2% 

 1.1.3. Impozite si taxe pe bunuri si servicii 87,660.8 84,127.1 -3,533.8 96.0% 

 TVA 53,127.5 51,675.1 -1,452.4 97.3% 

 Accize 27,562.3 26,957.0 -605.3 97.8% 

 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 3,722.7 2,250.3 -1,472.4 60.4% 

 Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 
desfasurarea de activitati  

3,248.3 3,244.6 -3.7 
99.9% 

 1.1.4. Impozitul pe comertul exterior (taxe vamale) 950.2 882.7 -67.5 92.9% 

 1.1.5. Alte impozite si taxe fiscale 412.9 716.7 303.7 173.6% 

1.2. Contributii de asigurari  60,811.3 61,274.4 463.1 100.8% 

1.3. Venituri nefiscale 20,511.4 17,938.3 -2,573.2 87.5% 

2. Venituri din capital  874.5 769.4 -105.1 88.0% 

3. Subventii  - - - - 

4. Donatii 22.7 1.6 -21.1 7.1% 

5. Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 722.9 949.9 227.0 131.4% 

6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 
prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 

12,800.1 5,909.6 -6,890.6 
46.2% 

 Analizând situația comparativă de mai sus, se constată că nivelul redus de realizare a 
veniturilor BGC este determinat în principal de neîndeplinire a programului de venituri la 
următoarele categorii: 

 TVA – venituri nerealizate în valoare de 1,45 miliarde lei – grad de realizare 97,3%; 
Situația pe cele 2 bugete care au beneficiat de venituri din TVA se prezintă astfel: 

Venituri (milioane lei) Bugetul de stat 
Bugetul general centralizat al 

U.A.T.  

 I Program 2016 actualizat 31,914.3 21,213.2 

 II Realizări 1.01.- 31.12.2016 31,166.6 20,508.5 

 III (%) Realizari / program  97.6% 96.7% 
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 accize – venituri nerealizate în valoare de 605,3 milioane lei – grad de realizare 
97,8%; 

 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii - venituri nerealizate în 
valoare de 1,47 miliarde lei – grad de realizare 60,4%; 

Se constată că veniturile bugetului de stat și cele ale U.A.T.-urilor au fost realizate într-o 
proporție de peste 100%. Practic, principala cauză a nerealizării veniturilor din categoria ”Alte 
impozite si taxe generale pe bunuri si servicii” o reprezintă realizarea doar într-o proporție de 
47,9% a veniturilor prognozate pentru Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate 
(venituri nerealizate de aprox. 1,47 miliarde lei, reprezentând taxa claw-back).  

Venituri (milioane lei) Bugetul de stat 
Bugetul general centralizat 

al U.A.T.  
FNUASS 

 I Program 2016 actualizat 850.6 43.0 2,815.7 

 II Realizări 1.01.- 
31.12.2016 

855.8 44.8 1,349.7 

 III (%) Realizari / program  100.6% 104.2% 47.9% 

 
Conform clasificaţiei bugetare taxa claw-back  are două componente: 
1.Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente finanţate din Fondul Naţional Unic 

de Asigurări Sociale de Sănătate  şi din bugetul Ministerului Sănătăţii; 
2. Venituri din contribuţia datorată pentru contracte cost - volum/cost-volum –rezultat.  
 
Așadar, principala motivație a nerealizării acestor venituri o reprezintă neîncasarea taxei-

clawback (venit aferent FNUASS), în contextul emiterii unor noi reglementări privind scăderea 
tarifelor, iar ulterior s-a resimțit și o scădere a consumului. Subliniem că această categorie de 
venituri este influențată de nivelul cheltuielilor cu medicamente suportate din FNUASS, 
ceea ce însemnă că o diminuare a veniturilor este rezultatul unei scăderi similare a cheltuielilor.  

 Venituri nefiscale - venituri nerealizate în valoare de 2,57 miliarde lei – grad de 
realizare 87,5% 

Situația privind sursa nerealizării veniturilor nefiscale, detaliată pe principalele bugete 
componente, se prezintă astfel: 

Venituri (milioane lei) Bugetul de stat 
Bugetul institutiilor/activitatilor 
finantate integral si/sau partial 

din venituri proprii  

 I Program 2016 actualizat 7,819.5 10,439.0 

 II Realizări 1.01.- 31.12.2016 6,554.2 9,934,7 

 III (%) Realizari / program  83.6% 95.2% 

  
Sursa principală a nerealizării veniturilor nefiscale la nivelul BGC o constituie nerealizarea 

acestor venituri la nivelul BGC, în cazul căruia s-au înregistrat nerealizări de  -2,57 miliarde lei). 
 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 

aferente cadrului financiar 2014-2020 - venituri nerealizate în valoare de 6,89 miliarde lei – 
grad de realizare 46,16% 

Se observă că volumul cel mai mare al veniturilor nerealizate se regăsește la categoria 
sumelor primite de la UE aferente exercițiului, volumul veniturilor nerealizate la nivelul BGC 
ajungând la 0,9% din PIB. 

Situația detaliată pe principalele sugete subcomponente ale BGC se prezintă astfel: 
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Venituri (milioane lei) Bugetul de stat 
Bugetul general 

centralizat U.A.T.  

Bugetul 
institutiilor/activitatilor 

finantate integral si/sau 
partial din venituri proprii  

 I Program 2016 actualizat 10,063.6 1,940.5 700.0 

 II Realizări 1.01.- 31.12.2016 5,600,7 145.4 147,8 

 III (%) Realizari / program  55,64% 7.2% 21,1% 

 

Conform tabelului de mai sus, gradul de nerealizare a veniturilor din FEN este foarte mare 
la toate cele 3 bugete care includ această categorie de venituri.  

Astfel, la nivelul bugetului de stat, veniturile din FEN aferente calendarului 2014-2020 
(conform metodologiei utilizate de MFP pentru reflectarea în tabela BGC), au înregistrat o 
diferență negativă față de nivelul programat în valoare de -4,46 miliarde lei. 

La nivelul bugetelor UAT-urilor s-a constatat că veniturile din FEN realizate au reprezentat 
doar 7,5% din nivelul programat, rezultând un venituri nerealizate de 1,79 miliarde lei. 

 
Concluzionând asupra celor de mai sus, observăm că nerealizarea veniturilor bugetului 

general consolidat este efectul neîndeplinirii țintelor de venituri pentru principalele bugete 
componente : 

 

VENITURI (milioane lei) 

Program de venituri 
actualizat la 

31.12.2016 (dupa 
cea de-a doua 

rectificare) 

Execuție venituri 
bugetare - 
31.12.2016 

Diferență Execuție 
vs. Programat 
(dupa cea de-a 

doua rectificare) 

Buget general consolidat 235.361,3 223.721,0 -11.639,4 

 Bugetul de stat 107.845,6 101.476,4 -6.369,2 

 Bugetul general centralizat al unitatilor 
administrativ teritoriale  

70.217,0 68.315,2 -1.901,8 

 Fondul national unic de asigurari sociale de 
sanatate 

26.696,3 24.950,2 -1.746.1 

 Bugetul institutiilor/activitatilor finantate 
integral si/sau partial din venituri proprii  

23.825,7 22.755,8 -1.069,9 

 Bugetul fondurilor externe nerambursabile 638,0 251,2 -386,8 

 Bugetul Companiei Nationale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere 

4.348,3 4.012,6 -335,7 

 Bugetul asigurarilor sociale de stat 52.497,3 52.428,3 -69,0 

 Bugetul asigurarilor pentru somaj 1.911,4 1.900,9 -10,5 

 Bugetul trezoreriei statului 112,4 361,6 249,2 

 Transferuri între bugete (se scad) -52.670,1 -52.690,8 -20,7 

 Operațiuni financiare -60,5 -39,5 21,0 

 

Analizând tabelul de mai sus, se observă că mai mult de jumătate din veniturile nerealizate 
raportate în BGC au ca motivație neîndeplinirea unor categorii de venituri ale bugetului de stat. 
Practic, din cei 11,6 miliarde lei venituri nerealizate la nivelul BGC, aprox. 6,4 miliarde de lei 
provind din gradul redus de execuție a veniturilor la nivelul Bugetului de stat. Așadar, prin 
raportare la prevederile finale ale programului de venituri (după cea de-a doua rectificare din 
22.11.2016, actualizat la 31.12.2016), se constată că nivelul de realizare a veniturilor bugetului 
general consolidat este redus, aprox. 5% din veniturile totale prognozate (inclusiv cu ocazia 
ultimei rectificări bugetare din noiembrie 2016) fiind nerealizate la data de 31.12.2016.  
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În ceea ce privește bugetul de stat, în mod sintetic, situația privind principalele tipuri de 

venituri și nivelul de execuție a veniturilor, prin raportare la programul definitiv (după cea de-a 
doua rectificare bugetară, ajustat la 31.12.2016), conform datelor din BUGETUL GENERAL 
CONSOLIDAT, se prezintă astfel: 
 

BUGETUL DE STAT 

Program 
actualizat la 
31.12.2016 

Execuție la 
31.12.2016  

Diferențe față 
de Program 
actualizat la 
31.12.2016  

Grad de 
realizare 

 VENITURI TOTALE  107,845.6 101,476.4 -6,369.1 94.1% 

1. Venituri curente  97,243.5 94,887.8 -2,355.6 97.6% 

1.1. Venituri fiscale  88,406.3 87,323.3 -1,083.0 98.8% 

 1.1.1. Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital 26,100.4 26,473.3 372.9 101.4% 

 Impozitul pe profit 15,313.0 15,394.7 81.6 100.5% 

 Impozitul pe salarii si venit 9,118.5 9,505.3 386.9 104.2% 

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 1,668.9 1,573.3 -95.6 94.3% 

 1.1.2. Impozite si taxe pe proprietate 1,075.5 1,051.3 -24.2 97.8% 

 1.1.3. Impozite si taxe pe bunuri si servicii 60,246.1 58,862.7 -1,383.4 97.7% 

 TVA 31,914.3 31,166.6 -747.8 97.7% 

 Accize 26,156.2 25,556.2 -600.0 97.7% 

 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 850.6 855.8 5.2 100.6% 

 Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau 
pe desfasurarea de activitati  

1,324.9 1,284.1 -40.8 
96.9% 

 1.1.4. Impozitul pe comertul exterior (taxe vamale) 950.2 882.7 -67.5 92.9% 

 1.1.5. Alte impozite si taxe fiscale 34.1 53.3 19.2 156.3% 

1.2. Contributii de asigurari  1,017.7 1,010.3 -7.4 99.3% 

1.3. Venituri nefiscale 7,819.5 6,554.2 -1,265.2 83.8% 

2. Venituri din capital  335.0 346.8 11.8 103.5% 

3. Subventii      0.0  

4. Donatii     0.0  

5. Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 203.5 129.0 -74.6 63.4% 

6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 
efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 

10,063.6 5,600.7 -4,462.9 
55.7% 

7. Alte sume primite de la UE pentru programele operationale 
finantate in cadrul obiectivului convergenta 

    0.0 
 

8. Operatiuni financiare   39.5 39.5  

9. Sume incasate in contul unic la bugetul de stat   472.7 472.7  

 

Așa cum am arătat mai sus, principala sursă a nerealizării veniturilor bugetului de stat 
(aprox. -6,37 miliarde lei) o reprezintă neîndeplinirea nivelului programat al veniturilor din FEN 
(-4,46 miliarde lei), respectiv nerealizarea veniturilor nefiscale (-1,26 miliarde lei) și nerealizarea 
veniturilor din TVA (-0,74 miliarde lei) și din accize (-0,6 miliarde lei).  

În condițiile în care în anul 2016 au fost operate 2 rectificări asupra prevederilor bugetului 
de stat, ultima dintre ele cu aprox. 40 de zile înainte de finalul exercițiului financiar, remarcăm 
diferențele semnificative între nivelul programului de venituri actualizat la 31.12.2016 și 
nivelul veniturilor efectiv realizate la sfârșitul anului. 
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III.3.5. Analiză comparativă între programul de venituri prevăzut în legile bugetare (lege 
inițială și de rectificare) și nivelul realizat al veniturilor, la data 31.12.2016 

 
În anul 2016 au fost operate două rectificări bugetare asupra bugetului de stat și 

bugetului asigurărilor sociale, în lunile august și noiembrie, scopul principal fiind acela de a 
ajusta nivelul programat la realitățile economice și nivelul efectiv realizat al veniturilor și 
cheltuielilor. Din aceste considerente, în condițiile unei execuții realiste și prudente a bugetului, 
fiecare rectificare bugetară în parte (ajustare asupra nivelului prognozat ale veniturilor și 
cheltuielilor) trebuie să reprezinte o apropiere a nivelului proiecției bugetare de nivelul 
efectiv realizat.  

Așadar, operarea unor rectificări bugetare ar trebui să se reflecte în ajustarea, în sens 
pozitiv sau negativ, a gradului de realizare a veniturilor/cheltuielilor, astfel încât să se obțină un 
nivel de realizare cât mai apropiat de 100%.  

În mod firesc, prognoza inițială a veniturilor și cheltuielor nu poate avea acuratețe de 100% 
(mai ales în cotextul aprobării legii bugetare anuale cu mai mult de un an înainte de finalizarea 
exercițiului bugetar aprobat). Rectificările bugetare realizate pe parcursul anului, inclusiv până 
la în luna noiembrie a anului în care se execută bugetul, conferă avantajul de a cunoaște 
execuția bugetară efectiv realizată pentru cel puțin 9 luni. Din acest motiv, în condițiile operării 
unor rectificări bugetare succesive în decursul anului, inclusiv până în luna noiembrie, execuția 
bugetară realizată la finalul lunii decembrie ar trebui să conțină deviații minore față de nivelul 
rectificat al veniturilor și cheltuielilor. 

Practic, țința finală a rectificării succesive a bugetului o reprezintă obținerea unui grad de 
realizare a indicatorilor de venituri și cheltuieli cât mai apropiat de 100%. De altfel, într-o manieră 
prudentă și responsabilă de construcție a bugetului, ar trebui ca veniturile să aibă un nivel de 
realizare peste 100%, însă cât mai apropiat de acest nivel.  

Analiza comparativă asupra veniturilor BGC realizate la 31.12.2016 față de nivelurile 
veniturile programate prevăzute în legile bugetare anuală și de rectificare ne indică atât exemple 
pozitive de prognoză a veniturilor, cât și situații de rectificări care au îndepărtat prevederile 
bugetare finale de veniturile efectiv realizate. 

Referitor la anul 2016, subliniem faptul că cele două rectificări nu au determinat 
creșterea acurateței prognozei veniturilor totale ale BGC, înregistrându-se în fapt o scădere 
a gradului de realizare a programului de venituri (nivel de realizare de 95,9% față de programul 
inițial, 94,1 față de prima rectificare și 94% față de veniturile prognozate la cea de-a doua 
rectificare) 

Se observă că cele 2 rectificări nu au determinat o ajustare corespunzătoare asupra 
veniturilor estimate, astfel încât nivelul final prognozat să fie cât mai apropiat de nivelul efectiv 
realizat. Acestea au avut ca efect deviații semnificative de la țința obținerii unui grad de realizare 
a veniturilor de 100%, în unele cazuri observându-se chiar deprecierea acurateței prognozei 
veniturilor de la o rectificare la alta, după cum urmează: 

- Venituri fiscale – gradul de realizare față de nivelul inițial prognozat (prin legea bugetară 
339/2015) este de 100,2%, iar ulterior prin rectificările bugetare operate a rezultat un nivel la 
31.12.2016 de 97,7% 

- Alte impozite pe profit, venit si castiguri din capital de la persoane juridice (ex. impozit pe 
veniturile microîntreprinderilor) – gradul de realizare raportat la programul inițial a fost de 135,6% 
(indică o subestimare a veniturilor), iar raportat la prima rectificare s-a obținut un grad de 
realizare de 96,7%, iar față de a doua rectificare 94,3%. 
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- Taxa pe valoare adăugată – raportat la programul inițial, a rezultat un grad de îndeplinire 
de 98,7%, care a scăzut după prima și a doua rectificare până la 97,3% (ponderea ridicată a 
acestei categorii de venituri determină, în termeni nominali, venituri nerealizate de aprox. 1,46 
miliarde lei).  

 - Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (în principal, taxa claw-back)– în urma 
celor 2 rectificări succesive, s-a menținut un nivel supraestimat al veniturilor, astfel că gradul de 
realizare la nivelul BGC a rămas în jurul a 60% (doar 47,9% în cazul taxei claw-back) ; 

- Impozit pe comertul exterior (taxe vamale) – raportat la prevederile inițiale a rezultat un 
grad de realizare a veniturilor de 105,5%, însă supraestimarea ulterioară de la cele două 
rectificări a condus la un grad de realizare final de 92,9% ; 

- Veniturile nefiscale – raportat la prevederile inițiale a rezultat un grad de realizare de 
93,7%, însă cele două rectificări nu au condus la îmbunătățirea indicatorului, ci dimpotrivă, au 
determinat un grad de realizare final de 87,5% ; 

- Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari – se observă 
o situație diametral opusă privind prognozele pentru venituri aferente celor 2 calendare 
bugetare, respectiv un grad de realizare de 131,4% aferent perioadei 2007-2013 și doar 46,2% 
pentru proiectele din calendarul 2014-2020. Totuși, analizând la nivel agregat cei doi indicatori, 
rezultă un grad de realizare a acestor venituri care s-a situat constant, inclusiv după prima și a 
doua rectificare, la un nivel de aproximativ 50%. Subliniem impactul deosebit al neîndeplinirii 
țintei de venituri și menținerii constante a unui program supraestimat al veniturilor din FEN 
(program inițial cumulat de 13,13 miliarde, respectiv 13,53 miliarde lei după rectificarea din 
noiembrie), în condițiile realizării la sfârșitul anului a unor venituri de aprox. 6,86 miliarde lei. 

 
Subliniem faptul că există și exemple pozitive de prognoză a veniturilor, când urmare celor 

2 rectificări bugetare s-a obținut un nivel al veniturilor foarte apropiat de 100%, astfel : 
- Impozit pe profit – execuția veniturilor față de ținta inițială indică un nivel de 107,3%, iar 

față de programul final (urmare rectificărilor) de 100,5%; 
- Impozit pe venit și salarii – execuția veniturilor față de ținta inițială indică un nivel de 

105,9%, iar față de programul final (urmare rectificărilor) de 100,3%; 
- Impozite și taxe pe proprietate – execuția veniturilor față de ținta inițială indică un nivel de 

98,6%, iar față de programul final (urmare rectificărilor) de 100,2%; 
- Taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 

– execuția veniturilor față de ținta inițială indică un nivel de 93,9%, iar față de programul final 
(urmare rectificărilor) de 99,9%. 
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BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT 

PROGRAM 2016 (milioane lei) 

Execuție la 
31.12.2016 

GRAD REALIZARE  

Program 
aprobat 

2016 

Rectificare I 
2016 

Rectificare 
II 2016 

Actualizat 
31.12.2016 

Program 
aprobat 

2016 

Rectificare 
I 2016 

Rectificare 
II 2016 

Actualizat 
31.12.2016 

 VENITURI TOTALE  231,125.5 235,332.4 235,674.2 235,361.3 223,721.9 96.8% 95.1% 94.9% 95.1% 

1. Venituri curente  217,018.2 220,862.9 221,242.9 220,941.1 215,618.8 99.4% 97.6% 97.5% 97.6% 

1.1. Venituri fiscale  136,123.0 139,465.5 139,618.4 139,618.4 136,406.1 100.2% 97.8% 97.7% 97.7% 

 1.1.1. Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital 41,759.6 44,179.3 44,711.0 44,710.9 44,781.6 107.2% 101.4% 100.2% 100.2% 

 Impozitul pe profit 14,384.9 15,437.5 15,361.4 15,361.4 15,442.0 107.3% 100.0% 100.5% 100.5% 

 Impozitul pe salarii si venit 26,206.9 27,103.8 27,671.1 27,671.1 27,756.4 105.9% 102.4% 100.3% 100.3% 

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 1,167.8 1,637.9 1,678.4 1,678.4 1,583.3 135.6% 96.7% 94.3% 94.3% 

 1.1.2. Impozite si taxe pe proprietate 5,980.1 5,982.7 5,883.5 5,883.5 5,898.1 98.6% 98.6% 100.2% 100.2% 

 1.1.3. Impozite si taxe pe bunuri si servicii 87,137.6 87,888.1 87,660.9 87,660.8 84,127.1 96.5% 95.7% 96.0% 96.0% 

 TVA 52,342.3 53,198.6 53,127.6 53,127.5 51,675.1 98.7% 97.1% 97.3% 97.3% 

 Accize 27,382.3 27,562.3 27,562.3 27,562.3 26,957.0 98.4% 97.8% 97.8% 97.8% 

 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 3,958.6 3,757.1 3,722.7 3,722.7 2,250.3 56.8% 59.9% 60.4% 60.4% 

 Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau 
pe desfasurarea de activitati  

3,454.5 3,370.2 3,248.3 3,248.3 3,244.6 
93.9% 96.3% 99.9% 99.9% 

 1.1.4. Impozitul pe comertul exterior (taxe vamale) 836.7 1,015.6 950.2 950.2 882.7 105.5% 86.9% 92.9% 92.9% 

 1.1.5. Alte impozite si taxe fiscale 409.0 399.9 412.9 412.9 716.7 175.2% 179.2% 173.6% 173.6% 

1.2. Contributii de asigurari  61,748.8 60,766.8 60,811.3 60,811.3 61,274.4 99.2% 100.8% 100.8% 100.8% 

1.3. Venituri nefiscale 19,146.4 20,630.6 20,813.1 20,511.4 17,938.3 93.7% 86.9% 86.2% 87.5% 

2. Venituri din capital  951.7 901.8 874.5 874.5 769.4 80.8% 85.3% 88.0% 88.0% 

3. Subventii                

4. Donatii 20.6 22.5 22.6 22.7 1.6 7.8% 7.1% 7.1% 7.1% 

5. Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 336.9 744.0 734.8 722.9 949.9 282.0% 127.7% 129.3% 131.4% 

6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 
efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 

12,798.1 12,801.3 12,799.5 12,800.1 5,909.6 
46.2% 46.2% 46.2% 46.2% 

7. Alte sume primite de la UE pentru programele operationale 
finantate in cadrul obiectivului convergenta 

          
    

8. Operatiuni financiare               

9. Sume incasate in contul unic la bugetul de stat         472.7     
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Subliniem că nivelul de realizare a veniturilor BGC este influențat atât de proiecțiile de 
venituri de la nivelul MFP, cât și de prognozele de venituri realizate la nivelul unităților 
administrativ teritoriale, instituțiilor finantate integral și/sau partial din venituri proprii, CNAIR, etc. 
Totuși, după cum s-a observat din expunerea de mai sus, principalele venituri nerealizate în 
execuția bugetară a anului 2016 sunt într-o pondere semnificativă venituri ale Bugetului de stat. 
Din aceste motive, o analiză separată asupra gradului de realizare a veniturilor bugetului de stat, 
prin raportare la legea inițială și cele două rectificări operate asupra bugetului de stat (OG nr. 
14/2016 și OUG nr. 86/2016), va conduce la concluziile prezentate mai sus în cazul veniturilor 
Bugetului general consolidat.  

Se remarcă faptul că, la nivel global, veniturile estimate inițial, cu ocazia legii bugetare 
anuale (L339/2015) au fost mai apropiate de nivelul efectiv realizat al veniturilor decât 
nivelul ajustat în urma celor 2 rectificări bugetare (grad de realizare raportat la legea 
bugetară inițiala - 96,8%, sensibil mai mare față de gradul de realizare a programului urmare 
celei de-a doua rectificări din noiembrie 2016, respectiv 94,9%). 

 
Prin comparație cu estimartea veniturilor bugetului general consolidat, unde putem 

identifica mai multe variabile legate de bugetul UAT-urilor, bugetul instituțiilor autofinanțate, etc, 
care cresc nivelul de dificultate a estimărilor realizate de MFP, prognoza privind veniturile 
bugetului de stat ar trebui ar trebui să aibă un nivel superior de acuratețe. Ori, în situația 
de față, constatăm că nivelul de acuratețe a estimărilor veniturilor bugetului de stat este mai 
redus decât rezultatul obținut în cazul bugetului general consolidat (grad de realizare a veniturilor 
de 94,1% la BS față de 95,1% la BGC).  

În acest sens, exemplificăm principalele categorii de venituri în cazul cărora 
rectificările bugetare nu au determinat o acuratețe mai ridicată a estimărilor veniturilor 
bugetului de stat, conform datelor raportate în BGC: 

- Veniturile nefiscale – raportat la prevederile inițiale a rezultat un grad de realizare de 
97,2%, însă urmare celor două rectificări a rezultat un grad de realizare final de 83,8% ; 

- Impozit pe comertul exterior (taxe vamale) - raportat la prevederile inițiale a rezultat un 
grad de realizare de 105,5%; urmare celor două rectificări a rezultat un grad de realizare de 
86,9%, respectiv 92,9%; 

- Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente 
cadrului financiar 2007-2013 și 2014-2020 - gradul de relizare a acestor venituri ale BS s-a situat 
la un nivel mediu de 55,81% (63,4% pentru veniturile aferente calendarului 2007-2013 și 55,7% 
pentru veniturile aferente calendarului bugetar 2014-2020). Dacă în cazul veniturilor din FEN 
aferente calendarului 2007-2013 se observă că în bugetul inițial nu fusese estimate venituri, în 
cazul veniturilor aferente exercițiului 2014-2020 se constată o depreciere a gradului de 
realizarea a veniturilor în urma celor două rectificări bugetare. În mod concret, se constată că  
OG14/2016 și OUG 86/2016 au avut un efect contrar scopului firesc al unei rectificări bugetare, 
determinând o îndepărtare și mai mare a realizărilor față de ținta prognozată, în primul rând ca 
efect al rectificării în plus cu peste 1 miliard de lei din luna noiembrie (creșterea nivelului estinat 
de la 8,97 miliarde lei până la 10,06 miliarde lei, în contextul unui nivel realizat la 
31.12.2016 de doar 5,6 miliarde leii). Așadar, impactul asupra bugetului de stat în urma 
estimării nerealiste a veniturilor din FEN a constat în nerealizarea unor venituri în cuantum de 
peste 4,5 miliarde lei.  
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BUGETUL DE STAT 

PROGRAM 2016 (milioane lei) 
Execuție 

la 
31.12.2016  

GRAD REALIZARE  

Program 
aprobat 

2016 

Rectificare I 
2016 

Rectificare II 
2016 

Actualizat 
31.12.2016 

Program 
aprobat 

2016 

Rectificare 
I 2016 

Rectificare 
II 2016 

Actualizat 
31.12.2016 

 VENITURI TOTALE  105,033.8 108,623.5 108,296.9 107,845.6 101,476.4 96.6% 93.4% 93.7% 94.1% 

1. Venituri curente  95,652.7 99,074.4 97,669.8 97,243.5 94,887.8 99.2% 95.8% 97.2% 97.6% 

1.1. Venituri fiscale  88,251.7 89,880.9 88,530.9 88,406.3 87,323.3 98.9% 97.2% 98.6% 98.8% 

 1.1.1. Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din 
capital 

23,995.1 25,879.9 26,100.4 26,100.4 26,473.3 110.3% 102.3% 101.4% 101.4% 

 Impozitul pe profit 14,331.3 15,384.9 15,313.0 15,313.0 15,394.7 107.4% 100.1% 100.5% 100.5% 

 Impozitul pe salarii si venit 8,507.8 8,865.5 9,118.5 9,118.5 9,505.3 111.7% 107.2% 104.2% 104.2% 

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 1,156.0 1,629.4 1,668.9 1,668.9 1,573.3 136.1% 96.6% 94.3% 94.3% 

 1.1.2. Impozite si taxe pe proprietate 1,160.6 1,074.5 1,075.5 1,075.5 1,051.3 90.6% 97.8% 97.8% 97.8% 

 1.1.3. Impozite si taxe pe bunuri si servicii 62,253.4 61,879.1 60,370.7 60,246.1 58,862.7 94.6% 95.1% 97.5% 97.7% 

 TVA 33,648.4 33,399.6 32,038.9 31,914.3 31,166.6 92.6% 93.3% 97.3% 97.7% 

 Accize 25,976.2 26,156.2 26,156.2 26,156.2 25,556.2 98.4% 97.7% 97.7% 97.7% 

 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 1,095.3 884.2 850.6 850.6 855.8 78.1% 96.8% 100.6% 100.6% 

 Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati  

1,533.5 1,439.1 1,324.9 1,324.9 1,284.1 83.7% 89.2% 96.9% 96.9% 

 1.1.4. Impozitul pe comertul exterior (taxe vamale) 836.7 1,015.6 950.2 950.2 882.7 105.5% 86.9% 92.9% 92.9% 

 1.1.5. Alte impozite si taxe fiscale 5.9 31.9 34.1 34.1 53.3 906.1% 167.1% 156.3% 156.3% 

1.2. Contributii de asigurari  660.6 1,196.1 1,017.7 1,017.7 1,010.3 152.9% 84.5% 99.3% 99.3% 

1.3. Venituri nefiscale 6,740.3 7,997.5 8,121.2 7,819.5 6,554.2 97.2% 82.0% 80.7% 83.8% 

2. Venituri din capital  408.1 347.5 335.0 335.0 346.8 85.0% 99.8% 103.5% 103.5% 

3. Subventii                

4. Donatii               

5. Sume primite de la UE in contul platilor efectuate   228.6 228.6 203.5 129.0  56.4% 56.4% 63.4% 

6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 
efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 
2014-2020 

8,973.0 8,973.0 10,063.6 10,063.6 5,600.7 62.4% 62.4% 55.7% 55.7% 

7. Alte sume primite de la UE pentru programele 
operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta 

              

8. Operatiuni financiare         39.5     

9. Sume incasate in contul unic la bugetul de stat         472.7     
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Echipa de control a solicitat Ministerului Finanțelor Publice să precizeze care au 
fost motivațiile care au determinat nerealizarea veniturilor BGC conform prevederilor 
conținute de OG 14/2016 si respectiv OUG nr.86/2016. Răspunsul formulat de 
reprezentanții MFP a fost următorul:  

”Gradul de realizare al veniturilor estimate in cadrul DGPACDFP a fost de 99,7% pentru anul 2016. 
(date operative, conform Anexa întrebare 3). Principalele nerealizări la bugetul de stat au fost înregistrate la 
TVA și la accize: 

 -gradul de realizare al TVA față de programul stabilit pentru anul 2016 (97,3%) a fost influențat 
negativ de nerealizarea programului de încasări privind obligațiilor restante la bugetul general consolidat, 
dar și de rambursările din luna decembrie 2016 care au fost peste media anuală. 

-nerealizarea programului stabilit pentru veniturile din accize (97,7%) a fost influențată de evoluția 
accizelor la produsele energetice în luna decembrie în contextul optimizării fiscale a operatorilor economici 
din perspectiva reducerii accizei la produsele energetice de la 1 ianuarie 2017. 

Referitor la veniturile bugetelor de asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate și asigurări 
sociale de șomaj (venituri nefiscale și din contribuții), gradul de realizare al acestor venituri a fost de 100,8%, 
având în vedere că încasările la aceste bugete pentru anul 2016 (date operative) ale anului au arătat o 
realizare suplimentară de 0,5 mld lei. 
 Diminuarea la indicatorul Venituri nefiscale din BGC în execuție față de program apare din cauza 
consolidărilor între bugete, mai precis transferul de la CNAS către spitale privind contractele cu CNAS a fost 
estimat la bugetul inițial în valoare de 11,6 mld lei, iar execuția a fost de 13,1 mld lei (diferență de 1,5 mld 
lei). Bugetele spitalelor nu se aprobă odată cu legea bugetului de stat, deci nu se poate vedea concret cât 
primesc de la CNAS la construcția BGC. În acest caz se folosesc estimări. În execuție acestea se reflectă 
într-o poziție distinctă de clasificație de venituri în bugetul spitalelor și se poate consolida suma exactă. 
Contrapartida pe cheltuieli la aceste consolidări se reflectă pe bunuri și servicii. Și aici se observă această 
diferență de transfer consolidabil de la 11,8 mld lei în programare la 13,1 mld lei în execuție (diferență de 1,3 
mld lei). Consolidările se realizează pentru a nu avea dublă înregistrare a sumelor, este o operațiune 
statistică. 

În timpul rectificărilor bugetul general consolidat se construiește plecând de la programul 
inițial/actualizat la care se adaugă influențele din legile de rectificare, astfel că această estimare nu a putut 
fi corectată la rectificările bugetare.  

O altă diminuare a indicatorul Venituri nefiscale din BGC apare de la bugetul de stat unde s-a estimat 
la cele două rectificări la indicatorul Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți suma de 1,4 
mld lei (la prima rectificare 0,8 mld lei, iar la doua 0,6 mld lei) conform OUG 57/2015 și s-au încasat 1,5 mld 
lei. 

În conformitate cu prevederile din nota de fundamentare a OUG 57/2015 prin care s-au făcut 
modificări la anumite alineate din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea 
unor măsuri financiare în domeniul bugetar în sensul că “sumele provenite din finanțarea bugetară a anilor 
precedenți, care se restituie în condițiile legii bugetelor din care au fost acordate, să se evidențieze în buget 
la o poziție distinctă de venituri bugetare, atât în programare cât și în execuție. O astfel de măsură vine în 
sprijinul elaborării unei programări a veniturilor și cheltuielilor bugetare în corelație strânsă cu execuția finală 
a exercițiului bugetar pentru care se programează veniturile și cheltuielile.” 
Conform procedurilor actuale, în execuția anuală a anului 2016 a bugetelor componente ale bugetului 
general consolidat, la subcapitolul de venituri ”Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor 
precedenți”, sunt înregistrate sume rezultate ca urmare a unor plăți efectuate din bugetele anilor precedenți 
şi care ulterior s-au restituit/recuperat din diverse motive. Potrivit acestei proceduri, plățile efectuate rămân 
raportate la nivelul la care acestea au fost efectuate în anii precedenți fără a putea fi corectate cu sumele 
restituite in anii următori celui de execuție, iar veniturile bugetare sunt artificial majorate cu sumele 
restituite/recuperate. 

În aplicarea Normelor Europene privind Sistemul European de Conturi, pentru a se evita o majorare 
artificială a veniturilor bugetului general consolidat, în condițiile în care aceste sume se evidențiază la acest 
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moment într-o poziție distinctă pe venituri, în scopul reflectării unitare și a raportării corecte a plăților efectuate 
din bugetele componente ale bugetului general consolidat, în execuție aceste sume au fost eliminate din 
bugetul general consolidat. 

De altfel, prin OUG nr. 9/2017, art. 17. din OUG 57/2015 a fost modificat, iar în anul 2017 se revine 
la reflectarea pe cheltuieli cu semnul minus a acestor sume, respectiv sumele restituite/ recuperate aferente 
unor plăți dispuse de la aceste bugete în anii anteriori, nu se evidențiază în programare ci numai în execuție 
la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare.  

Situația sumelor primite de la UE în contul plăților efectuate aferente cadrului financiar 2014-2020 

 
Justificări privind diferențele între sumele prevăzute la rectificarea bugetară din noiembrie 2016 și execuția 
operativă pe anul 2016 

   milioane lei 

  
Program rectificare 

noiembrie 2016 Execuție operativă 2016 

Diferențe execuție 
operativă 2016 față 

de program 

Buget general consolidat 12.800,1 5.909,6 -6.890,5 

din care:    
Buget de stat 10.063,6 5.600,7 -4.462,9 

Bugete locale 1.940,5 145,4 -1.795,1 

Bugete autofinanțate  700,0 147,8 -552,2 

Buget FEN 96,0 15,6 -80,4 

Justificări sumă  6.890,5 

1. Justificare pentru sumele nerealizate de la Buget de stat: În conformitate cu 
prevederile art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului privind gestionarea financiară 
a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, 
nr.64/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Având în vedere necesarul de 
cash-flow la nivelul autorităților de management pentru rambursarea cheltuielilor 
efectuate de beneficiari astfel încât aceste cheltuieli să poată fi incluse în declarațiile de 
cheltuieli către Comisia Europeană. Această sumă nu se reflectă în execuție pe partea 
de venituri. Reîntregirea sumelor primite până la sfârșitul anului s-a realizat pe partea 
de cheltuieli, la titlul de la care a fost acordată suma, creditele bugetare rămânând 
nediminuate ținând cont că pe acele credite bugetare s-au realizat fazele execuției 
bugetare pentru alimentarea Fondului de Indisponibilități Temporare. (Atașăm situația 
primită de la Autoritatea de Certificare și Plată) 

2.312,2 

2. Justificare pentru sumele nerealizate de la Buget de stat: Influență nerealizări de 
venituri provenită din neutilizarea alocărilor de sume conform prevederilor bugetare de 
la pozițiile de cheltuieli corespunzătoare, titlul 58 și titlul 56, după caz. (Anexat -Situație 
OPC titlul 58 buget de stat, Situație OPC titlul 56 buget de stat) 

2.150,7 

3. Justificare pentru sumele nerealizate de la Bugetele locale, Bugetul instituțiilor 
finanțate integral/parțial din venituri proprii si subvenții și Buget FEN: Sumele pentru 
Bugetele locale și Bugetul instituțiilor finanțate integral/parțial din venituri proprii si 
subvenții sunt determinate în contrapartida cu sumele aprobate prin legile 
bugetare/rectificările bugetare la OPC cu rol de AM pentru cofinanțarea proiectelor din 
fonduri UE ai căror beneficiari sunt aceste entități. (Atașam Fisele de buget ale 
Ministerului Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării regionale și administrației 
publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale -AFIR). 
Bugetul FEN este solicitat de OPC. 

2.427,6 
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Faţă de punctul de vedere transmis de MFP, echipa de control formulează 
următoarele observații: 

Potrivit, datelor operative furnizate de MFP cu privire la veniturile bugetului general 
consolidat,  a rezultat că la data de 31 decembrie 2016 veniturile nefiscale realizate erau 
de 17,938 miliarde lei, rezultând o diferenţă negativă de 2,573 miliarde lei faţă de 
programul definitiv aferent acestor categorii de venituri bugetare.  

Veniturile nefiscale ale bugetului general consolidat raportate de MFP ca fiind 
nerealizate au următoarea componenţă: 

-buget de stat       - 1,265  miliarde lei, 
-buget UAT       + 0,549 miliarde lei; 
-buget AS       - 0,034  miliarde lei; 
-buget Somaj       - 0,014  miliarde lei; 
-buget FUNASS      - 0,034  miliarde lei; 
-buget IPFPVP      - 0,504  miliarde lei; 
-buget Trezorerie      +0,249  miliarde lei; 
-buget CNADR      -0,062   miliarde lei; 
-transferuri       -1,516   miliarde lei; 
-op. financiare       -0,060   miliarde lei 
 Total venituri nefiscale ale BGC nerealizate    -2,573 miliarde lei 
 
 Prin adresa nr. 360098/07.02.2017, Direcţia  de Politici, Analiză şi Cercetare în 

Domeniul Finanţelor Publice  precizează că la data de 31.12.2016 gradul de realizare a 
veniturilor nefiscale aparţinând bugetului de stat, este de 110% respectiv o realizare în 
plus de 0,7 miliarde lei, „în condițiile în care s-au înregistrat încasări de 8,5 mld lei față 
de un program actualizat de 7,8 mld lei, inclusiv sumele din contul 36.01.32 Sume 
provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți. În condițiile în care excludem 
sumele din contul 36.01.32 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, 
se înregistrează un grad de realizare de 103,2%”. 

 În schimb, în situaţia BGC veniturile nefiscale ale bugetului de stat figurează în 
execuţie  cu suma de 6,55 miliarde lei  faţă de programul definitiv de 7,81 miliarde lei, 
rezultând venituri nerealizate ale bugetului de stat în sumă de 1,26 miliarde lei. 

Constatăm astfel, o diferenţă de 1,9 miliarde lei în favoarea execuţiei de casă a 
bugetului de stat faţă de execuţia aceluiaşi buget reflectată în BGC provenită din 
reflectarea în venituri nefiscale a sumelor aferente finanţărilor din anii precedenţi, 
conform OUG nr. 57/2015  privind reglementarea unor măsuri financiare. 

Acest mod de reflectare nu influenţează gradul de realizare a execuţiei de casă a 
bugetului de stat, dar a dus la  diminuarea veniturilor nefiscale reflectate în BGC. 

Începând  cu anul 2017,  prin OUG nr. 9/2017 se revine la reflectarea pe cheltuieli 
cu semnul minus a acestor sume, respectiv sumele restituite/recuperate aferente unor 
plăți dispuse de la aceste bugete în anii anteriori, nu se evidențiază în programare ci 
numai în execuție la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare cu semnul minus. 

Diminuarea veniturilor nefiscale ale BGC se datorează şi decontărilor de contracte 
ce se reflectă  în nivelul transferurilor în sumă de  1,516   miliarde lei  peste nivelul 
programat. 

 
În ceea ce priveşte nerealizarea taxei pe valoarea adăugată la data de 31.12.2016 

în sumă de 1,452 miliarde lei, rambursările de TVA mai mari în luna decembrie cu 0,94 
miliarde lei faţă de media lunară a primelor 11 luni, nu justifică nerealizarea acestei 
categorii de venituri fiscale; După cum e prezentat detaliat în capitolul cu analiza 
veniturilor colectate de ANAF, valoarea TVA rambursată în luna decembrie 2016 a fost 
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cu aproximativ 900 milioane lei mai mică decât în decembrie 2015. Pe de altă parte, 
subliniem faptul că soldul TVA de rambursat datorată de statul român către mediul de 
afaceri a crescut în anul 2016 față de anul 2015, astfel că gradul de realizare a 
programului de încasări din TVA a fost artificial crescut prin rambursarea unor 
sume mai mici și cumularea unor obligații neplătite mai mari față de contribuabili. 

-cu privire la indicatorul Sume primite de la UE/alţi donatori în contul sumelor 
plătite şi prefinanţări pentru calendarul 2014-2014, potrivit datelor furnizate de MFP, 
nu au fost realizate venituri în cuantum de 6,89 miliarde de lei faţă de programul înscris 
în situaţiile prezentate.  

Referitor la programul unor categorii de venituri, aşa cum am subliniat în cuprinsul 
actului de control, echipa de control indică necesitatea actualizării/completării 
Procedurii Operaționale nr. PO – 24.01 privind estimarea veniturilor bugetare, în 
ceea ce privește modul concret de stabilire a programului de venituri nefiscale, venituri 
din capital, venituri din sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și 
prefinanțări, aferente celor două calendare de programare, deoarece în forma actuală 
aceasta prevede că aceste tipuri de venituri sunt stabilite după ”diferite modele 
empirice”. 

În ceea ce privește explicațiile aduse pentru nerealizarea veniturilor din sume 
primite de la UE, menționăm că sumele prezentate de nu pot constitui o justificare reală 
a situației constate din următoarele motive: 

-explicațiile referitoare la alimentarea Fondului de Indisponibilități Temporare nu 
sunt însoțite de justificarea faptului că echivalentul acestei sume ar fi fost cuprins în etapa 
de programare la categoria de venituri. Pe de altă parte, menționăm că reîntregirea 
sumelor primite până la sfârșitul anului s-a realizat doar parțial, sumele reîntregite până 
la sârșitul anului 2016 fiind de doar 1,03 miliarde lei. 

- referirile la suma de 2.150,7 milioane reprezentând cheltuieli nerealizate de 
ordonatorii de credite reconfirmă faptul că estimările după cea de-a doua rectificare 
bugetară au fost nerealiste, determinând un nivel scăzut de realizare a cheltuielilor. Pe 
de altă parte, atragem atenția asupra faptului că influența nerealizării unor cheltuieli din 
titlurile 58/56 nu determină influență echivalentă pe partea de venituri, întrucât veniturile 
reflectate în BGC se fundamentează exclusiv pe baza componentei de finanțare UE.În 
acest context remarcăm menţinerea unui nivel prea mare în programare  la nivelul  
cadrului de programare 2014-2020, în timp ce la analiza globală a sumelor primite de la 
UE/alţi donatori externi abaterea este mai redusă, datorită interferării celor două cadre 
financiare în anul 2016... 

 

 
În acest sens, echipa de control a solicitat entităţii să precizeze care au fost 

motivațiile care au determinat supraestimarea veniturilor BGC conform prevederilor 
conținute de OG nr. 14/2016 si respectiv OUG nr. 86/2016 de rectificare a legii bugetului 
de stat, având în vedere nivelul efectiv realizat al acestor venituri la 31.12.2016. 

 
Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generala, politici, analiza si cercetare în 

domeniul finanțelor publice (DGPACDFP), a formulat următorul răspuns: 
„Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 223,7 miliarde de lei prezintă un grad de 

realizare a veniturilor de 95%, în timp ce cheltuielile au prezentat un grad de realizare de 94,5% din 
prevederile bugetare. 

O abatere de 5% din veniturile prognozate nu considerăm că poate fi considerată o supraestimare 
a veniturilor bugetare. 
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Gradul de nerealizare al cheltuielilor bugetare se situează peste cel de realizare al veniturilor 
bugetare, în special un grad de realizare scăzut prezintă cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile (59,7) ceea ce a condus și la nerealizarea poziției corespondente de venituri, 
respectiv Sume primite de la UE în contul plaților efectuate.  

Având în vedere gradul de realizare al veniturilor bugetare și motivele principalelor nerealizări al 
acestora prezentate la pct. 3, considerăm că nu a existat o supraestimare a veniturilor estimate in cadrul 
DGPACDFP” 

 
Nu putem reţine opinia exprimată de entitate şi, în acest sens, invocăm dispoziţiile 

art. 26 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, republicată cu privire la 
construcţia bugetară. 

Legile bugetare anuale cuprind următoarele elemente separate, enumerate în 
mod distinct: 

a) la venituri, estimările anului bugetar; 
b) la cheltuieli, creditele de angajament şi creditele bugetare determinate de 

autorizările conţinute în legi specifice, în structură funcţională şi economică a acestora; 
 c) deficitul sau excedentul bugetar, după caz; 
  d) reglementări specifice exerciţiului bugetar.  
 
 Din textul de lege reiese că bugetul public se construieşte la cheltuieli pe necesarul 
de credite bugetare solicitate de entităţile publice, conform normelor legale care le 
reglementează activitatea.  
 Cu excepţia entităţilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 
veniturile BGC sunt estimate de MFP pe baza indicatorilor macroeconomici comunicaţi 
de Comisia Naţională de Prognoză, a rezultatelor efectiv înregistrate privind veniturile 
realizate precum şi a actelor normativ care îşi produc efectele pe parcursul execuţiei 
bugetare, în cazul rectificărilor bugetare. 

Chiar dacă echilibrul bugetar se menţine în limitele impuse în cazul nerealizării 
veniturilor prin diminuarea proporţională a execuţiei cheltuielilor, considerăm că 
performanţa viitoare a unor categorii de venituri ale BGC, pentru care la 30 iunie, 30 
septembrie şi 31 decembrie s-au înregistrat nerealizări semnificative, reprezintă din punct 
de vedere al construcţiei bugetare supraestimări ale construcţiei bugetare, în cazul 
veniturilor. Faptul că, pentru aceste categorii de venituri, realizările înregistrate la 31 
decembrie sunt mai mici chiar şi faţă de programul iniţial aprobat prin legea bugetară 
anuală, constituie un argument în plus care demonstrează estimarea nerealistă a acestor 
venituri prin cele două rectificări bugetare. 

În sensul celor menţionate mai sus, exemplificăm cu următoarele două categorii 
de venituri ale BGC, a căror valoare depăşeşte fiecare în parte 2% din PIB: 

1.Veniturile nefiscale - deşi la 30 iunie înregistrau nerealizări de 831,6 milioane 
lei, s-au majorat conform primei rectificări cu 1,484 miliarde lei. Situaţia nerealizării 
acestor venituri se amplifică prin cea de-a doua rectificare bugetară, prin majorarea cu 
182,5 milioane lei, deşi la data de 30.09.2016, gradul lor de realizare era de 88,7% . 
Conform execuţiei bugetare la 30 septembrie figurau ca nerealizate venituri nefiscale în 
cuantum de 1,813 miliarde lei. 

La 31 decembrie 2016, veniturile nefiscale realizate erau de 17,938 miliarde lei, 
rezultând o diferenţă negativă de 2,573 miliarde lei faţă de programul definitiv şi de 1,208 
miliarde faţă de programul iniţial aprobat prin Legea bugetului de stat nr. 339/2015. 

 
2.Veniturile din Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 

efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 înregistrau la 
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30.06.2016 nerealizări de 4,1 miliarde lei, la 30.09.2016 de 6,7 miliarde lei, iar la 
31.12.2016 de 6,8 miliarde lei. 

În condiţiile în care, programul acestor venituri s-a menţinut aproximativ la acelaşi 
nivel pe parcursul anului bugetar 2016, veniturile nerealizate din această categorie sunt 
în cuantum de 6,8 miliarde față de programul iniţial aprobat prin Legea nr. 339/2015.  

Din datele de mai sus, rezultă fără echivoc că se impunea a fi operate ajustări 
negative ale cheltuielilor și respectiv veniturilor din sume primite de la UE/alţi donatori 
pentru calendarul 2014-2020. 

În final, pe baza celor menţionate mai sus, putem concluziona că estimarea 
veniturilor BCG este o fază distinctă a procesului bugetar care influenţează alocarea 
creditelor bugetare pentru execuţia cheltuielilor publice şi implicit rezultatul exerciţiului 
bugetar iar modul de estimare a veniturilor (supraestimare, subestimare, sau estimare 
prudentă) determină în final gradul de realizare a veniturilor. 

Aprecierea noastră cu privire la supraestimarea unor categorii de venituri 
bugetare este similară opiniei Consiliului fiscal exprimată cu ocazia celor două 
rectificări bugetare.  

III.3.6. Analiză privind realizarea programului de venituri în cursul anului 2016 (date 
de referință pentru rectificările bugetare: 30.06.2016, respectiv 30.09.2016) 

 
Analiza și monitorizarea continuă, pe parcursul întregului exercițiu bugetar, a 

modului de realizare a veniturilor constituie una din principalele atribuții conferite de lege 
pentru Ministerul Finanțelor Publice. Din aceste considerente, în funcție de evoluțiile 
economice, coroborate cu gradul de realizare a veniturilor la diferite momente 
intermediare ale exercițiului bugetra, legea prevede posibilitarea realizării unor rectificări 
asupra nivelului estimat al indicatorilor de venituri și cheltuieli, astfel încât nivelul 
programat și cel realizat să fie cât mai apropiate. 

 
 Analiza privind modul de realizare a veniturilor pe parcursul anului 2016, relevă un 

grad de realizare a veniturilor la data de 30.06.2016 de aprox. 96% în cazul Bugetului 
General Consolidat, respectiv 99,5% pentru veniturile Bugetului de stat. 

În ceea ce privește indicatorii de venituri ai BGC, la data de 30.06.2016 se constată 
un nivel extrem de redus de realizare pentru veniturile din categoria ”Alte impozite si taxe 
pe bunuri si servicii” (-47,9%), venituri din capital (-22,8%), sume primite de la UE/alti 
donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (-85,8% pentru calendarul 2014-2020, 
respectiv -23,9% pentru calendarul 2007-2013). 

INDICATORI BUGET GENERAL CONSOLIDAT 

Program 
la 

30.06.2016 
(sem. I) 

Execuție 
la 

30.06.2016 
(sem. I) 

Diferenta fata de nivel 
programat la 30.06.2016  

Influente Rectificare I 
(august 2016) 

Valoare % Valoare (+/-) % 

0 1 2 3=2-1 4=3/1 5 6=5/1 

 VENITURI TOTALE  113,097.5 108,390.5 -4,707.1 -4.16% 4,206.9 1.82% 

1. Venituri curente  107,221.0 106,647.6 -573.4 -0.53% 3,844.7 1.77% 

1.1. Venituri fiscale  67,395.3 68,743.8 1,348.5 2.00% 3,342.5 2.46% 

 1.1.1. Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din 
capital 

20,650.3 21,833.1 1,182.8 5.73% 2,419.6 5.79% 

 Impozitul pe profit 7,160.9 7,695.4 534.5 7.46% 1,052.7 7.32% 

 Impozitul pe salarii si venit 12,910.7 13,339.4 428.7 3.32% 896.9 3.42% 

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 578.7 798.3 219.6 37.95% 470.0 40.25% 

 1.1.2. Impozite si taxe pe proprietate 3,806.0 3,776.8 -29.2 -0.77% 2.6 0.04% 

 1.1.3. Impozite si taxe pe bunuri si servicii 42,357.0 42,203.7 -153.3 -0.36% 750.5 0.86% 

 TVA 26,007.6 26,414.1 406.5 1.56% 856.3 1.64% 

 Accize 12,671.9 12,928.4 256.5 2.02% 180.0 0.66% 
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 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 1,994.6 1,039.1 -955.4 -47.90% -201.5 -5.09% 

 Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati  

1,682.9 1,822.1 139.1 8.27% -84.3 -2.44% 

 1.1.4. Impozitul pe comertul exterior (taxe vamale) 362.5 469.3 106.8 29.46% 178.9 21.38% 

 1.1.5. Alte impozite si taxe fiscale 219.5 460.9 241.4 109.99% -9.1 -2.22% 

1.2. Contributii de asigurari  30,554.9 29,464.7 -1,090.3 -3.57% -982.0 -1.59% 

1.3. Venituri nefiscale 9,270.7 8,439.2 -831.6 -8.97% 1,484.2 7.75% 

2. Venituri din capital  449.5 347.0 -102.5 -22.80% -50.0 -5.25% 

3. Subventii      0.0  0.0   

4. Donatii 10.4   -10.4 -100.00% 1.9 9.33% 

5. Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 627.1 477.1 -150.0 -23.92% 407.1 120.86% 

6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 
efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 
2014-2020 

4,789.6 680.1 -4,109.5 -85.80% 3.2 0.02% 

7. Alte sume primite de la UE pentru programele 
operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta 

  76.7 76.7      

8. Operatiuni financiare     0.0      

9. Sume incasate in contul unic la bugetul de stat   162.0 162.0      

 
Din analiza comparativă realizată între gradul de realizare a veniturilor BGC la data 

de 30.06.2016 și modificările introduse prin rectificarea bugetară operată în august 2016 
(OG nr. 14/2016), se observă că există situații în care influențele negative provenite din 
execuția bugetară pe primele 6 luni nu au determinat o rectificare similară asupra 
prevederilor bugetare, precum: 

- majorarea prevederilor bugetare veniturilor nefiscale cu 7,75% (+1,4 miliarde lei) 
în condițiile nerealizării veniturilor pe sem. I 2016 (-8,97%, respectiv -831,6 milioane lei)  

- majorarea prevederilor veniturilor provenite din sume primite de la UE in contul 
platilor efectuate pentru finanțarea proiectelor (+407,1 milioane lei pentru calendarul 
2007-2013, respectiv +3 milioane lei pentru calendarul 2014-2020), în condițiile 
nerealizării veniturilor pe semestrul I 2016 (-150 milioane lei, respectiv -4,1 miliarde lei) 

De altfel, privind la nivel global, rectificarea pozitivă cu +1,82% (+4,2 miliarde lei) a 
veniturilor s-a realizat în condițiile unei nerealizări a veniturilor de aprox. 4,7 miliarde lei 
(-4,16%). 

 
Subliniem că o situație similară s-a identificat și în cazul execuției veniturilor 

Bugetului de stat, conform datelor din BGC. În condițiile unui volum de aprox. 216 
milioane lei venituri nerealizate la 30.06.2016, s-a operat o rectificare pozitivă de +3,59 
miliarde lei. 

 

INDICATORI BUGET DE STAT 

Program 
la 

30.06.2016 
(sem. I) 

Execuție 
la 

30.06.2016 
(sem. I) 

Diferenta fata de nivel 
programat la 30.06.2016  

Influente Rectificare I 
(august 2016) 

Valoare % Valoare % 

0 1 2 3=2-1 4=3/1 5 6=5/1 

 VENITURI TOTALE  49,017.7 48,801.7 -216.0 -0.44% 3,589.7 7.32% 

1. Venituri curente  45,356.8 47,623.9 2,267.2 5.00% 3,421.7 7.54% 

1.1. Venituri fiscale  41,874.4 44,260.2 2,385.8 5.70% 1,629.1 3.89% 

 1.1.1. Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital 11,907.9 12,757.6 849.7 7.14% 1,884.8 15.83% 

 Impozitul pe profit 7,137.6 7,672.5 534.9 7.49% 1,053.7 14.76% 

 Impozitul pe salarii si venit 4,198.9 4,292.0 93.1 2.22% 357.7 8.52% 

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 571.4 793.1 221.7 38.80% 473.4 82.85% 

 1.1.2. Impozite si taxe pe proprietate 581.2 528.9 -52.3 -9.01% -86.1 -14.82% 

 1.1.3. Impozite si taxe pe bunuri si servicii 29,019.0 30,472.6 1,453.6 5.01% -374.3 -1.29% 

 TVA 15,776.3 17,035.5 1,259.3 7.98% -248.8 -1.58% 

 Accize 12,048.6 12,303.8 255.2 2.12% 180.0 1.49% 

 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 633.3 506.8 -126.4 -19.97% -211.1 -33.34% 
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 Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 
sau pe desfasurarea de activitati  

560.8 626.5 65.6 11.70% -94.4 -16.84% 

 1.1.4. Impozitul pe comertul exterior (taxe vamale) 362.5 469.3 106.8 29.46% 178.9 49.35% 

 1.1.5. Alte impozite si taxe fiscale 3.8 31.9 28.1 745.67% 26.0 689.97% 

1.2. Contributii de asigurari  326.3 457.3 131.0 40.13% 535.5 164.11% 

1.3. Venituri nefiscale 3,156.1 2,906.5 -249.6 -7.91% 1,257.1 39.83% 

2. Venituri din capital  195.8 170.7 -25.2 -12.86% -60.6 -30.95% 

3. Subventii      0.0  0.0  

4. Donatii     0.0  0.0  

5. Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 228.6 159.9 -68.7 -30.06% 228.6 100.00% 

6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 
efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-
2020 

3,236.5 571.8 -2,664.7 -82.33% 0.0 0.00% 

7. Alte sume primite de la UE pentru programele 
operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta 

  76.7 76.7  0.0  

8. Operatiuni financiare   36.8 36.8  0.0  

9. Sume incasate in contul unic la bugetul de stat   162.0 162.0  0.0  

 
În ceea ce privește gradul de realizare a veniturilor la data de 30.09.2016 (date de 

referință pentru rectificarea a II-a), se observă că, la nivelul BGC s-a înregistrat un volum 
de venituri nerealizate de aprox. 9,56 miliarde lei, care nu a fost reflectat într-o rectificare 
bugetară în aceeași direcție, astfel că prin OUG nr. 86/2016 au fost mărite prevederile 
bugetare (estimările de creștere la nivelul BGC fiind de +341 milioane lei, respectiv 
+0,15%). 

 

INDICATORI BUGET GENERAL 
CONSOLIDAT 

Program la 
30.09.2016  

Execuție la 
30.09.2016  

Diferenta fata de nivel 
programat la 30.09.2016  

Influente Rectificare II 
(nov. 2016) 

Valoare % Valoare % 

0 1 2 3=2-1 4=3/1 5 6=5/1 

 VENITURI TOTALE  175,355.9 165,789.6 -9,566.3 -5.46% 341.8 0.15% 

1. Venituri curente  165,683.1 162,127.5 -3,555.7 -2.15% 379.9 0.17% 

1.1. Venituri fiscale  104,740.3 102,872.2 -1,868.1 -1.78% 152.9 0.11% 

 1.1.1. Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din 
capital 

32,778.6 32,979.8 201.2 0.61% 531.7 1.20% 

 Impozitul pe profit 11,392.7 11,334.2 -58.5 -0.51% -76.1 -0.49% 

 Impozitul pe salarii si venit 20,133.0 20,418.2 285.2 1.42% 567.3 2.09% 

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 1,252.9 1,227.5 -25.5 -2.03% 40.5 2.48% 

 1.1.2. Impozite si taxe pe proprietate 5,388.7 5,224.3 -164.4 -3.05% -99.2 -1.66% 

 1.1.3. Impozite si taxe pe bunuri si servicii 65,530.7 63,400.6 -2,130.1 -3.25% -227.3 -0.26% 

 TVA 39,522.7 39,066.8 -455.9 -1.15% -71.1 -0.13% 

 Accize 20,426.2 20,274.0 -152.2 -0.75% 0.0 0.00% 

 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 2,777.2 1,508.0 -1,269.3 -45.70% -34.3 -0.91% 

 Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 
sau pe desfasurarea de activitati  

2,804.6 2,551.9 -252.7 -9.01% -121.9 -3.62% 

 1.1.4. Impozitul pe comertul exterior (taxe vamale) 726.1 681.5 -44.6 -6.14% -65.4 -6.44% 

 1.1.5. Alte impozite si taxe fiscale 316.2 586.0 269.8 85.33% 13.0 3.25% 

1.2. Contributii de asigurari  44,942.7 45,068.8 126.1 0.28% 44.6 0.07% 

1.3. Venituri nefiscale 16,000.1 14,186.4 -1,813.7 -11.34% 182.5 0.88% 

2. Venituri din capital  688.5 604.2 -84.4 -12.25% -27.2 -3.02% 

3. Subventii      0.0   0.0   

4. Donatii 17.2   -17.2 -100.00% 0.1 0.58% 

5. Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 701.6 611.9 -89.7 -12.79% -9.2 -1.23% 

6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 
efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-
2020 

8,265.4 1,529.5 -6,735.9 -81.50% -1.8 -0.01% 

7. Alte sume primite de la UE pentru programele 
operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta 

  783.3 783.3       

8. Operatiuni financiare             

9. Sume incasate in contul unic la bugetul de stat   133.4 133.4       
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 După cum se observă în tabelul de mai sus, nerealizările pentru principalele 
categorii de venituri (ex. Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii, Venituri nefiscale, 
Sume primite de la UE) nu au fost urmate de rectificări negative care să ajusteze nivelul 
previzionat al veniturilor. Spre exemplu, în cazul veniturilor nefiscale un deficit de venituri 
de aprox. 1,8 miliarde lei la 30.09.2016 a fost urmat de o rectificare pozitivă în cursul lunii 
noiembrie de +182,5 milioane lei). Situația cea mai evidentă de menținere a proiecției 
veniturilor la un nivel supraestimat s-a înregistrat în cazul veniturilor provenite din sume 
de la UE (FEN), unde o nerealizare de 6,7 miliarde lei a determinat o ajustare a 
programului de venituri de doar -1,8 milioane lei.  

În ceea ce privește bugetul de stat, veniturile realizate la data de 30.09.2016 au 
fost în sumă de 76,48 miliarde lei, cu 3,8 miliarde mai puțin față de nivelul programat. În 
urma celei de-a doua rectificări bugetare (OUG nr. 86/2016), veniturile programate au 
fost diminuate cu doar 326,6 milioane lei. 

INDICATORI BUGET DE STAT, conform 
datelor din BGC 

Program la 
30.09.2016  

Execuție la 
30.09.2016  

Diferenta fata de nivel 
programat la 30.09.2016  

Influente Rectificare II 
(nov. 2016) 

Valoare % Valoare % 

0 1 2 3=2-1 4=3/1 5 6=5/1 

 VENITURI TOTALE  80,291.6 76,485.0 -3,806.6 -4.74% -326.6 -0.41% 

1. Venituri curente  73,987.1 47,623.9 -26,363.2 -35.63% -1,404.6 -1.90% 

1.1. Venituri fiscale  66,233.9 67,166.7 932.7 1.41% -1,350.0 -2.04% 

 1.1.1. Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din 
capital 

19,220.8 19,320.4 99.6 0.52% 220.5 1.15% 

 Impozitul pe profit 11,361.6 11,302.9 -58.6 -0.52% -71.9 -0.63% 

 Impozitul pe salarii si venit 6,613.6 6,798.0 184.4 2.79% 253.0 3.82% 

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 1,245.6 1,219.5 -26.1 -2.10% 39.5 3.17% 

 1.1.2. Impozite si taxe pe proprietate 1,041.5 978.3 -63.2 -6.07% 1.0 0.10% 

 1.1.3. Impozite si taxe pe bunuri si servicii 45,213.6 46,152.4 938.8 2.08% -1,508.4 -3.34% 

 TVA 23,950.6 25,253.9 1,303.3 5.44% -1,360.7 -5.68% 

 Accize 19,363.2 19,303.9 -59.4 -0.31% 0.0 0.00% 

 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 681.7 658.5 -23.2 -3.40% -33.6 -4.93% 

 Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 
sau pe desfasurarea de activitati  

1,218.1 936.2 -281.9 -23.14% -114.1 -9.37% 

 1.1.4. Impozitul pe comertul exterior (taxe vamale) 726.1 681.5 -44.6 -6.14% -65.4 -9.00% 

 1.1.5. Alte impozite si taxe fiscale 31.9 34.1 2.2 6.96% 2.2 6.92% 

1.2. Contributii de asigurari  823.0 731.3 -91.7 -11.14% -178.4 -21.68% 

1.3. Venituri nefiscale 6,930.2 5,829.4 -1,100.8 -15.88% 123.7 1.79% 

2. Venituri din capital  296.1 318.3 22.2 7.49% -12.5 -4.23% 

3. Subventii      0.0 - 0.0  -  

4. Donatii     0.0 - 0.0  -  

5. Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 228.6 100.4 -128.2 -56.08% 0.0 0.00% 

6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 
efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-
2020 

5,779.8 1,385.5 -4,394.2 -76.03% 1,090.6 18.87% 

7. Alte sume primite de la UE pentru programele 
operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta 

  783.3 783.3  -  0.0  -  

8. Operatiuni financiare   36.8 36.8  -  0.0  -  

9. Sume incasate in contul unic la bugetul de stat   133.4 133.4  -  0.0  -  
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III.3.7. Analiză privind realizarea programului de încasări de către ANAF 

 
Totalul veniturilor bugetare colectate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

în anul 2016 a însumat 199.451,9 milioane lei, ceea ce reprezintă: 
- 100,9% din programul anual de încasări transmis de MFP urmare aprobării Legii 

bugetului pe anul 2016 (program inițial de venituri 197.673,19 milioane lei); 
- 99,09% din programul anual de încasări transmis de MFP urmare primei rectificări 

bugetare pe pe anul 2016 (program rectificat de venituri 201.285,44 milioane lei); 
- 98,92% din programul anual de încasări transmis de MFP urmare celei de-a doua 

rectificări bugetare pe pe anul 2016 (program rectificat de venituri 201.621,81 milioane 
lei); 

Subliniem faptul că pentru a obține un nivel ridicat de acuratețe în cadrul analizei 
privind performanța colectării veniturilor de către ANAF, este necesar ca programul de 
venituri și încasările efective ale ANAF să fie ajustate în funcție de evoluția a două 
componente importante față de care ANAF nu poate utiliza pârghii specifice pentru 
creșterea nivelului de colectare, după cum urmează: 

 Veniturile din TVA urmare unor operațiuni de ”swap” – reprezentând sume 
virate de la bugetul statului către entități publice în vederea achitării obligațiilor către 
furnizori care înregistrează datorii fiscale către ANAF (urmând ca ANAF să recupereze 
ulterior creanțele fiscale de la debitorii fiscali). Subliniem faptul că nivelul programat al 
”swap”-urilor din TVA (conform ultimului program de venituri transmis de MFP către 
ANAF) a fost de 1.142,6 milioane lei, iar nivelul realizat până la 31.12.2016 a fost de 
numai 750,3 milioane lei, ceea ce induce un volum al TVA neîncasat din cauza 
nerealizării swap-urilor de aprox. 392,3 milioane lei; 

 Venituri din taxa clawback - această sursă de venituri se calculează și se 
stabilește în cadrul Ministerului Sănătății, independent de ANAF (pe baza consumului 
trimestrial de medicamente, etc), astfel că autoritatea fiscală nu poate influența volumul 
obligațiilor fiscale stabilite în sarcina producătorilor/distribuitorilor de medicamente. 
Volumul acestei obligații fiscale variază în principal în funcție de factori exogeni, astfel că 
ANAF nu poate dispune măsuri de creștere a nivelului încasărilor. Referitor la această 
categorie de venituri, după cum am arătat anterior, în cursul anului 2016 a rezultat un 
volum de venituri nerealizate de peste 1,46 miliarde lei, influențănd semnifcativ gradul de 
realizare a veniturilor FNUASS și implicit indicatorii BGC. 

Așadar, ținând cont de cele de mai sus, programul de încasări și evaluarea gradului 
de realizare a țințelor de venituri pentru ANAF trebuie ajustate, după cum urmează : 

 a) prin scrisoarea M.F.P. – Direcția de Politici și Analiza Macroeconomică nr. 
350.042/19.01.2016 s-a comunicat la ANAF programul anual de încasări pentru anul 
2016, cu detaliere lunară și pe tipuri de bugete, așa cum rezulta din Legea bugetului de 
stat nr. 339/2015 și prin Legea bugetului asigurărilor sociale nr. 340/2015, ambele 
aferente activității anului 2016. 

Din această scrisoare rezulta un program anual de încasări în sumă totală de 
197.673,19 milioane lei, sumă în care erau incluse operațiuni de tip ”swap” în valoare 
de 1.070 milioane lei și încasări de taxă clawback în valoare de 2.815,70 milioane lei. 
Acest program a fost recalculat de ANAF prin eliminarea sumelor programate pentru 
swap-uri / taxă clawback și adăugarea încasărilor efective pentru aceste domenii de 
activitate, respectiv 750,3 milioane lei operațiuni de tip ”swap” și 1.349,70 milioane lei 
încasări taxa clawback, rezultând un program anual de 195.887,49 milioane lei. 

Acest program a fost în vigoare pentru perioada ianuarie - iulie 2016, perioadă 
căreia îi revenea un program cumulat pe primele șapte luni de 115.377,8 milioane lei 
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(cu swap-uri și taxa clawback efectiv realizate), fiind încasate efectiv 116.947,9 milioane 
lei.  

În consecință, se constată realizarea de către ANAF a programului de încasări pentr 
perioada ianuarie-iulie 2016 în procent de 101,4% (încasări suplimentare de +1.570,1 
milioane lei) și o totodată o depășire cu 1% a realizărilor din perioada similară a anului 
2015 (+1.159,9 milioane lei). Menționăm că încasările din perioada februarie-iulie 2016 
au fost influențate și de reducerea de la 24% la 20 % a cotei standard de TVA. 

 
b) prin scrisoarea M.F.P. – Direcția de Politici și Analiza Macroeconomică nr. 

350.661/18.08.2016 s-a comunicat către ANAF programul anual rectificat pentru anul 
2016, așa cum rezulta din OG nr. 14 și OG nr. 15/2016.  

Urmare acestei prime rectificări bugetare rezulta un nou program anual de încasări 
în sumă totală de 201.285,44 milioane lei, sumă în care erau incluse operațiuni de tip 
”swap” în valoare de 1.520,0 milioane lei și încasări de taxă clawback în valoare de 
2.815,70 milioane lei. Acest program a fost, de asemenea, recalculat de ANAF prin 
eliminarea sumelor programate pentru swap-uri / taxă clawback și adăugarea încasărilor 
efective pentru aceste domenii de activitate, respectiv 750,3 milioane lei operațiuni de tip 
”swap” și 1.349,70 milioane lei încasări taxa clawback, rezultând un program anual 
rectificat de 199.049,74 milioane lei. 

Acest program a fost în vigoare pentru perioada august - noiembrie 2016, perioadă 
de patru luni căreia îi revenea un program cumulat de 66.133,3 milioane lei (cu swap-
uri și taxa clawback efectiv realizate), fiind încasate efectiv 66.791,7 milioane lei, ceea 
ce înseamnă realizarea programului în procent de 101,0% (+658,4 milioane lei) și o 
depășire cu 3,1% a realizărilor din perioada similară a anului 2015 (+1.991,1 milioane 
lei). 

La nivelul activității primelor unsprezece luni ale anului 2016, față de un program 
cumulat de 181.511,0 milioane lei (conform scrisorilor M.F.P. mai sus menționate), s-
au consemnat încasări de 183.739,5 milioane lei, ceea ce înseamnă un grad de 
realizare de 101,2% și un plus de încasări de 2.228,5 milioane lei. Față de perioada 
similară a anului 2015 se înregistra un plus de venituri de 3.150,9 milioane lei (101,7%). 

 
c) prin scrisoarea M.F.P. – Cabinet Ministru nr. 350.969/12.12.2016 s-a comunicat 

programul anual rezultat din a doua rectificare bugetară pentru anul 2016, așa cum a 
rezultat din OG nr. 86 și OG nr. 87/2016.  

Acest ultim program a fost în vigoare pentru luna decembrie 2016, dar a operat 
modificări asupra programelor anuale comunicate anterior, rezultând un program anual 
de încasări în sumă totală de 201.621,81 milioane lei, sumă în care erau incluse 
operațiuni de tip ”swap” în valoare de 1.142,6 milioane lei și încasări de taxă clawback în 
valoare de 2.815,70 milioane lei. Acest program a fost, de asemenea, recalculat prin 
eliminarea sumelor programate pentru swap-uri / taxă clawback și adăugarea încasărilor 
efective pentru aceste domenii de activitate, respectiv 750,3 milioane lei operațiuni de tip 
”swap” și 1.349,70 milioane lei încasări taxa clawback, rezultând un program anual 
rectificat de 199.763,51 milioane lei. 

Acest program a rămas în vigoare pentru întreg anul 2016, fiind încasate efectiv 
199.451,9 milioane lei, ceea ce înseamnă realizarea programului în procent de 99,84% 
(-311,6 milioane lei) și o depășire cu 1,3% a realizărilor din perioada similară a anului 
2015 (+2.644,41 milioane lei). 

  
Din comparația programelor de venituri transmise de MFP către ANAF (program 

inițial, prima rectificare și cea de-a doua rectificare, ajustate cu încasările efective din 
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swap-uri și taxa clawback) cu nivelul încasărilor realizate de ANAF din anul 2016, se 
desprind următoarele observații: 

 în anul 2016 ANAF a realizat un surplus de venituri de 3,56 miliarde lei față de 
programul inițial de venituri, respectiv 402,17 milioane lei față de programul rectificat prin 
OG nr. 14/2016. Ultima rectificare realizată în cursul lunii noiembrie 2016 a 
determinat un rezultat final negativ la sfârșitul anului de -311,6 milioane lei; 

 veniturile din T.V.A. în anul 2016 (exclusiv swap-uri) au fost de 50,9 miliarde lei, 
cu 0,7% (347,49 milioane lei) mai puțin față de programul inițial și cu 2% (1,06 miliarde 
lei) mai puțin decât programul rectificat. Trebuie menționat că din 1 ianuarie 2016 a fost 
redusă cota standard de la 24% la 20%, cu influență fiscală reflectată din luna februarie, 
iar cota redusă de 9% la alimente s-a aplicat pentru tot anul 2016, în timp ce în 2015 
această cotă s-a aplicat începând cu 1 iunie; 

 încasările din accize s-au situat cu 420 milioane lei sub nivelul estimat inițial și cu 
600 de milioane sub nivelul estimat la cele două rectificări; 

 încasările la FNUASS au fost cu 56,2 de milioane lei sub programul inițial, 
respectiv cu 155,3 milioane și respectiv cu 140,2 milioane mai mici decât estimările de la 
cele două rectificări succesive. În cazul încasărilor la bugetul de asigurări sociale de stat 
(pensii), se observă că încasările au fost substanțial sub nivelul prognozat inițial (-775,8 
miliarde lei), însă urmare celor două rectificări s-a revizuit ținta de venituri astfel că nivelul 
încasărilor a depășit nivelul prognozat cu peste 600 milioane lei (+1,6% față de programul 
de încasări rectificat în noiembrie); Pe de altă parte, referitor la încasările la bugetul 
asigurărilor sociale de stat trebuie subliniat faptul că acestea au fost influenţate negativ 
de creşterea volumului vărsămintelor la Pilonul II de pensii. Din cauza creşterii cotei de 
contribuţie de la 5% în anul 2015, la 5,1% în anul 2016, suma virată la fondul privat de 
pensii a fost cu aprox. 1 miliard de lei mai mare faţă de cea virată în 2015, în condițiile 
creșterii încasărilor în 2016 față de 2015 cu aprox. 800 milioane lei; 

 
Situația detaliată privind nivelul de realizare a veniturilor ANAF, comparativ cu 

programele de încasări din anul 2016 (inițial și rectificate), este prezentată în tabelul de 
mai jos : 
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         mil lei 

  

Realizari 
2015 

Program an 2016 (cu taxa clawback si 
swap-uri efectiv realizate) 

Realizari 
2016 
 (date 

provizorii) 

R 2016- R 2015 
  

Diferente (+/-) 

initial rectif. 1 rectif. 2 
 R 2016- 

 Prg initial 
 R 2016- 
 Prg R1 

 R 2016- 
 Prg R2 

1 2 3 4 5 6=5-1 7=5-2 8=5-3 9=5-4 

TOTAL ANAF (1+2+3+4+5+6+7)  196,807.50   195,887.49   199,049.74   199,763.51   199,451.91   2,601.24   3,564.42   402.17  - 311.60  

1. Buget de stat (inclusiv sume si cote defalcate 
la bugetele locale)  

 136,197.68   131,798.64   136,383.96   136,952.11   136,169.01  - 57.60   4,370.37  - 214.95  - 783.10  

 - impozit pe profit  13772,65   14,331.28   15,384.9   15,313.0   15,394.7   1,611.16   1,063.42   9.76   81.70  

 - impozit pe venit si salarii (inclusiv cote 
defalcate la bugetele locale)  

 26337,85   25,871.37   26,798.6   27,369.5   27,454.0   1,040.03   1,582.63   655.39   84.50  

 - TVA (inclusiv sume defalcate la bugetele 
locale) 

57,132.17  52,022.59   52,428.93   52,735.21   51,675.10  - 5,462.58  - 347.49  - 753.83  - 1,060.11  

TVA din economie  56,584.95   51,272.29   51,678.63   51,984.91   50,924.80  - 5,665.66  - 347.49  - 753.82  - 1,060.11  

Swap   547,22   750.30   750.3   750.3   750.3   203.08  - 0.00  - 0.00  - 0.00  

 - accize  24,654.39   25,976.19   26,156.2   26,156.2   25,556.21   901.57  - 419.98  - 599.98  - 599.99  

 - taxe vamale*)  815.98   836.68   1,015.6   950.2   882.7   66.57   46.02  - 132.86  - 67.50  

 - rest venituri**)  13,484.64   12,760.53   14,599.7   14,428.0   14,733.7   1,231.15   1,973.17   133.96   305.70  

cont colector 47,01          472.7   554.50   472.70   472.70   472.70  

TOTAL Bugete de asigurari sociale  57,722.78   61,448.84   60,025.78   60,171.40   60,641.68   2,904.66  - 807.16   615.90   470.28  

2. Buget fond naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate ***) 

 19,447.95   21,405.80   21,504.9   21,489.8   21,349.6   1,873.82  - 56.23  - 155.37  - 140.23  

3. Buget asigurări sociale de stat***)  36,576.14   38,149.23   36,609.5   36,770.2   37,373.4   197.51  - 775.82   763.95   603.21  

4. Buget asigurări pentru şomaj***)  1,698.69   1,893.81   1,911.4   1,911.4   1,918.7   217.27   24.89   7.33   7.30  

6. Venituri colectate de MFP reprezentând 
venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii (taxa de 
viciu)  

 1,263.63   1,290.30   1,290.3   1,290.3   1,291.5   27.86   1.19   1.19   1.19  

7.Taxa de claw back  1,623.41   1,349.70   1,349.7   1,349.7   1,349.7  - 273.68   0.03   0.03   0.03  

Obs:          

*)estimările la taxele vamale includ şi Contribuţiile în sectorul zahărului     

**) estimarile nu includ sumele primite de la UE, subventiile si donatiile      

***) estimarile nu includ subventiile , donaţiile, sumele primite de la UE şi taxa de claw back      
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Conform precizărilor furnizate de reprezentanții ANAF, referitor strict la activitatea lunii 
decembrie 2016 trebuie precizat faptul că programul comunicat pentru această lună (urmare 
celei de-a doua rectificări) a fost suplimentat atât pentru T.V.A. (+500 mil lei) cât și pentru accize 
(+270 mil lei) și taxe vamale, rezultând un program lunar superior mediei realizărilor din lunile 
decembrie ale anilor precedenți (spre exemplu la accize 2.454 mil lei program decembrie 2016, 
față de 2.091,3 mil lei realizări în decembrie 2015), greu de realizat în condițiile unei luni a cărei 
activitate este direct influențată de perioada sărbătorilor de iarnă. 
  

După cum lesne se observă din graficul de mai jos, încasările din TVA în ultima parte a 
anului (lunile noiembrie-decembrie) au avut o evoluție similară în anii 2015, diferența de volum 
a încasărilor fiind explicabilă prin reducerea cotei de la 24% la 20% (luna ianuarie 2016 este 
singura lună care depășește nivelul încasărilor din anul 2015, motivația principală fiind că luna 
ianuarie 2016 a reprezentat luna de raportare pentru operațiunile comerciale de la finele anului 
2015, moment la care de TVA a fost de 24%). 

 
 

Analizând situația comparativă de mai sus, se observă că ținta de venit stabilită conform 
ultimei rectificări bugetare din luna noiembrie 20169, din care a rezultat un program de încasări 
din TVA pentru luna decembrie 2016 în creștere până la valoarea de 4,8 miliarde lei, este în 
contradicție cu trendul veniturilor înregistrat în perioadele precedente. Practic, scăderile 
încasărilor din TVA din ultimile 2 luni ale anului este identică pentru anii 2015 și 2016, atât ca 
trend cât și ca volum, fapt ce ridică anumite semne de întrebare referitoare la acuratețea 
fundamentării țintei de venit de la luna decembrie 2016 cu ocazia celei de-a doua rectificări 
bugetare. 

Comparând evoluția veniturilor din TVA în ultimul trimestru al anului, pentru perioada 
2012-2016, observăm că, de regulă, veniturile din TVA au un trend descendent în ultimile 2 luni 
ale anului, astfel că încasările din decembrie sunt sub nivelul celor din octombrie și noiembrie 
(situație întâlnită cu regularitate în anii 2013-2016, singura excepție fiind la anul 2012). 

                                                 
9 OUG nr. 86/23.11.2016, publicată în M.Of. nr. 961 din 28.11.2016 
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  101 

 
Pentru a identifica posibile explicații ale acestui trend descrescător, e nevoie să extindem 

analiza și asupra restituirilor de TVA efectuate de ANAF către contribuabili (rambursări de TVA), 
inclusiv asupra soldului de TVA solicitată la rambursare care urmează a fi plătită către 
contribuabili.  

Astfel, în ceea ce privește evoluția TVA restituită în luna decembrie 2016 (posibilă 
explicație pentru scăderea accentuată de venituri din decembrie 2016), arătăm că în decembrie 
2016 s-au înregistrat atât scăderi ale volumului de TVA restituită (2,1 miliarde în decembrie 
2016 față de 2,98 miliarde lei rambursate în decembrie 2015), cât și scăderi ale încasărilor 
nete din TVA (diferență între TVA total încasată și TVA restituită) la bugetul de stat (3,75 
miliarde lei în decembrie 2016 față de 4,38 miliarde lei în decembrie 2015), situație care 
contrastează cu proiecția de venituri în creștere stabilită prin cea de-a doua rectificare bugetară. 

- milioane lei - 

 Operațiuni derulate în 
luna decembrie 

  

Total TVA , 
din care 

incasari 
pentru 

operatiuni 
interne 

incasari 
pentru 

importurile 
de bunuri 

dobanzi si 
penalităţi 

de 
întarziere 

TVA 
restituita, 
din care 

TVA 
efectiv 

restituita 

TVA 
compensata 

0 A 1=2+3+4-5 2 3 4 5=6+7 6 7 

Luna 
decembrie 

2013 4,515.62 5,355.55 540.06 42.65 1,422.64 777.97 644.67 

2014 3,273.02 5,851.54 507.02 49.36 3,134.90 2,351.20 783.70 

2015 4,378.09 6,615.48 634.69 109.69 2,981.77 2,019.96 961.81 

2016 3,757.77 5,237.13 515.46 115.10 2,109.92 1,376.69 733.23 

2016/2013 83% 98% 95% 270% 148% 177% 114% 

2016/2014 115% 89% 102% 233% 67% 59% 94% 

2016/2015 86% 79% 81% 105% 71% 68% 76% 

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.

2012 4.718,27 3.171,49 3.161,97 4.026,24 4.058,99 4.528,63 3.720,39 4.391,86 4.428,49 4.675,12 4.623,00 5.011,53

2013 4.269,31 3.823,72 4.009,38 3.883,67 4.304,24 3.925,49 4.501,68 4.237,20 4.732,42 4.900,04 4.724,25 4.515,63

2014 5.027,60 3.362,12 3.651,92 4.373,00 4.152,70 4.107,76 4.685,88 3.939,14 4.676,99 4.880,88 4.747,47 3.273,02

2015 5.959,62 4.064,47 4.526,63 5.148,65 4.464,99 5.016,71 4.734,34 4.373,57 4.443,98 5.182,88 4.838,24 4.378,10

2016 6.971,63 3.455,75 3.878,31 3.669,37 4.279,60 4.159,48 4.071,52 4.212,36 4.368,73 4.625,01 4.225,58 3.757,80
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Comparație între veniturile lunare din TVA realizate în perioada 2012-2016
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Menționăm că din cele 2,11 miliarde lei reprezentând TVA rambursată în cursul lunii 

decembrie 2016, ANAF a restituit efectiv în conturile contribuabililor suma de 1,38 miliarde lei, 
iar diferența de 0,73 miliarde lei a fost compensată cu alte obligații fiscale neachitate ale 
contribuabililor. 

  
Extrapolând situația sus-menționată la nivelul anului 2016, situația detaliată privind TVA 

încasată (valori brute) și respectiv restituită, arată că încasările totale din TVA (sume brute) 
au reprezentat 66,03 miliarde lei, iar rambursările de TVA au fost în cuantum de 14,96 
miliarde lei, rezultând un venit net din TVA la bugetul de stat în valoare de 51,67 miliarde lei.  

 

Indicator 

REALIZARI an (mil.lei) 

2015 2016 
% Diferență  

2016 - 2015 2016 / 2015 

Total T.V.A. 1=2-5+6 57.132,2 51.675,1 90,4% -5.457,0 

TVA incasata , din care: 2=3+4 74.632,1 66.045,3 88,5% -8.586,8 

Incasari din operatiuni interne  3 66.897,9 59.357,7 88,7% -7.540,1 

Incasari din importuri de 
bunuri 

4 7.734,2 6.687,6 86,5% -1.046,6 

T.V.A. Restituita 5 18.113,1 14.966,3 82,6% -3.146,8 

Dobanzi si penalitati 6 613,2 596,1 97,2% -17,1 

 

 
După cum se observă în tabelul de mai sus, încasările totale din TVA (valori brute) au 

fost cu 8,6 miliarde lei mai mici decât cele din 2015, iar valoarea TVA rambursată de ANAF 
către contribuabili a fost cu 3,15 miliarde lei mai mică în anul 2016 față de 2015. 

 
De altfel, istoria ultimilor ani a arătat că România s-a aflat în permanență sub amenințarea 

declanșării procedurii de infringement ca urmare a întârzierii soluționării solicitărilor 
contribuabililor de rambursare a TVA. 

 
Conform statisticilor de la nivelul ANAF, la data de 31.12.2016 existau un număr de 1.357 

deconturi de TVA, cu valoare cumulată a soldului negativ de TVA de 1,53 miliarde lei, cu 
termene de soluționare depășite (ex. întârzieri care pot depăși 6 luni calendaristice, precum în 
cazul a 290 de DNOR cu valoare de aprox. 446 milioane lei).  

 
Prin comparație cu anul precedent, în anul 2016 se constată o ușoară creștere a 

numărului de deconturi nesoluționate în termen (1357 deconturi de TVA la 31.12.2016, 
comparativ cu 971 la data de 31.12.2015) și a valorii TVA de rambursat neachitate către 
contribuabili (1,53 miliarde lei la 31.12.2016, față de 1,43 miliarde lei la data de 31.12.2015).  
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SITUATIA PRIVIND EVOLUTIA DECONTURILOR CU SUME NEGATIVE DE TVA CU OPTIUNE DE RAMBURSARE 

Data 

Deconturi TVA 
în termen legal 

Deconturi 
intarziate,  

total 

din care pe vechimi 

Până în 30 zile Între 31-60 zile Între 61-90 zile Intre 91-180 zile Peste 181 zile  

Nr. 
deconturi 

Valoare 
- mil. lei  

Nr. 
deconturi 

Valoare 
- mil. lei  

Nr. 
deconturi 

Valoare 
- mil. lei  

Nr. 
deconturi 

Valoare 
- mil. lei  

Nr. 
deconturi 

Valoare 
- mil. lei  

Nr. 
deconturi 

Valoare - 
mil. lei - 

Nr. 
deconturi 

Valoare - 
mil. lei - 

Dec-
2012 

8,718 2,553 7,809 2,881 4,771 997 1,132 354 323 166 643 465 940 899 

Dec-
2013 

7,919 2,199 6,008 2,878 2,892 769 950 323 341 164 775 513 1,050 1095 

Dec-
2014 

6,590 1,794 2,041 1,916 1,106 543 318 408 108 105 209 377 300 483 

Dec-
2015 

5,010 1,673 971 1,433 436 361 159 288 81 86 146 254 149 444 

Dec-
2016 

7,039 1,973 1,357 1,537 529 342 180 192 141 183 217 373 290 446 

 

Subliniem că toți acești indicatori privind numărul solicitărilor TVA de rambursat, valoarea 
cumulată a TVA de rambursat și mai ales întârzierile înregistrate față de contribuabili, ar 
fi trebuit să reprezinte elemente care să conducă la o fundamentare mai precisă a 
veniturilor din TVA cu ocazia ultimei rectificări bugetare. 
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III.4. Analiza modului de efectuare a cheltuielilor bugetului general 
consolidat în anul 2016 

 
Cheltuielile totale ale bugetului general consolidat realizate în anul 2016 au fost de 242,01 

miliarde lei (aproximativ 31,9% PIB), corespunzător unui nivel de execuție de aproximativ 
94,5% față de programul definitiv. 

Cheltuielile totale BGC nerealizate la 31.12.2016 sunt de 14,2 miliarde lei (1,9% din PIB). 
Nivelul extrem de ridicat de cheltuieli nerealizate după cea de-a doua rectificare bugetară de 

la sfârșitul lunii noiembrie 2016 (cu mai puțin de 40 zile până la sfârșitul anului), ridică mari 
semne de întrebare asupra modului în care ordonatorii de credite își realizează fundamentarea 
bugetelor și proiecția cheltuielilor. 

Este dificil de găsit argumente obiective care să justifice ajustarea pozitivă cu 4,2 
miliarde lei și respectiv 0,3 miliarde lei, a cheltuielilor bugetului general consolidat în 
cazul celor două rectificări bugetare, în contextul în care, la momentul promovării acestor 
acte normative existau indicii foarte clare referitoare la gradul redus de realizare a 
veniturilor bugetare, iar nivelul de execuție a cheltuielilor bugetare era unul destul de 
redus. 

O abordare mai prudentă, normală într-o atare situație, ar fi fost ajustarea negative atât 
a veniturilor BGC, cât și a cheltuielilor BGC, așa cum rezultă din practica rectificărilor 
bugetare anterioare. 

În ceea ce privește bugetul de stat, cheltuielile realizate au fost cu peste 6,7 miliarde de lei 
mai mici decât programul de cheltuieli actualizat la 31.12.2016, rezultând un grad de 
realizare a cheltuielilor de aprox. 95%.  

Niveluri reduse ale realizării cheltuielilor bugetate s-au înregistrat și în cazul Bugetul general 
centralizat al unitatilor administrativ teritoriale (96,85%), unde cheltuielile totale nerealizate 
la sfârșitul anului 2016 au însumat peste 2,2 miliarde lei.  

De asemenea, un volum semnificativ de cheltuieli nerealizate a rezultat în execuția de la 
Bugetul institutiilor/activitatilor finantate integral si/sau partial din venituri proprii (cheltuieli 
nerealizate de 1,73 miliarde lei), bugetul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere (CNAIR) (aprox. 540 milioane lei) și FNUASS (590 milioane lei). 

În structura economică a BGC: 
- cheltuielile cu asistență socială și cheltuielile de personal au avut un grad de 

realizare apropiat de 100%; 
- cheltuielile aferente aferente proiectelor cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare (atât pentru calendarul 2007-2013, cât și 2014-2020) au avut un 
grad de realizare de numai 60%, astfel că a rezultat un volum al cheltuielilor nerealizate de 
6,99 miliarde lei; 

- Cheltuielile de capital au înregistrat un nivel de realizare de 95,8%, rezultând un volum 
de cheltuieli nerealizate la 31.12.2016 de 843 milioane lei; 

- Cheltuielile cu bunuri și servicii au înregistrat un nivel de realizare de 95,1%, rezultând 
un volum de cheltuieli nerealizate la 31.12.2016 de 2,1 miliarde lei; 

- Cheltuielile de personal au înregistrat un nivel de realizare de 97,3%, rezultând un 
volum de cheltuieli nerealizate la 31.12.2016 de 1,6 miliarde lei. 

Principala motivație pentru nerealizarea cheltuielilor o reprezintă neefectuarea 
cheltuielilor aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă (aprox. 7 miliarde lei 
la nivelul BGC). 
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În anul 2016 Fondul de Rezervă Bugetară a fost alimentat cu suma de 1.650.826,83 mii 
lei, astfel: 

 prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 (Legea nr. 339/2015) a fost prevăzută suma 
de 100.000 mii lei (credite inițiale);  

 prin OG nr. 14/2016 fondul a fost suplimentat cu suma de 221.485 mii lei; 

 prin OUG nr. 86/2016 Fondul de Rezervă a fost suplimentat cu suma de 255.040 lei; 

 prin anulări de credite bugetare ale unor ordonatori potrivit Legii nr. 500/2002 privind 
finanțele publice, Fondul de Rezervă Bugetară a fost alimentat cu suma de 1.074.301,83 mii lei.  

Suma totală utilizată din FRB în anul 2016 a fost în valoare de 1.537.896 mii lei, luând în 
considerare și sumele Fondului de Intervenție care a fost alimentat din FRB.  

Soldul FRB la finele anului 2016 (sume necheltuite) este de 112.931 mii lei. 
 

III.4.1. Aspecte generale privind realizarea cheltuielilor BGC in anul 2016  

Conform celor mai recente situații centralizate și indicatori agregați la nivelul Ministerului 
Finanțelor Publice10, cheltuielile totale ale bugetului general consolidat realizate în anul 
2016 (indicator obținut prin însumarea cheltuielilor bugetelor componente și ajustarea cu 
valoarea transferurilor între bugete și a operațiunilor financiare) au fost în valoare de 242,01 
miliarde lei (aproximativ 31,9% PIB11), ceea ce determină un nivel de execuție de cheltuielilor 
de aproximativ 94,5%. Raportat la nivelul programat al cheltuielilor BGC la 31.12.2016 (256,2 
miliarde lei), rezultă un volum al cheltuielilor totale BGC nerealizate la 31.12.2016 în 
cuantum de 14,2 miliarde lei (1,9% din PIB).  

Prezentăm mai jos cheltuielile totale pentru principalele bugete publice incluse în procesul 
de consolidare a indicatorilor BGC, prin comparație cu programul actualizat al cheltuielilor la 
data de 31.12.2016: 
 

Nr. 
Crt. 

Buget 

Program 2016 
actualizat (după 

a doua 
rectificare) 

Cheltuieli 
realizate 

1.01.- 
31.12.2016 

Cheltuieli 
nerealizate 

(%) 
Realizari / 
program  

0 1 2 3 4=3-2 5=3/2 

1 Bugetul de stat 136,857.6 130,083.1 -6,774.5 95.05% 

2 
Bugetul general centralizat al unitatilor 
administrativ teritoriale (UAT) 

70,001.0 67,793.5 -2,207.4 96.85% 

3 Bugetul asigurarilor sociale de stat 52,240.1 52,196.4 -43.7 99.92% 

4 Bugetul asigurarilor pentru somaj 1,110.4 1,007.9 -102.5 90.77% 

5 
Fondul national unic de asigurari sociale de 
sanatate (FNUASS) 

26,696.3 26,106.0 -590.3 97.79% 

6 
Bugetul institutiilor/activitatilor finantate 
integral si/sau partial din venituri proprii  

21,438.3 19,705.2 -1,733.1 91.92% 

7 Bugetul trezoreriei statului 47.1 40.1 -7.1 85.01% 

8 
Bugetul Companiei Nationale de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) 

4,348.2 3,,808.4 -539.8 87.59% 

                                                 
10 Indicatori prezentați de MFP la data de 26.01.2017 
11 PIB estimat pentru anul 2016 - 758,5 miliarde lei 
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În ceea ce privește bugetul de stat, cheltuielile realizate au fost cu peste 6,7 miliarde de 
lei mai mici decât programul de cheltuieli actualizat la 31.12.2016, rezultând un grad de 
realizare a cheltuielilor de aprox. 95%.  

Niveluri reduse ale realizării cheltuielilor bugetate s-au înregistrat în cazul Bugetul general 
centralizat al unitatilor administrativ teritoriale (96,85%), unde cheltuielile totale nerealizate 
la sfârșitul anului 2016 au însumat peste 2,2 miliarde lei.  

De asemenea, un volum semnificativ de cheltuieli nerealizate a rezultat în execuția de la 
Bugetul institutiilor/activitatilor finantate integral si/sau partial din venituri proprii (cheltuieli 
nerealizate de 1,73 miliarde lei), bugetul CNAIR (aprox. 540 milioane lei) și FNUASS (590 
milioane lei). 

Analizând structura cheltuielilor bugetului general consolidat, se observă că principalele 
categorii de cheltuieli rămase neefectuate la sfârșitul anului 2016, sunt următoarele: 

BUGET GENERAL 
CONSOLIDAT 

Program cheltuieli Cheltuieli 
realizate 

1.01.- 
31.12.2016 

Cheltuieli 
nerealizate 

(%) 
Realizari / 
program 

final 
Inițial 

Rectificare 
I 2016 

Rectificare 
II 2016 

Actualizat 
31.12.2016 

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 

CHELTUIELI TOTAL, din care 252,031.0 256,237.9 256,532.7 256,219.6 242,016.3 -14,203.3 94.5% 

Cheltuieli de personal  57,335.0 58,835.4 58,796.8 58,646.5 57,040.1 -1,606.4 97.3% 

Bunuri si servicii 43,111.4 43,382.6 43,001.2 43,061.7 40,950.2 -2,111.5 95.1% 

Dobanzi  11,069.0 11,327.2 10,646.3 10,642.3 10,008.3 -634.0 94.0% 

Subventii  6,464.3 6,710.6 6,933.5 6,932.8 6,604.9 -328.0 95.3% 

Transferuri intre unitati ale administratiei 
publice  1,966.8 1,720.8 1,680.2 1,793.9 820.9 -973.0 45.8% 

Alte transferuri  12,311.1 12,178.8 11,785.3 11,695.9 10,951.8 -744.1 93.6% 

Asistenta sociala 79,373.4 80,749.4 81,882.2 81,916.1 81,837.2 -78.9 99.9% 

Cheltuieli de capital  19,182.6 19,473.0 20,066.9 19,858.2 19,015.0 -843.2 95.8% 

Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare (2007-2013) 4,600.7 6,893.0 6,660.8 6,557.7 4,019.7 -2,538.0 61.3% 

Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 2014-2020 12,449.2 10,414.7 10,521.5 10,801.8 6,352.0 -4,449.8 58.8% 

După cum se observă în tabelul de mai sus, cheltuielile cu asistență socială și 
cheltuielile de personal au avut un grad de realizare apropiat de 100%, în timp ce pentru 
alte categorii de cheltuieli s-a înregistrat un nivel mai redus de execuție. În acest sens, 
exemplificăm: 

i. Cheltuielile aferente aferente proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare (atât pentru calendarul 2007-2013, cât și 2014-2020) au avut un grad de realizare (raportat 
la programul final, urmare celei de-a doua reactificări) de numai 60%, astfel că a rezultat un volum 
al cheltuielilor nerealizate de 6,99 miliarde lei.  

ii. Cheltuielile de capital au înregistrat un nivel de realizare de 95,8%, rezultând un volum de 
cheltuieli nerealizate la 31.12.2016 de 843 milioane lei; 

iii. Cheltuielile cu bunuri și servicii au înregistrat un nivel de realizare de 95,1%, rezultând un 
volum de cheltuieli nerealizate la 31.12.2016 de 2,1 miliarde lei; 

iv. Cheltuielile de personal au înregistrat un nivel de realizare de 97,3%, rezultând un volum de 
cheltuieli nerealizate la 31.12.2016 de 1,6 miliarde lei; 

Așadar, sintetizând cele de mai sus, rezultă că principala motivație pentru nerealizarea 
cheltuielilor o reprezeintă neefectuarea cheltuielilor aferente proiectelor cu finanțare externă 
nerambursabilă (aprox. 7 miliarde lei la nivelul BGC). 
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Subliniem că nivelul extrem de ridicat de cheltuieli nerealizate după cea de-a doua 
rectificare bugetară de la sfârșitul lunii noiembrie 2016, pune sub semnul întrebării modul în care 
ordonatorii de credite își realizează fundamentarea bugetelor și proiecția cheltuielilor.  

În ceea ce privește execuția cheltuielilor bugetului de stat, deși se constată un nivel de 
acuratețe a prognozei ușor mai ridicat față de indicatorii agregați ai Bugetului general consolidat, 
se reconfirmă nivelul extrem de redus de realizare a cheltuielilor aferente proiectelor cu 
finanțare externă nerambursabilă. 

BUGETUL DE STAT 

Program cheltuieli Cheltuieli 
realizate 

1.01.- 
31.12.2016 

Cheltuieli 
nerealizate 

(%) 
Realizari 

/ 
program 

final  

Inițial 
Rectificare 
I 2016 

Rectificare 
II 2016 

Actualizat 
31.12.2016 

CHELTUIELI TOTAL, din care 132,233.9 136,404.3 137,309.0 136,857.6 130,083.1 -6,774.5 95.0% 

Cheltuieli de personal  21,596.6 22,088.2 21,801.5 21,651.1 21,492.4 -158.7 99.3% 

Bunuri si servicii 5,874.5 5,961.6 5,934.1 6,045.9 5,772.9 -273.0 95.5% 

Dobanzi  10,070.0 10,335.5 9,654.9 9,652.5 9,474.2 -178.3 98.2% 

Subventii  4,231.6 4,479.5 4,705.4 4,704.8 4,224.5 -480.3 89.8% 

Transferuri intre unitati ale administratiei 
publice  

32,452.1 35,126.7 36,065.7 36,069.8 34,799.4 -1,270.5 96.5% 

Alte transferuri  12,017.1 11,734.5 11,254.5 10,904.2 10,438.3 -465.9 95.7% 

Asistenta sociala 21,339.8 22,767.4 23,190.7 23,224.4 23,187.0 -37.4 99.8% 

Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 2007-2013 

4,181.3 6,044.3 5,865.3 5,529.3 3,877.6 -1,651.7 70.1% 

Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 2014-2020 

10,448.3 7,761.7 8,928.0 9,178.4 7,543.7 -1,634.7 82.2% 

Alte cheltuieli 2,259.0 2,411.2 2,414.6 2,420.4 2,325.9 -94.5 96.1% 

Fonduri de rezerva  100.0 236.3 356.8 112.9   -112.9 0.0% 

Cheltuieli aferente programelor cu finantare 
rambursabila 

786.8 848.0 736.0 650.7 549.7 -101.0 84.5% 

Cheltuieli de capital  4,322.6 4,019.6 3,755.3 4,067.3 3,761.9 -305.4 92.5% 

Rambursari de credite externe si interne 2,547.4 2,550.3 2,566.4 2,566.3 2,556.0 -10.3 99.6% 

Conform indicatorilor la 31.12.2016, cheltuielile realizate ale bugetului de stat au fost cu 
5% mai mici față de nivelul prognozat în urma ultimei rectificări bugetare, respectiv cu peste 6,7 
miliarde lei sub nivelul programului stabilit urmare celei de-a doua rectificări. Având în 
vedere că ce-a de-a doua rectificare a fost operată la sfârșitul lunii noiembrie, cu mai puțin de 6 
săptămâni înainte de finalul exercițiului bugetar, se remarcă nivelul redus de acuratețe a 
proiecțiilor bugetare, respectiv o supraestimare a nivelului cheltuielilor rectificate prin OUG nr. 
86/2016. 

Categoriile de cheltuieli ale bugetului de stat cu gradul cel mai mare de nerealizare au fost: 
i. Cheltuielile aferente aferente proiectelor cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare (atât pentru calendarul 2007-2013, cât și 2014-2020), unde au 
fost prevăzute inițial inițial 14,6 miliarde lei, iar în urma rectificărilor a rezultat un program 
actualizat de 14,7 miliarde lei, iar grad de realizare final a fost de numai 77,7%%, rezultând 
un volum cumulat al cheltuielilor nerealizate de 3,29 miliarde lei.  

ii. Transferuri intre unitati ale administratiei publice au înregistrat un nivel de realizare 
de 96,5%, cu 1,27 miliarde lei mai puțin față de nivelul estimat; 

iii. Cheltuielile de capital au înregistrat un nivel de realizare de 92,5%, rezultând un volum 
de cheltuieli nerealizate la 31.12.2016 de 305,4 milioane lei; 
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iv. Subvențiile au înregistrat un nivel de realizare de 89,8%, cu 480,3 milioane lei mai puțin 
decât nivelul estimat; 

III.4.2. Realizarea programului de cheltuieli la nivelul ordonatorilor principali de credite 

Deși ultima rectificare bugetară a fost aprobată de Guvern la sfârșitul lunii noiembrie 2016 
(fapt ce ar trebui să conducă la un nivel ridicat al acurateței prognozei și o execuție a cheltuielilor 
apropiată de 100%), analiza asupra execuției bugetare la nivelul ordonatorilor principali de 
credite ai bugetului de stat scoate în evidență un volum însemnat de cheltuieli nerealizate la 
sfârșitul anului 2016.  

Subliniem volumul semnificativ de credite bugetare neutilizate de ordonatorii de 
credite până la 31.12.2016, în condițiile în care ultima rectificare bugetară a avut loc cu mai 
puțin de 40 de zile înainte de finele anului, iar Legea 500/2002 obligă ordonatorii de credite la 
analizarea periodică a gradului de execuție bugetară și impune anularea, până cel târziu pe 
data de 10 decembrie, a creditelor bugetare estimate a fi neutilizate în anul respectiv.  

Ori, în situațiile de față, deși asistăm la o supraestimare a nivelului cheltuielilor, ordonatorii 
de credite și MFP (în calitate de coordonator al planificării și monitorizării bugetare) nu au 
procedat nici la rectificarea în minus a cheltuielilor estimate a nu fi cheltuite până la finele anului, 
nici la anularea creditelor bugetare conform art. 54 din Legea 500/2002. 

În acest sens, exemplificăm sintetic cateva situații deosebite în care gradul de execuție la 
sfârșitul anului s-a situat mult sub nivelul prevederilor bugetare aprobate, după cum urmează: 

- milioane lei - 

Ordonator principal de credite 

Program definitiv/ 
Credite bugetare 

rămase neutilizate 
la 31.12.2016  

Grad de realizare cheltuieli 

% prevederi 
rectificate prin 

OUG nr. 86/2016 

% prevederi 
finale 

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională 472,07 5,3% 5,3% 

Ministerul Fondurilor Europene 782,93 71,5% 71,9% 

Ministerul Mediului Apelor si Padurilor 102,93 74,4% 85,1% 

Ministerul Economiei, Comertului si Relațiilor cu Mediul de 
Afaceri 104,79 79,3% 79,3% 

Ministerul Transporturilor 831,31 86,7% 91,2% 

Ministerul Finantelor Publice-actiuni generale 2.157,09 90,0% 90,3% 

Ministerul Sanatatii 342,42 91,1% 94,5% 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 474,84 91,3% 92,7% 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 588,30 92,2% 92,2% 

 
Așadar, se constată că un număr restrâns de ordonatori a raportat volume foarte mari de 

cheltuieli neefectuate. Astfel, observăm că doar 10 ordonatori principali de credite totalizează 
cheltuili nerealizate de peste 6,1 miliarde lei, respectiv o pondere de peste 90% din sumele totale 
rămase neutilizate la Bugetul de stat. Ordonatorii de credite care au raportat cele mai mari 
cheltuieli nerealizate la 31.12.2016 sunt: 

 Ministerul finanțelor publice – Acțiuni generale – raportat la programul rectificat 
prin OUG nr. 86/2016, la sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite peste 2,25 miliarde lei. Prin 
raportare la programul final actualizat la 31.12.2016 (ajustat cu valoarea virărilor de credite 
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operate în cursul lunii decembrie), rezultă un volum de cheltuieli neefectuate de 2,15 miliarde 
lei, gradul de realizare a cheltuielor fiind de numai 90%.Sumele rămase neutilizate provin în cea 
mai mare parte din: plăţi aferente asistenţei financiare nerambursabile postaderare -   1.037,65 
milioane lei, dobânzi aferente datoriei publice  - 177,72 milioane lei, contribuţia României la 
bugetul UE -57,3 milioane lei.   

 Ministerul Transporturilor – raportat la programul rectificat prin OUG nr. 
86/2016, la sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite peste 1,3 miliarde lei. Prin raportare la 
programul final actualizat la 31.12.2016 (ajustat cu valoarea virărilor de credite operate în cursul 
lunii decembrie), rezultă un volum de cheltuieli neefectuate de 831 milioane lei. Astfel, gradul de 
realizare a cheltuielor a fost de numai 86,7% raportat la prevederile bugetare modificate prin 
OUG nr. 86/2016, respectiv 91,2% raportat la programul final de cheltuieli actualizat la 
31.12.2016. 

Așadar, față de prevederile bugetare definitive – sursa de finanțare buget de stat - 
în cuantum de 9.4 miliarde lei, la Ministerul Transporturilor a rămas necheltuită suma de 
831,3 milioane lei, reprezentând 8,84% din prevederile bugetare definitive.  

Din acestea, ponderea este reprezentată de sumele necheltuite la Titlul IV „Subvenții” 
25,55%, Titlul 55 „Alte transferuri” 15,99%, Titlul 56 „Proiecte cu finanțare din FEN postaderare” 
13,26%, Titlul 58 „Proiecte cu finanțare din FEN postaderare 2014-2020” 26,15%. 

 Ministerul Fondurilor Europene – raportat la programul rectificat prin OUG nr. 
86/2016, la sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite peste 799 milioane lei. Prin raportare la 
programul final actualizat la 31.12.2016 (ajustat cu valoarea virărilor de credite operate în cursul 
lunii decembrie), rezultă un volum de cheltuieli neefectuate de 783 milioane lei. Astfel, gradul de 
realizare a cheltuielor a fost de numai 71,5% raportat la prevederile bugetare modificate prin 
OUG nr. 86/2016, respectiv 71,9 raportat la programul final de cheltuieli actualizat la 31.12.2016. 

 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale – raportat la programul rectificat prin 
OUG nr. 86/2016, la sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite peste 588 milioane lei. Astfel, 
gradul de realizare a cheltuielor a fost de numai 92,2% raportat la prevederile finale bugetare 
modificate prin OUG nr. 86/2016 (nemaifiind realizate virări de credite după cea de-a doua 
rectificare bugetară). 
 Prezentăm principalele categorii de cheltuieli rămase neutilizate, după cum au fost 
menționate în raportul de control încheiate de Curtea de Conturi la M.A.D.R.: 
  - la titlul IV ”Subvenții” nu a fost cheltuită suma totală de 230.893 mii lei, situație 
generată de următoarele cauze și/sau împrejurări: 

 sumele alocate sprijinului pentru subvenționarea accizei pentru motorina utilizată 
în agricultură de 119.117 mii lei, suma reprezentând 46% din decontul pentru motorina utilizată 
în trim. III 2016. 

 alta suma importantă neutilizată la acest titlu este cea destinată acordării 
ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal și zootehnic speciile bovină și ovină, caprină 
(95.310 mii lei), sumă cuprinsă și în actul normativ ce reglementează aceste forme de sprijin. 
Suma de 95.310 mii lei nu a fost utilizată în totalitate din cauza aplicării unor sancțiuni anuale și 
multianuale pentru nereguli fermierilor, compensării drepturilor de plata cu debite ale fermierilor 
pentru alte forme de sprijin . 
 - la titlul X ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 
postaderare” nu a fost cheltuită suma totală de 222.575 mii lei (reprezentând 9,4% din 
majorările, în sumă totală de 2.357.536 mii lei, aprobate la acest titlu prin OUG nr.86/2014) din 
următoarele cauze: 



 

  110 

 Sumele neutilizate în cadrul Programelor FEADR reprezintă contravaloarea 
sumelor aferente măsurii de asistență tehnică alocate APIA ( conform fișei măsurii din PNDR 
2014-2020) neaccesate de către aceasta instituție din cauza neaprobării pana la finele anului a 
procedurilor de lucru necesare contractării și utilizării acestor sume. 

 Neutilizarea în integralitate a sumelor aferente POP-AM 2014-2020 a fost generată 
de gradul destul de redus de accesare a acestui program până la finele anului 2016, singurele 
cheltuieli efectuate fiind cele aferente măsurii de asistență tehnică și ale sprijinului pregătitor 
acordat pentru constituirea grupurilor de acțiune locală, grupuri care aveau atribuții cu privire la 
implementarea la nivel teritorial și regional al politicilor în domeniul pescuitului. 
 În privința sumelor neutilizate in cadrul FEGA au fost identificate următoarele cauze: 
alocarea de către MFP cu întârziere a resurselor financiare suplimentare de la bugetul de stat, 
resurse necesare efectuării plăților, deși prin corespondența purtată în decursul lunilor 
octombrie-noiembrie 2016 a fost semnalat riscul neutilizării sumelor în cazul în care acestea 
sunt alocate cu întârziere, Regulamentul Comisiei Europene stabilind date limită de plata a 
formelor de sprijin precum și publicarea OUG nr.86/2016 la finele perioadei de acordare a plăților 
directe din cadrul fondului menționat. 
 Calendarul foarte strâns impus de normele de închidere a exercițiului financiar 2016 
aprobate de către MFP care precizează ca ultima dată de depunere a cererilor de deschidere a 
creditelor bugetare este 23.12.2016 (cap.II, lit a determinat neutilizarea în totalitate a acestui 
plafon in perioada 27.12.2016-30.12.2016). 

Suma de 3.215 mii lei a rămas neutilizată la articolul 58.28 "Transferuri de la bugetul 
de stat către AFIR pentru finanțarea PNDR 2014-2020" datorita acelorași cauze ce au generat 
neutilizarea resurselor financiare aferente FEGA. 
 

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice – raportat la 
programul rectificat prin OUG nr. 86/2016, la sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite aprox. 
575 milioane lei. Prin raportare la programul final actualizat la 31.12.2016 (ajustat cu valoarea 
virărilor de credite operate în cursul lunii decembrie), rezultă un volum de cheltuieli neefectuate 
de 475 milioane lei.  

 Astfel, gradul de realizare a cheltuielor a fost de 91,3% raportat la prevederile 
bugetare modificate prin OUG nr. 86/2016, respectiv 92,7 raportat la programul final de cheltuieli 
actualizat la 31.12.2016. 

Creditele neutilizate (475 milioane lei), se localizează la: 
- Titlul X-PROIECTE FEN POSTADERARE 2014-2020 ………214.310 mii lei ( 45,2%) 
- Titlul VI-TRANSFERURI INTRE U A T………………………… 102.302 mii lei (21,6%) 

Exemplificăm:.  
La art. 56.08 sunt cuprinse credite bugetare și credite de angajament aferente 

contractelor încheiate în cadrul programelor astfel: 
- ”Programul de cooperare Bazinul Mării Negre 2007-2013” alocaţie definitivă 18.671 mii 

lei din care s-au efectuat plăţi în sumă totală de 4.375 mii lei – execuţie 23,4%; 
- ”Programul de cooperare România – Ucraina - Republica Moldova 2007-2013” alocaţie 

definitivă 85.042 mii lei din care s-au efectuat plăţi în sumă totală de 34.490 mii lei – execuţie 
40,5%. 

Sumele reprezintă plăţi către beneficiarii programului, români şi străini aflaţi în 
statele celor două programe. Diferenţa între sumele previzionate şi plăţile efectuate are 
următoarele cauze: 
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- propunerile pentru bugetul pe 2016 au fost elaborate pe baza calendarelor de cereri de 
plată din contractele de finanţare semnate cu beneficiarii; 

- au fost realizate economii faţă de bugetele iniţiale ale proiectelor, sumele solicitate fiind 
mai mici decât cele prevăzute în contractele de finanţare; 

- proiectele pentru care s-a finalizat implementarea nu au transmis rapoartele finale 
conform calendarelor în anul 2016.  

- pentru o serie de proiecte s-a solicitat prelungirea până la sfârșitul anului 2016, iar pentru 
o altă parte și în 2017, calendarele cererilor de plată fiind decalate corespunzător; 

- Având în vedere situația obiectivă din Ucraina, (falimente bancare, refuzul băncilor de a 
elibera sumele în euro primite de către beneficiarii de proiecte în cadrul programelor), precum 
și a altor probleme care au determinat întârzieri pentru toate programele finanțate din ENPI (nu 
numai cele cu participarea României), Comisia Europeană a venit în sprijinul programelor prin 
Decizia de prelungire a acestora (conform documentelor anexate la raportul de control). 

Pentru Programul Operațional Comun România –Ucraina - Republica Moldova 2007-
2013 la rectificarea bugetară din noiembrie 2016 s-a solicitat diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la capitolul 80.08 articolul 56.08. Această diminuare nu a fost operată. 

 
La art. 56.12 sunt cuprinse credite bugetare și credite de angajament aferente 

contractelor încheiate în cadrul programelor astfel: 
- ”Programului de cooperare Bazinul Mării Negre 2014-2020” alocaţie definitivă 2.306 mii 

lei, plăţi 0, execuţie 0.  
- ”Programului de cooperare Romania-Ucraina 2014-2020” alocaţie definitivă 5.000 mii lei, 

plăţi 0, execuţie 0.  
- ”Programului de cooperare România - Republica Moldova 2014-2020” alocaţie definitivă 

5.083 mii lei, plăţi 0, execuţie 0.  
Pentru programele aferente perioadei 2014-2020 diferența dintre sumele previzionate 

și execuție are următoarele cauze: 
- Sumele previzionate au avut în vedere doar necesarul pentru asistența tehnică aferentă 

autorităților de management și secretariatelor tehnice comune ale programelor; 
- În cazul programelor operaționale comune România - Republica Moldova 2014-2020 și 

Romania Ucraina 2014-2020 Comisia Europeană a transmis prefinanțările corespunzătoare 
anilor 2015-2016 în conturile programelor deschise de către MDRAPFE de abia la începutul 
anului 2017, sumele respective neputând fi cheltuite în 2016; 

- În cazul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 nu a mai fost 
necesară semnarea unui contract cu Secretariatul Tehnic Comun și implicit plata avansului 
pentru acest contract, funcționarea acestuia fiind realizată pentru anul 2016 din bugetul 
programului 2007-2013. 
 

 Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională – raportat la 
programul rectificat prin OUG nr. 86/2016, la sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite aprox. 
475 milioane lei. Prin raportare la programul final actualizat la 31.12.2016 (ajustat cu valoarea 
virărilor de credite operate în cursul lunii decembrie), rezultă un volum de cheltuieli neefectuate 
de 472 milioane lei. Subliniem faptul că gradul de realizare a cheltuielor a fost extrem de redus, 
de numai 5,3%, volumul cheltuielilor executate fiind de aprox. 26, 4 milioane lei. 

 Ministerul Sănătății – raportat la programul rectificat prin OUG nr. 86/2016, la 
sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite aprox. 569 milioane lei. Prin raportare la programul 
final actualizat la 31.12.2016 (ajustat cu valoarea virărilor de credite operate în cursul lunii 
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decembrie), rezultă un volum de cheltuieli neefectuate de 342 milioane lei. Astfel, gradul de 
realizare a cheltuielor a fost de 91,1% raportat la prevederile bugetare modificate prin OUG nr. 
86/2016, respectiv 94,5 raportat la programul final de cheltuieli actualizat la 31.12.2016. 

În anul 2016 s-au derulat un număr de 29 de proiecte/programe cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile (19 proiecte/programe prevăzute la cap. 66.01 Sănătate 
și 10 programe/proiecte prevăzute la cap. 66.08 sume alocate din fonduri externe 
nerambursabile) și respectiv 2 proiecte/programe cu fonduri externe rambursabile.  

Menționăm faptul că, pentru cele 29 proiecte/programe cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile, prevederea bugetară definitivă a fost în sumă totală de 205.629 
mii lei din care execuția a fost în sumă de 9.518 mii lei. 

 Gradul de execuție a proiectelor/programelor din fonduri externe nerambursabile 
a fost de 4,63%. 

 
Exemplificăm în acest sens proiecte/programe cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile care au avut prevăzute credite bugetare definitive însă nu au fost realizate la 
nivelul acestora. 

 
Referitor la proiectele/programele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 

Cap. 66.01 Sănătate 
 Titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile(FEN) 

 1. POSCCE - Centrul de excelență în medicină translațională 
În anul 2016, au fost aprobate credite bugetare definitive în sumă de 3.200 mii lei, însă 

execuția bugetară a fost realizată în sumă de 277 mii lei. Din explicațiile personalului cu atribuții 
în cadrul ministerului au rezultat următoarele: ”Proiectul a fost finalizat în 2016, iar plata s-a 
efectuat prin transfer de la titlul 56 la titlul 51”. 

2. POSCCE Centrul român de cercetare bio-moleculară aplicată bolilor infecțioase 
În anul 2016, au fost aprobate credite bugetare definitive în sumă de 7.500 mii lei, însă 

execuția bugetară a fost realizată numai în sumă de 615 mii lei.Din explicațiile personalului cu 
atribuții în cadrul ministerului au rezultat următoarele: ” Proiectul a fost finalizat în 2016. S-au 
plătit doar sumele solicitate de către INMB conform HG 678/2015 și Instrucțiunii 29142/2015 a 
AM POSCCE necesare finalizării proiectului”. 

3. Programul de Cooperare Elvețiano-Român în cadrul Fondului de reformă în probleme 
de sănătate  

În anul 2016, au fost aprobate credite bugetare definitive în sumă de 2.225 mii lei, însă 
execuția bugetară a fost realizată numai în sumă de 552 mii lei. Potrivit afirmațiilor personalului 
cu atribuții în cadrul ministerului: ”Plățile s-au făcut conform cererilor de finanțare înaintate de 
către contractanți”. 

Referitor la proiectele/programele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 
Cap. 66.08Sănătate sume alocate din fonduri externe nerambursabile 

 Titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile(FEN) 
1.Contract servicii MS- Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentului (EFSA) 

CT/EFSA/DMC/2013/02-LOT1-CT01 
Bugetul aprobat definitiv pentru acest proiect în anul 2016 a fost în sumă de 279 mii lei în 

timp ce execuția a fost în sumă de 80 mii lei. Din explicațiile personalului cu atribuții în domeniu: 
”Întrucât la 12 luni de la demararea procesului de elaborare a proiectului de Acord de 
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parteneriat dintre MS și Institutul Național pentru Ocrotirea Mamei și Copilului, acesta nu a fost 
avizat de Ministerul Sănătății, Comisia Europeană a reziliat Contractul de servicii”. 
 2. Programul de Cooperare Elvetiano-Român în cadrul Fondului de reformă în probleme 
de sănătate 

Bugetul aprobat definitiv pentru acest proiect în anul 2016 a fost în sumă de 130 mii lei în 
timp ce execuția a fost în sumă de 57 mii lei. Din explicațiile personalului cu atribuții în domeniu: 
”Sumele alocate la titlul 6608 au fost destinate plății salariului managerului de program și 
ofițerului financiar. Întrucât managerul de program a părăsit postul în luna august, atribuțiile 
acestuia au fost preluate de către personalul UICP”. 

 Ministerul Educatiei Naționale și Cercetarii Stiintifice – raportat la programul 
rectificat prin OUG nr. 86/2016, la sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite aprox. 200 milioane 
lei. Prin raportare la programul final actualizat la 31.12.2016 (ajustat cu valoarea virărilor de 
credite operate în cursul lunii decembrie), rezultă un volum de cheltuieli neefectuate de 247 
milioane lei. Astfel, gradul de realizare a cheltuielor a fost de 96,9% raportat la prevederile 
bugetare modificate prin OUG nr. 86/2016, respectiv 96,3 raportat la programul final de cheltuieli 
actualizat la 31.12.2016. 

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a înregistrat sume necheltuite în valoare 
totală de 102,9 milioane lei, reprezentând aproape 15% din totalul creditelor bugetare definitive 
și se datorează, în principal, utilizării în proporție foarte scăzută (48%) a sumelor alocate 
realizării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (titlul 56 și titlul 58). 

 Din explicațiile primite de echipa de control a Curții de Control – raport de control încheiat 
la Ministerul Mediului - privind nerealizările la cele două titluri, reținem: 

„Titlul 56. „Proiecte din finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare” are o 
execuție de 62,61%, 

 - ARBDD- Proiect refacerea habitatelor - pe ultimele doua canale ce trebuiau 
decolmatate, pentru depunerea materialului dragat ,la solicitarea noastră, Direcția Silvica trebuia 
sa facă marcarea copacilor ce pot fi tăiați. Aceasta instituție a refuzat pe motiv ca nu se cunoaște 
cum va fi valorificat materialul lemnos. Pentru deblocarea situației s-au transmis adrese la Ocolul 
Silvic Tulcea,la Direcția Silvica si pentru ca nu s-a primit răspuns, am solicitat sprijin Ministerului 
Mediului,Apelor si Pădurilor. S-a întocmit o documentație referitoare la depunerea materialului 
dragat pe malurile canalelor, conform tehnologiei si a fost depusa spre aprobare la Direcția 
Silvica Tulcea. Pe perioada de iarna nu se pot face lucrări de dragaj din cauza vremii neprielnice. 
Lucrările vor fi reluate când nivelul apelor va fi prielnic pentru astfel de lucrări. 

Titlul 58. „Proiecte din finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014 - 2020” are execuție de 24,87% si defalcam proiectele care au avut aport de 
realizare mic, după cum urmează: 

  ”Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 
de a implementa politica în domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate – 
C.A.D.S.”, cod SIPOCA 21 - conform mailului atasat  

  - Formarea profesională a personalului autorităților competente pentru protecția 
mediului privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea de mediu pentru perioada 
2014 – 2020” – etapa a 2-a- conform mailului atasat 

   -”Elaborarea ghidurilor necesare îmbunatatirii capacitatii administrative a 
autorităților pentru protecția mediului în scopul derularii unitare a procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului (EGEIA)”, cod SIPOCA 19 – conform mailului atasat 
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-Management inovativ si colaborativ al site-urilor Natura 2000 in regiunea de frontiera a 
Dunarii- conform adresei atasate  

-Dezvoltarea capacitatii administrative a Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor de a 
implementa politica in domeniul biodiversitatii COD SIPOCA 22 conform mailului atasat 

- Reabilitarea siturilor petroliere contaminate istoric din România, Faza 1 (facilități) care a 
avut realizări 0. 
 

 Ministerul Muncii 
 Suma totală necheltuită la finele anului 2016 din bugetul centralizat al entității este 
nesemnificativă (0,12%), comparativ cu dimensiunea bugetului, fiind de 194,8 milioane lei, 
compusă din suma de 188.788 mii lei din bugetul de stat (50.01) și suma de 6.060 mii lei din 
fonduri europene nerambursabile (50.08), la capitolele de cheltuieli bugetare menționate. 

- Din suma rămasă necheltuită la bugetul de stat de 188.788 mii lei, cea mai mare parte 
este reprezentată de transferuri, din care face parte și subvenția de la bugetul de stat pentru 
echilibrarea plăților la bugetul asigurărilor sociale de stat, în sumă de 127.789 mii lei (68%). 

- Diferența rămasă necheltuită, în sumă de 60.999 mii lei (32%) este constituită în cea mai 
mare parte din sume alocate pentru beneficiile de asistență socială, în sumă de 19.419 mii lei 
(32%). 

- Totodată menționăm că, printre cauzele care au determinat un necesar suplimentar de 
resurse în anul 2016 se află și modificările legislative care au condus la majorarea unor 
drepturide asistență socială (exemplu: indemnizația lunară de creșterea copilului), precum și 
fluctuația numărului de beneficiari pe parcursul anului. 

- Una dintre categoriile de plăți la care s-a înregistrat o pondere mare a sumelor 
necheltuite la finele anului 2016, față de prevederile definitive, este reprezentată de titlul 
56-Proiecte cu finantare din FEN postaderare, unde, față de prevederile definitive în sumă 
de 15.562 mii lei, s-a utilizat doar suma de 4.005 mii lei (25%), fapt ce a condus la 
neutilizarea a 75% din sumele alocate. 

- altă categorie de plăți la care, de asemenea, nu s-au utilizat toate sumele alocate în anul 
2016 este titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă, unde din 
prevederile definitive în sumă de 10.610 mii lei, plățile au reprezentat cca jumătate din suma 
alocată, adică 5.184 mii lei, fapt ce a condus ca la finele anului 2016 să rămână necheltuită 
jumătate din suma alocată, respectiv 5.426 mii lei.  
 

Situația detaliată pentru fiecare ordonator cu privire la nivelul de realizare a programul de 
cheltuieli (după cea de-a doua rectificare) și sumele rămase neutilizate la 31.12.2016 este 
prezentată în tabelul de mai jos: 
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Nr. Crt. Ordonator principal de credite 
Program 
rectificat 

noiembrie. 

Influente 
(cedari/ 
alocari 
FRB, M, 
virari). 

Program 
definitiv 

2016. 

Executie la 
31.12.2016. 

Ramas 
neutilizat/ 
program 
rectificat. 

Ramas 
neutilizat/ 
program 
definitiv. 

Executie  
/  

Rectificat. 

Executie/ 
Definitiv. 

1 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ACTIUNI GENERALE 22,419,179 -93,477 22,325,702 20,168,605 2,250,574 2,157,097 90.0% 90.3% 

2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 9,892,907 -486,113 9,406,794 8,575,477 1,317,430 831,317 86.7% 91.2% 

3 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 2,800,830 -16,040 2,784,790 2,001,854 798,976 782,936 71.5% 71.9% 

4 MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE 7,536,248 0 7,536,248 6,947,948 588,300 588,300 92.2% 92.2% 

5 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE 

6,641,320 -99,970 6,541,350 6,066,510 574,810 474,840 91.3% 92.7% 

6 
MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI PENTRU SOCIETATEA 
INFORMAŢIONALĂ 

501,605 -3,100 498,505 26,433 475,172 472,072 5.3% 5.3% 

7 MINISTERUL SANATATII 6,427,134 -226,465 6,200,669 5,858,248 568,886 342,421 91.1% 94.5% 

8 
MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE SI CERCETARII 
STIINTIFICE 

6,553,434 47,132 6,600,566 6,353,427 200,007 247,139 96.9% 96.3% 

9 
MINISTERUL MUNCII FAMILIEI PROTECTIEI SOCIALE SI 
PERSOANELOR VARSTNICE 

35,912,252 69,652 35,981,904 35,793,147 119,105 188,757 99.7% 99.5% 

10 
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI RELAȚIILOR CU 
MEDIUL DE AFACERI 

506,801 0 506,801 402,008 104,793 104,793 79.3% 79.3% 

11 MINISTERUL MEDIULUI APELOR SI PADURILOR 791,291 -99,924 691,367 588,437 202,854 102,930 74.4% 85.1% 

12 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 3,543,997 -81,687 3,462,310 3,361,303 182,694 101,007 94.8% 97.1% 

13 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 11,465,609 -56,804 11,408,805 11,344,292 121,317 64,513 98.9% 99.4% 

14 MINISTERUL CULTURII 540,796 0 540,796 491,543 49,253 49,253 90.9% 90.9% 

15 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI 
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

675,125 0 675,125 631,363 43,762 43,762 93.5% 93.5% 

16 MINISTERUL APARARII NATIONALE 9,988,436 633,534 10,621,970 10,582,945 -594,509 39,025 106.0% 99.6% 

17 MINISTERUL JUSTITIEI 3,100,160 -45,675 3,054,485 3,019,244 80,916 35,241 97.4% 98.8% 

18 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 827,679 -31,075 796,604 762,179 65,500 34,425 92.1% 95.7% 

19 SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 954,259 -3,842 950,417 916,050 38,209 34,367 96.0% 96.4% 

20 ACADEMIA ROMANA 267,831 0 267,831 242,635 25,196 25,196 90.6% 90.6% 

21 CAMERA DEPUTATILOR 333,258 -17,432 315,826 294,877 38,381 20,949 88.5% 93.4% 

22 MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI 335,426 0 335,426 315,538 19,888 19,888 94.1% 94.1% 

23 CURTEA DE CONTURI 254,510 0 254,510 237,431 17,079 17,079 93.3% 93.3% 

24 MINISTERUL ENERGIEI 453,344 -2,474 450,870 438,086 15,258 12,784 96.6% 97.2% 

25 MINISTERUL PUBLIC 895,387 -10,961 884,426 872,859 22,528 11,567 97.5% 98.7% 

26 SENATUL ROMANIEI 153,969 -2,800 151,169 146,291 7,678 4,878 95.0% 96.8% 

27 AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA 141,396 -8,086 133,310 129,188 12,208 4,122 91.4% 96.9% 

28 AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE 33,065 0 33,065 29,309 3,756 3,756 88.6% 88.6% 

29 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 103,768 -575 103,193 100,007 3,761 3,186 96.4% 96.9% 

30 SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE 127,114 0 127,114 124,685 2,429 2,429 98.1% 98.1% 

31 INSTITUTUL CULTURAL ROMAN 37,908 -1,020 36,888 34,464 3,444 2,424 90.9% 93.4% 

32 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PRESĂ AGERPRES 20,130 0 20,130 18,115 2,015 2,015 90.0% 90.0% 

33 ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA 52,727 -2,478 50,249 48,511 4,216 1,738 92.0% 96.5% 

34 SERVCIUL ROMAN DE INFORMATII 1,873,018 0 1,873,018 1,871,543 1,475 1,475 99.9% 99.9% 

35 SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE 275,500 0 275,500 274,313 1,187 1,187 99.6% 99.6% 

36 
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR 
STATULUI 

19,155 0 19,155 18,075 1,080 1,080 94.4% 94.4% 

37 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 173,125 -90 173,035 171,961 1,164 1,074 99.3% 99.4% 

38 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 294,229 0 294,229 293,158 1,071 1,071 99.6% 99.6% 
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Nr. Crt. Ordonator principal de credite 
Program 
rectificat 

noiembrie. 

Influente 
(cedari/ 
alocari 
FRB, M, 
virari). 

Program 
definitiv 

2016. 

Executie la 
31.12.2016. 

Ramas 
neutilizat/ 
program 
rectificat. 

Ramas 
neutilizat/ 
program 
definitiv. 

Executie  
/  

Rectificat. 

Executie/ 
Definitiv. 

39 CONSILIUL CONCURENTEI 51,205 -3,970 47,235 46,165 5,040 1,070 90.2% 97.7% 

40 
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOASTEREA 
MERITELOR LUPTATORILOR IMPOTRIVA REGIMULUI 
COMUNIST INSTAURAT IN ROMANIA IN PERIOADA 1945-1989 

3,140 -215 2,925 2,045 1,095 880 65.1% 69.9% 

41 CURTEA CONSTITUTIONALA 20,670 -700 19,970 19,293 1,377 677 93.3% 96.6% 

42 
MINISTERUL PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ ȘI DIALOG 
CIVIC 

3,456 -450 3,006 2,434 1,022 572 70.4% 81.0% 

43 INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE 83,706 -1,366 82,340 81,982 1,724 358 97.9% 99.6% 

44 CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII 5,337 0 5,337 5,011 326 326 93.9% 93.9% 

45 ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA 7,394 0 7,394 7,161 233 233 96.8% 96.8% 

46 CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL 5,682 -800 4,882 4,653 1,029 229 81.9% 95.3% 

47 CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR 11,297 0 11,297 11,074 223 223 98.0% 98.0% 

48 CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 11,147 -1,382 9,765 9,548 1,599 217 85.7% 97.8% 

49 
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU RESTITUIREA 
PROPRIETATILOR 

20,242 -1,840 18,402 18,208 2,034 194 90.0% 98.9% 

50 AVOCATUL POPORULUI 14,636 -633 14,003 13,819 817 184 94.4% 98.7% 

51 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR 
SECURITĂŢII 

15,525 0 15,525 15,367 158 158 99.0% 99.0% 

52 SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE 192,948 0 192,948 192,842 106 106 99.9% 99.9% 

53 
AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A 
PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

4,956 -105 4,851 4,766 190 85 96.2% 98.2% 

54 
OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR 
SECRETE DE STAT 

10,635 -576 10,059 9,977 658 82 93.8% 99.2% 

55 
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A 
SPALARII BANILOR 

14,941 -972 13,969 13,936 1,005 33 93.3% 99.8% 

56 CONSILIUL LEGISLATIV 8,676 -117 8,559 8,529 147 30 98.3% 99.6% 

57 
CONSILIUL DE MONITORIZARE SI IMPLEMENTARE A 
CONVENTIEI 

1,000 -1,000 0 0 1,000 0 0.0%  -  
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III.4.3. Referitor la neutilizarea cheltuielilor alocate din Bugetul de Stat pentru susținerea 
proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 

După cum am arătat anterior, aproximativ jumătate din sumele neutilizate la sfârșitul 
anului 2016 reprezintă cheltuieli alocate pentru susținerea proiectelor cu finantare din 
fonduri externe nerambursabile postaderare (3,29 miliarde lei din totalul de 6,77 miliarde 
cheltuieli neefectuate în Bugetul de stat). 

Analiza aprofundată asupra sursei nerealizării cheltuielilor pentru proiecte cu finantare din 
fonduri externe nerambursabile indică faptul că peste 90% din sumele rămase neutilizate din 
bugetul ordonatorilor principali de credite provin de la un număr restrând de ministere, după cum 
urmează: 

- Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni generale – Sumele rămase neutilizate aferente 
cheltuielilor cu proiecte cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 1,04 miliarde lei, 
ceea ce a determinat un grad de execuție final de 56%. 

- Ministerul Fondurilor Europene - Sumele rămase neutilizate aferente cheltuielilor cu 
proiecte cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 775,7 milioane lei, rezultând un 
grad de execuție final de 71%. 

- Ministerul Transporturilor - Sumele rămase neutilizate aferente cheltuielilor cu proiecte 
cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 325 milioane lei, rezultând un grad de 
execuție final de 90,9%. 

- Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională - Sumele rămase 
neutilizate aferente cheltuielilor cu proiecte cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 
284,5 milioane lei, rezultând un grad de execuție final extrem de redus, de numai 2,1%. 

- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice - Sumele rămase 
neutilizate aferente cheltuielilor cu proiecte cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 
284,8 milioane lei, rezultând un grad de execuție final de 70,6%. 

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale - Sumele rămase neutilizate aferente 
cheltuielilor cu proiecte cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 226,3 milioane lei, 
rezultând un grad de execuție final de 94%. 

- Ministerul Sănătății - Sumele rămase neutilizate aferente cheltuielilor cu proiecte cu 
fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 125,8 milioane lei, rezultând un grad de 
execuție final de numai 7%. 

- Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice - Sumele rămase neutilizate 
aferente cheltuielilor cu proiecte cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 60,7 
milioane lei, rezultând un grad de execuție final de 87,2%. 

- Ministerul Mediului Apelor și Padurilor - Sumele rămase neutilizate aferente 
cheltuielilor cu proiecte cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 45,9 milioane lei, 
rezultând un grad de execuție final de 47,3%. 

Situația detalită pentru fiecare ordonator cu privire la nivelul de realizare a cheltuielilor 
pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (după cea de-a doua rectificare) 
și sumele rămase neutilizate la 31.12.2016 este prezentată în tabelul de mai jos: 
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Cheltuieli pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN)  

Nr. 
Crt. 

Ordonator principal de credite 

Program 
rectificat 

noiembrie. 

Influente 
(cedari/aloca

ri FRB, M, 
virari). 

Program 
definitiv 

2016. 

Executie la 
30 dec. 
2016. 

Ramas 
neutilizat/ 
program 
rectificat. 

Ramas 
neutilizat/ 
program 
definitiv. 

Executie/Re
ctificat. 

Executie/D
efinitiv. 

0 1 2 3 4 5 6=2-5 7=4-5 8=5/2 9=5/4 

1 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ACTIUNI GENERALE 2,480,487 -123,326 2,357,161 1,319,508 1,160,979 1,037,653 53.2% 56.0% 

2 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 2,687,022 -16,040 2,670,982 1,895,228 791,794 775,754 70.5% 71.0% 

3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 3,629,356 -27,854 3,601,502 3,273,944 355,412 327,558 90.2% 90.9% 

4 
MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI PENTRU SOCIETATEA 
INFORMAŢIONALĂ 291,204 0 291,204 6,253 284,951 284,951 2.1% 2.1% 

5 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE 1,010,429 -42,518 967,911 683,091 327,338 284,820 67.6% 70.6% 

6 MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE 3,748,979 0 3,748,979 3,522,656 226,323 226,323 94.0% 94.0% 

7 MINISTERUL SANATATII 135,296 0 135,296 9,500 125,796 125,796 7.0% 7.0% 

8 
MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE SI CERCETARII 
STIINTIFICE 472,894 0 472,894 412,225 60,669 60,669 87.2% 87.2% 

9 MINISTERUL MEDIULUI APELOR SI PADURILOR 86,924 0 86,924 41,073 45,851 45,851 47.3% 47.3% 

10 ACADEMIA ROMANA 28,624 0 28,624 8,577 20,047 20,047 30.0% 30.0% 

11 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 202,332 0 202,332 182,508 19,824 19,824 90.2% 90.2% 

12 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 26,406 0 26,406 10,409 15,997 15,997 39.4% 39.4% 

13 
MINISTERUL MUNCII FAMILIEI PROTECTIEI SOCIALE SI 
PERSOANELOR VARSTNICE 19,828 0 19,828 6,240 13,588 13,588 31.5% 31.5% 

14 CURTEA DE CONTURI 13,880 0 13,880 3,026 10,854 10,854 21.8% 21.8% 

15 MINISTERUL JUSTITIEI 14,602 0 14,602 4,745 9,857 9,857 32.5% 32.5% 

16 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 7,389 0 7,389 1,588 5,801 5,801 21.5% 21.5% 

17 
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI RELAȚIILOR CU 
MEDIUL DE AFACERI 14,788 0 14,788 9,025 5,763 5,763 61.0% 61.0% 

18 MINISTERUL CULTURII 11,472 0 11,472 6,319 5,153 5,153 55.1% 55.1% 

19 SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 10,803 0 10,803 7,798 3,005 3,005 72.2% 72.2% 

20 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 2,607 0 2,607 239 2,368 2,368 9.2% 9.2% 

21 MINISTERUL PUBLIC 1,867 0 1,867 824 1,043 1,043 44.1% 44.1% 

22 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 1,028 0 1,028 0 1,028 1,028 0.0% 0.0% 

23 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI 
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 14,805 0 14,805 13,874 931 931 93.7% 93.7% 

24 SERVCIUL ROMAN DE INFORMATII 3,369 0 3,369 2,860 509 509 84.9% 84.9% 

25 
MINISTERUL PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ ȘI DIALOG 
CIVIC 246 0 246 0 246 246 0.0% 0.0% 

26 MINISTERUL ENERGIEI 214 0 214 45 169 169 21.0% 21.0% 

27 CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII 14 19 33 8 6 25 57.1% 24.2% 

28 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 2 0 2 0 2 2 0.0% 0.0% 

29 MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI 0 525 525 524 -524 1  -  99.8% 

    14,916,867 -209,194 14,707,673 11,422,088 3,494,779 3,285,585 76.6% 77.7% 
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III.4.4. Execuția Fondului de Rezervă Bugetară la dispoziția Guvernului în anul 2016 
 

1. Analiză comparată cu anii precedenți. 
În vederea acoperirii unor cheltuieli urgente sau neprevăzute ale unor ordonatori 

principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale care apar pe parcursul 
exerciţiului financiar a fost constituit Fondul de Rezervă Bugetară ( FRB) la dispoziţia 
Guvernului. 

Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziția Guvernului se include în bugetul de 
stat fiind prevăzut prin legea bugetară anuală şi se repartizează ordonatorilor principali 
de credite pe bază de hotărâri ale Guvernului. 

Modul de constituire şi alocare este reglementat de Legea finanţelor publice 
nr.500/2002, în care la art. 30 se stipulează:  

(1)” În bugetul de stat se includ Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia 
Guvernului şi Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului. 

(2) Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe baza de 
hotărâri ale Guvernului, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului bugetar. 

(3) Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, 
pentru bugetele locale, se face prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 
investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, după caz. 

(4) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori 
principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe baza de hotărâri ale 
Guvernului, pentru finanţarea unor acţiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor 
calamitaţi naturale şi sprijinirii persoanelor fizice sinistrate. 

(5) În cursul exerciţiului bugetar Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului 
poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în 
funcţie de necesităţile privind asigurarea sumelor pentru înlăturarea efectelor 
calamităţilor naturale.” 

 
Conform art. 2 alin. (1) din Legea 500/2002 privind finanțele publice pct. 8.1., 

cheltuieli urgente sau neprevăzute au fost definite ca fiind acele cheltuieli generate de 
situaţii deosebite nou-apărute în timpul exerciţiului bugetar, care necesită finanţare 
imediată şi pentru care fondurile existente în bugetele ordonatorilor principali de credite 
sunt insuficiente în raport cu destinaţia acestora, din motive independente de voinţa 
ordonatorilor de credite. 

 

Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului este destinat pentru 
finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute ale unor ordonatori principali de 
credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 

Alocarea sumelor către bugetele locale se realizează prin majorarea sumelor 
defalcate din T.V.A., în cazul sumelor alocate din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului sau prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, în 
cazul sumelor alocate din Fondul de intervenţie.  

Majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe parcursul 
unui an bugetar se realizează prin creditele bugetare anulate la propunerea 
ordonatorilor principali de credite finanţaţi din bugetul de stat, ca urmare a amânării 
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sau desfiinţării unor sarcini pentru care au fost prevăzute sume prin legea anuală a 
bugetului de stat, prin rectificările bugetare care au loc pe parcursul anului, precum şi 
prin disponibilizarea unor sume defalcate din T.V.A. alocate ordonatorilor principali de 
credite ai bugetelor locale neutilizate. 

 
În anul 2016 Fondul de Rezervă Bugetară a fost alimentat cu suma de 

1.650.826,83 mii lei, astfel: 

 prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 (Legea nr. 339/2015) a fost prevăzută 
suma de 100.000 mii lei (credite inițiale);  

 prin OG nr. 14/2016 fondul a fost suplimentat cu suma de 221.485 mii lei; 

 prin OUG nr. 86/2016 Fondul de Rezervă a fost suplimentat cu suma de 
255.040 lei; 

 prin anulări de credite bugetare ale unor ordonatori potrivit Legii nr. 500/2002 
privind finanțele publice, Fondul de Rezervă Bugetară a fost alimentat cu suma de 
1.074.301,83 mii lei.  

Suma totală utilizată din FRB în anul 2016 a fost în valoare de 1.537.896 mii 
lei, luând în considerare și sumele Fondului de Intervenție care a fost alimentat din 
FRB.  

Soldul FRB la finele anului 2016 (sume necheltuite) este de 112.931 mii lei. 
În tabelul anexat se regăsește situația centralizată a Fondului de Rezervă 

Bugetară în perioada 2009-2016 (incluzând alocările Fondului de Intervenție) , astfel: 
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An UM 
Credite 

bugetare 
iniţiale 

Credite 
bugetare 

alocate/anula
te în timpul 
anului prin 

acte 
normative 

Total credite 
bugetare anulate la 

ordonatorii 
principali (buget de 

stat și bugete 
locale) care au 

reîntregit fondul de 
rezerva bugetara 

Total credite 
bugetare 

constituite la 
Fondul de 

rezerva bugetară 
în anul de 
referință 

Nivel crestere 
față de 

creditele inițiale 
(%) 

Total sume 
alocate 

(ordonatori 
principali ai 
bugetului de 

stat și 
bugetelor 

locale), din 
care: 

Sume alocate 
ordonatorilor 
principali de 

credite ai 
bugetului de 

stat  

Sume 
alocate 

bugetelor 
locale 

Sold la 31.12 

Nr. de HG 
prin care 

s-au 
alocat 
fonduri 

din FRB 

 1 2 3 4 5=2+3+4 6=5/2 (%) 7=8+9 8 9 10=5-7 
11 

2016 

mii 
lei 100.000 476.525 1.074.302 1.650.827 

1.650%  
(de 16,5 ori) 1.537.896 815.288 722.608 112.931 

16 

2015 

mii 
lei 594 1.055.770 1.447.369 2.503.733 

4.215% 
(de 42,15 ori) 1.266.023 940.955 325.068 1.237.710 

23 

2014 
mii 
lei 

161.269 1.040.100 1.139.301 2.340.670 
1.451 % 

(de 14,5 ori) 
2.325.005 1.622.986 702.019 15.665 80 

2013 
mii 
lei 

200.000 350.305 469.732 1.020.037 
510 % 

 (de 5 ori) 
969.126 808.947 160.179 50.911 44 

2012 
mii 
lei 

219.909 -231.977 2.374.939 2.362.870 
1074 % 

 (de 10 ori) 
1.539.843 724.534 815.309 823.027 56 

2011 
mii 
lei 

200.000 0 1.889.167 2.089.167 
1044 % 

 (de 10 ori) 
2.040.636 1.834.753 205.883 48.531 68 

2010 
mii 
lei 

184.750 0 2.812.350 2.997.100 
1622 % 

 (de 16 ori) 
2.580.000 1.935.300 644.700 417.100 70 

2009 
mii 
lei 

152.669 0 2.889.498 3.042.158 
1992 % 

 (de 20 ori) 
2.516.803 1.870.195 646.608 525.355 84 
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Grafic evoluția sumelor alocate prin FRB este reprezentată mai jos: 

 
Din analiza celor de mai sus rezultă că suma alocată în anul 2016 este mai mică decât 

cele alocate în anii 2009, 2010, 2011, 2012 și 2014 și mai mare decât cele alocate în anii 
2013 și 2015, nedepășind media alocărilor din ultimii opt ani în valoare de 1.846.916,5 mii lei. 

 În anul 2016 au fost alocate sume din FRB printr-un număr de 16 HG-uri, numărul cel 
mai mic din perioada 2009-2016. În graficul de mai jos este reprezentată evoluția numărului 
de HG-uri prin care s-au alocat sume din FRB în perioada 2009-2016:   

 

  
  
 În ceea ce priveşte numărul de HG-uri emise în perioada analizată trebuie să spunem 

că evoluţia numărului acestora trebuie privită şi prin prisma faptului că au fost numeroase 
situaţii în care s-a realizat comasarea unui număr mare de beneficiari într-o singură Hotărâre 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2.516.803 2.580.000

2.040.636

1.539.843

969.126

2.325.005

1.266.023

1.537.896

Sume alocate din FRB în perioada 2009-2016 
(mii lei) 

84

70 68

56

44

80

23
16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nr. HG cu alocări de  sume din FRB
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a Guvernului, ceea ce reprezintă în fapt o direcţionare centralizată a resurselor bugetului de 
stat.  

 
 Din suma totală de 1.537.896 mii lei, suma de 815.288 mii lei a fost utilizată la nivelul 

ministerelor şi altor autorităţi centrale reprezentând un procent de 53% din total. 
 Diferenţa de 722.608 mii lei (47%) a fost utilizată la nivelul administraţiei publice locale, 

în cadrul bugetelor judeţelor,municipiilor, oraşelor sau comunelor (inclusiv prin alocări din 
Fondul de Intervenție majorat din FRB). 

 
 2. Aspecte legate de FRB în anul 2016 
2.1. Din analiza modului în care s-au făcut alocările din FRB în anul 2016 rezultă faptul 

că în luna decembrie suma alocată a fost în valoare de 1.197.555 mii lei ceea ce reprezintă 
77,87% din totalul sumelor alocate în întregul an. 

În intervalul ianuarie-noiembrie 2016 s-a alocat suma de 340.341 mii lei ceea ce 
reprezintă diferența de 22,13% din totalul de 1.537.896 mii lei. 

 
 
Din suma de 1.197.555 mii lei alocată în luna decembrie, suma de 763.168 mii lei a fost 

alocată ministerelor, iar diferența de 434.387 mii lei a fost alocată bugetelor locale. 
În luna decembrie a fost alocată suma de 1.197.555 mii lei din FRB printr-un număr de 

8 HG-uri, ceea ce reprezintă 50% din totalul HG-urilor aferente anului 2016 prin care s-au 
alocat sume din FRB. 

Suma alocată în luna decembrie 2016 a fost repartizată pe destinații astfel: 

 69.652 mii lei Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
pentru asigurarea necesarului de credite aferent drepturilor de asistenţă socială ( HG 
nr.940/2016); 

 652.000 mii lei Ministerului Apărării Naţionale din care 191.423 mii lei pentru "Bunuri şi 
servicii" și 460.577 mii lei pentru "Active nefinanciare" (HG nr. 941/2016); 

 41.516 mii lei Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru acordarea 
justei despagubiri Societatii Comerciale Uzinele Mecanice Timisoara S.A. pentru imobilul 

Ian-Nov 2016

340.341 mii lei; 

22,13%

Dec. 2016 

1.197.555 mii lei; 

77,87%

Alocări din FRB în anul 2016 

Ianuarie - Noiembrie Decembrie
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preluat în domeniul public al municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara ( HG nr. 943/2016); 

 53.955 mii lei pentru unele unităţi administrativ-teritoriale în vederea asigurării 
continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a 
populaţiei - Buzău, Giurgiu, Motru-jud. Gorj, Brad-jud Hunedoara, Drobeta Turnu Severin, 
Vatra Dornei-HG nr. 887/2016); 

 17.741 mii lei pentru municipiul Galaţi, în vederea asigurării continuităţii serviciului 
public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei (HG nr. 974/2016); 

 273.921 mii lei pentru alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia 
Guvernului din FRB , pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi 
naturale produse de inundaţii aferente unui număr de 29 de județe ( HG nr. 975/2016); 

 66.000 mii lei pentru municipiile Arad, Oradea și Constanța în vederea asigurării 
continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a 
populaţiei ( HG nr. 976/2016); 

 22.770 mii lei pentru finanțarea a două obiective de investiții în județul Neamț (la 
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni-11.000 mii lei, respectiv la 
Complexul de Servicii pentru Persoane cu Handicap Roman-11.770 mii lei-HG nr. 977/2016). 

 
 În ceea ce privește alocarea unor sume importante din FRB în luna decembrie 

2016, una dintre cauze constă în faptul ca majorarea Fondului de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului s-a realizat prin creditele bugetare anulate la propunerea 
ordonatorilor principali de credite finanţaţi din bugetul de stat ca urmare a faptului că 
aceste resurse nu au fost utilizate, iar aceste anulări s-au realizat mai ales în luna 
decembrie (în fapt majoritatea propunerilor ordonatorilor de credite privind anulările 
de credite au fost depuse la MFP în data de 09.12.2016). 

 Acest aspect relevă faptul că la nivelul ordonatorilor principali de credite nu s-au 
realizat cu temeinicie în anul 2016 obligația prevăzută de art. 54 alin. (10) din Legea nr. 
500/2002 privind finanțele publice prin care aceștia au obligaţia de a analiza lunar necesitatea 
menţinerii unor credite bugetare pentru care, în baza unor dispoziţii legale sau a altor cauze, 
sarcinile au fost desfiinţate sau amânate, şi de a propune Ministerului Finanţelor Publice 
anularea creditelor respective. 

  
2.2. Așa cum s-a precizat anterior, în conformitate cu art. 30 alin. (2) din Legea finanțelor 

publice nr. 500/2002, Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziția Guvernului se repartizează 
unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe baza de 
hotărâri ale Guvernului, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului bugetar. 

 
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Legea 500/2002 privind 

finanțele publice pct. 8.1., cheltuieli urgente sau neprevăzute au fost definite ca fiind ”acele 
cheltuieli generate de situaţii deosebite nou-apărute în timpul exerciţiului bugetar, care 
necesită finanţare imediată şi pentru care fondurile existente în bugetele ordonatorilor 
principali de credite sunt insuficiente în raport cu destinaţia acestora, din motive independente 
de voinţa ordonatorilor de credite.”  

 În anul 2016 Guvernul a aprobat derogări de la prevederile art. 30 alin (2) din 
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, realizându-se astfel mecanismul prin care 
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din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului să se aloce sume către ordonatori de 
credite fără a fi încadrate în categoria „urgente și neprevăzute apărute în timpul 
exercițiului bugetar”, aspect care a mai fost semnalat de către Curtea de Conturi în anii 
precedenți în acțiunile de audit financiar ale conturilor generale de execuție realizate la 
MFP. 

 Prin aceste derogări a fost acordată din FRB suma totală de 768.652 mii lei, astfel: 
 a) În conformitate cu prevederile art. IX din OUG nr. 93 din 8 decembrie 2016 pentru 

reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 se stipulează 
faptul că: 

 ” În anul 2016, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre 
a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor de plată 
reprezentând beneficii de asistenţă socială, care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.” 

 
 În baza acestei derogări a fost emisă HG nr. 940 din 15 decembrie 2016 privind 

suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 
pe anul 2016, prin care se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2016 din FRB cu suma de 69.652 mii lei 
pentru asigurarea necesarului de credite aferent drepturilor de asistenţă socială care s-au 
plătit prin bugetul acestui minister în luna decembrie. 

 
 b) Conform prevederilor art.8 alin. (4) din OUG nr. 86 din 23 noiembrie 2016 cu privire 

la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 ”prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) 
din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2016, începând cu 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, se pot aloca Ministerului Apărării Naţionale 
sume pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor ce derivă din contractele de achiziţii 
de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparaţii curente şi reparaţii 
capitale la tehnica de luptă şi echipamente militare.” 

  
 În conformitate cu această derogare a fost emisă HG nr. 941 din 15 decembrie 2016 

privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2016 din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016 prin care 
a fost suplimentat bugetul MAN cu suma de 652.000 mii lei pentru cheltuieli de bunuri și 
servicii precum și cheltuieli de capital. 

 
 c) Din FRB a fost alocată suma de 47.200 mii lei către Compania Naţională a Uraniului 

S.A. (CNU) în conformitate cu prevederile OUG nr. 65 din 5 octombrie 2016 privind instituirea 
cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei 
Naţionale a Uraniului - S.A., din FRB.  

 Alocarea acestei sume din FRB a fost posibilă ca urmare a derogării stipulate de art.3 
alin.(2) din OUG nr.65/2016 conform căruia:  
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 ”Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea primei tranşe a ajutorului 
de stat prevăzut la art. 2 alin. (1) se alocă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016 suma de 47.200 mii lei Ministerului 
Energiei la capitolul 82.01 "Industria extractivă prelucrătoare şi construcţii" titlul 80 
"Împrumuturi".” 

 
În cazul celor trei situații descrise mai sus a fost alocată din FRB suma totală de 768.652 

mii lei, ceea ce reprezintă 49,98% din suma atribuită prin FRB în anul 2016.  
 
 Grafic situația alocărilor cu sau fără derogare se prezintă astfel: 

  
 
Această pondere însemnată a fost alocată în condițiile în care a fost ignorată practic 

esența modului de funcționare a FRB, aceea de a fi o resursă de rezervă reală, folosită 
exclusiv în cazul perioadelor dificile, doar în ultimă instanţă şi numai în condiţiile în care au 
fost epuizate toate celelalte căi de finanţare ale unui/unei program/ obiectiv/acţiuni.  

 
Modul de fundamentare a sumelor solicitate de ministere de la Fondul de Rezervă 

Bugetară la dispoziția Guvernului 
  

Potrivit art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, ”fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite 
ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar”. 

 La Ministerul Apararii Naționale 
Ministerul Apărării Naționale (M.Ap.N.) a beneficiat din fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului de suma de 652.000 mii lei conform Hotărârii Guvernului nr. 941/2016 
privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2016 din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, la 
capitolul 60.01 "Apărare" , repartizată astfel: 

768.652; 

49,98%769.244; 

50,02%

Situatia alocărilor din FRB în anul 2016

Alocări cu derogare Alocări fără derogare
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- titlul 20 "Bunuri şi servicii" - 191.423 mii lei; 
- titlul 71 "Active nefinanciare" - 460.577 mii lei. 
În susținerea sumei primite au fost prezentate nota de fundamentare, justificarea privind 

suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale pe anul 2016 din fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, Raportul nr. G1329/12.12.2016 și Raportul nr. 
A13466/14.12.2016. 

Ministerul Apărării Naționale (M.Ap.N.) a cedat suma de 18.466 mii lei reprezentând 
credite bugetare aprobate pentru anul 2016 care au fost disponibilizate la Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, totalul transferurilor prin acest fond fiind în sumă de 633.534 
mii lei. 
 

La Ministerul Energiei 
Având în vedere faptul că Compania Naţională a Uraniului - S.A. reprezintă o 

componentă strategică a ciclului combustibilului nuclear, asigurând materia primă pentru 
fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la CNE Cernavodă, 
contribuind astfel la menţinerea stabilităţii Sistemului energetic naţional, întrucât CNE 
Cernavodă este un producător în bandă, care contribuie cu circa 18% la producţia naţională 
de energie electrică și întrucât Compania Naţională a Uraniului - S.A. se afla în imposibilitatea 
continuării activităţii, nemaiavând resursele financiare necesare efectuării plăţilor curente şi 
desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă şi securitate nucleară şi de mediu au fost 
solicitate fonduri de la bugetul de stat. 

În aceste condiții, în conformitate cu prevederile OUG nr. 65.2016 privind instituirea 
cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei 
Naționale a Uraniului SA prin bugetul Ministerului Energiei, în cadrul Capitolului 82.01 – 
Industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibili, Titlul XVI – Împrumuturi 
au fost acordate și utilizate integral până la 31.12.2016 fonduri în sumă de 47.200 mii lei. 
 

La Ministerul Afacerilor Interne 
Din analiza efectuată a rezultat că prin Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziția 

Guvernului au fost utilizate sume în valoare de 3.061 mii lei astfel: 
- 2.506 mii lei din cei 3.130 mii lei alocați la Titlul II, potrivit HG nr.91/2016 privind 

acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgență, cu titlu gratuit pentru 
Republica Moldova, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne 
din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016; 

- 555 mii lei la Titlul XII „Active nefinanciare” potrivit HG nr.587/2016 privind 
acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgență, cu titlu gratuit pentru 
Republica Macedonia, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor 
Interne din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2016. 

 
La Ministerul Educatiei Nationale 
Creditele bugetare aprobate entității verificate la acest capitol au fost suplimentate din 

Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016 
cu suma de 41.516 mii lei la categoria de cheltuieli „Alte cheltuieli”..  

Conform Notei de fundamentare a HG nr. 943/15.12.2016 privind suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din Fondul de rezervă 
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bugetară la dispoziţia Guvernului pentru acordarea justei despăgubiri Societăţii Comerciale 
Uzinele Mecanice Timişoara - S.A., în dosarul nr. 10303/2007 Societatea Comercială Uzinele 
Mecanice Timișoara S.A. în contradictoriu cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul 
Economiei și Finanțelor Publice, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul 
Transporturilor și Unitatea administrativ teritorială a Municipiului Timișoara a solicitat justă 
despăgubire pentru un imobil în care funcționează, în prezent, o unitate de învățământ.  

Soluția Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care obliga Ministerul Educației Naționale, 
Ministerul Finanțelor Publice și Guvernul României de a emite, aviza și aproba hotărârea de 
Guvern pentru acordarea justei despăgubiri a rămas definitivă. 

Plata sumei de 41.515.860 lei a fost efectuată în data de 22.12.2016.  
 
La Ministerul Muncii 
În luna decembrie 2016, ministerul a solicitat alocarea de resurse bugetare din fondul 

de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016 în sumă 
de 69.652 mii lei, sumă care s-a aprobat prin HG nr.940/2016. Solicitarea a avut la bază faptul 
că din bugetul ministerului necesarul de plăți în sumă de 144.193 mii lei era mai mare decât 
suma rămasă disponibilă de 74.541 mii lei, diferența fiind acoperită prin actul normativ 
menționat anterior. Suma a fost destinată pentru plăți la capitolul 68.01-asigurări și asistență 
socială, alineatul 57.02.01 Ajutoare sociale în numerar unde din suma totală disponibilă de 
8.533.369 mii lei, erau utilizate resurse în sumă de 8.458.828 mii lei. 

Solicitarea ministerului cuprinsă în nota de fundamentare s-a bazat, în principal, pe 
următoarele: 

- modificările legislative în domeniul drepturilor de asistență socială au determinat 
creșterea numărului de solicitanți și a sumelor destinate plății drepturilor aprobate, în special 
în ultimele 2 luni ale anului 2016, depășind estimarea luată în calcul la rectificările bugetare 
aprobate; 

- modificările adoptate în anul 2016 în ceea ce privește acordarea indemnizației pentru 
creșterea copilului, a stimulentului de inserție și a celorlalte drepturi cu aplicabilitate din luna 
iulie 2016, respectiv Legea nr. 66/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea 
copiilor,; 

- în luna decembrie 2016, s-au asigurat plățile pentru alocații de stat pentru copii și 
indemnizații pentru creșterea copilului și a rămas de plată pentru a doua parte a lunii, alte 
drepturi reprezentând ajutor social, alocație pentru susținerea familiei, alocație lunară de 
plasament, etc pentru care nu existau sume resurse bugetare suficiente. 

La Ministerul Culturii  
Din verificările efectuate s-a constatat faptul că Ministerul Culturii nu a beneficiat în 

cursul anului 2016 de alocări de credite bugetare din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziția 
Guvernului. 

Conform prevederilor art.34 alin.(1) din OG nr. 14/2016 s-a suplimentat bugetul 
Ministerului Culturii, capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie” titlul 71 „Active nefinanciare” 
cu suma de 22.500 mii lei pentru achiziționarea operei de artă „Cumințenia pământului” 
realizată de sculptorul român Constantin Brâncuși. 

Potrivit prevederilor legale achiziționarea operei de artă se putea face până la data de 
31 octombrie 2016 pe baza unei colecte publice și cu fonduri de la bugetul de stat. 
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Potrivit prevederilor art. 34 alin.(2) din OG nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2016, în situația în care bunul cultural nu a fost achiziționat până la data de 
31 octombrie 2016, suma alocată în baza art. 34 alin.(1) din OG nr. 14/2016 se va restitui în 
Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziția Guvernului, până la data de 15 noiembrie 2016. 

Întrucât din colecta publică nu au fost strânse suficiente fonduri, care împreună cu 
suma alocată din bugetul de stat, să acopere întreaga valoare a operei de artă, aceasta nu a 
mai fost achiziționată, iar suma alocată a fost restituită de Ministerul Culturii în Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziția Guvernului. 

 
La Ministerul Transporturilor  

 Urmare solicitării transmise de Ministerul Transporturilor cu adresa nr. 
45640/09.12.2016 , potrivit adresei MFP nr. 432818/16.12.2016 , în temeiul art. 54 din Legea 
privind finanţele publice, nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul 
Transporturilor a disponibilizat la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 
2016 suma de 338.525 mii lei. 

 Din analiza notelor de fundamentare pentru justificarea necesarului de credite 
bugetare şi a Situaţiei creditelor bugetare propuse a fi disponibilizate, transmisă Ministerului 
Finanţelor Publice de către Ministerul Transporturilor prin adresa nr. 45640/09.12.2016 , 
rezultă că suma de 338.525 mii lei se constituie din diminuarea prevederilor bugetare 
aprobate pentru anul 2016 la următoarele capitolele : 

- Capitolul 66.01 - Sănătate, suma de 884 mii lei,  
- Capitolul 84.01 – Transporturi, suma de 337.641 mii lei. 
La Capitolul 66.01 – Sănătate, suma de 884 mii lei a fost disponibilizată din economiile 

realizate la Titlul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, respectiv Spitale; 
La Capitolul 84.01 – Transporturi, suma de 337.641 mii lei a fost disponibilizată din 

economiile realizate la : 
- Titlul I Cheltuieli de personal, în sumă de 1.680 mii lei: suma de 1.568 mii lei - Ministerul 

Transporturilor, aparat central, suma de 38 mii lei – CENAFER şi suma de 74 mii lei – AMTB; 
- Titlul III Dobânzi, în sumă de 2.450 mii lei: suma de 2.441 mii lei – CN ADNR SA, suma 

de 7 mii lei – CNCFR şi suma de 2 mii lei – METROREX; 
- Titlul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, în sumă de 1.235 mii lei: 

suma de 504 mii lei – Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, suma de 731 mii lei – dezvoltarea 
infrastructurii rutiere; 

- Titlul VII Alte transferuri, în sumă de 265.217 mii lei: suma de 1 mii lei – programe cu 
finaţare rambursabilă CN ADNR SA, suma de 80.484 mii lei – cheltuieli neeligibile ISPA CN 
ADNR SA, suma de 184.732 mii lei – investiţii agenţi economici , respectiv CN ADNR SA ( cu 
suma de 180.565 mii lei), APMC CONSTANŢA (cu suma de 500 mii lei), ADFJ GALAŢI (cu 
suma de 2.467 mii lei) şi RADIONAV CONSTANŢA (cu suma de 1.200 mii lei); 

- Titlul XII Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă, în sumă de 66.977 
mii lei: suma de 66.773 mii lei – rutier CN ADNR, 204 mii lei navigaţie ADFJ GALAŢI; 

- Titlul XVII Rambursări de credite, în sumă de 82 mii lei: suma de 79 mii lei – CNCFR 
şi 3 mii lei – METROREX. 

 
La Ministerul Sănătății 
În anul 2016 pentru Ministerul Sănătății nu au fost alocate sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dipoziția Guvernului. 
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Având în vedere solicitarea Ministerului Sănătății privind diminuarea creditelor bugetare și 
disponibilizarea acestora către Fondul de Rezerva la dispoziția Guvernului, Ministerul 
Finanțelor Publice aprobă prin adresa nr. 432814/14.12.2016 diminuarea bugetului cu suma 
de 226.465 mii lei, cu precizarea că sumele prevăzute la Titlul 56 ”Proiecte cu finanțare din 
fonduri extern nerambursabile (FEN) postaderare nu pot fi cedate la Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului, dar se acordă diminuarea corespunzătoare a programelor 
conform art.47 alin.9 din Legea nr. 500/2002 în cazul modificărilor între programe.  
 

La Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
În bugetul pe anul 2016 al MDRAP nu au existat sume cu această destinaţie şi nu a 

primit fonduri de la Fondul de Rezervă Bugetară potrivit ultimei rectificări bugetare, iar prin 
adresele nr. 62396 din 06.07.2016 şi nr. 14.124 din 09.12.2016, urmare analizelor efectuate 
la nivelul MDRAP, au fost cedate la Fondul de Rezervă Bugetară sumele de 100 milioane lei, 
respectiv de 30,21 milioane lei. 
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III.5. Analiza privind datoria publică și respectarea țintei de deficit a 
bugetului general consolidat 

 
Din datele puse la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice se observă faptul că, 

pe parcursul anului 2016, datoria publică a manifestat o evoluţie fluctuantă de la o lună la alta, 
înregistrând la sfârșitul anului valoarea de 339.627,10 milioane lei, în creştere cu 7,5% față 
de nivelul de 315.933,70 milioane lei de la finele anului 2015.  

În luna decembrie 2016 s-a înregistrat cel mai ridicat ritm de creștere a datoriei publice, 
de 4,41% față de luna precedentă, prin creșterea datoriei publice guvernamentale cu 4,72% 
față de luna noiembrie 2016 și diminuarea datoriei publice locale cu 1,65% față de luna 
precedentă. 

Ponderea datoriei publice în PIB a înregistrat o creștere de 0,5% față de anul 2015, 
respectiv de la 44,3% la finele anului 2015 la 44,8% în 2016. 

Valoarea PIB-ului de 758.515 milioane lei (prognozat de către Comisia Națională de 
Prognoză în luna septembrie 2016), a înregistrat o creștere cu 6,5% față de cel înregistrat la 
sfârșitul anului 2015, care a fost în valoare de 712.832 milioane lei.  

Comparând ritmul de creștere al datoriei publice cu cel al PIB-ului, se constată că 
în anul 2016 datoria publică a crescut într-un ritm superior celui de creștere economică. 

Din datele prezentate rezultă faptul că, prin rectificările efectuate în anul 2016, deficitul 
programat al bugetului general consolidat s-a menținut sub nivelul de 2,8% din PIB, iar în 
lunile noiembrie și decembrie 2016 s-a înregistrat o evoluție ascendentă a deficitului bugetar 
cumulat, de la -0,17% din PIB la 31 octombrie, până la -0,73% la 30 noiembrie, respectiv -
2,41% din PIB la 31 decembrie 2016. 

Analizând datele prezentate mai sus, se observă că bugetul general consolidat în anul 
2016 a înregistrat deficit începând cu luna mai, în timp ce în anul 2015 a înregistrat deficit 
numai în luna decembrie. 

Potrivit estimărilor efectuate de către MFP, execuția bugetului general consolidat 
aferent anului 2016 s-a încheiat cu un deficit estimat de 18,3 miliarde de lei, respectiv 2,41 
% din PIB, mai mare cu 1,06% față de anul precedent.  

Așadar, se constată că ponderea deficitului general consolidat în PIB a crescut 
considerabil în anul 2016 față de anul 2015, (de la 1,35% în anul 2015 la 2,41% în anul 
2016), iar datoria publică raportată la PIB în aceeași perioadă a înregistrat o ușoară 
creștere cu 0,5% din PIB, de la 44,3% din PIB în anul 2015 până la 44,8% din PIB în anul 
2016. 

MFP a menţionat că ponderea deficitului ca procent în PIB a crescut, dar proiecţiile din 
faza de construcţie  au fost diferite, astfel în timp ce anul 2015 a avut ca punct de pornire un 
deficit  programat de 1,8% din PIB, anul 2016 a avut ca punct de pornire un deficit programat 
de 2,8% din PIB. În acest context se poate observa că deficitul BGC în faza de execuţie a 
crescut ca variaţie în PIB cu doar 0,2 puncte procentuale faţă de deficitele 
prognozate(respectiv de la 0,5 puncte procentuale subprogram în anul 2015 la 0,3 puncte 
procentuale în 2016). 
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În perioada 31.12.2015 – 31.12.2016, nivelul datoriei publice, al PIB-ului României, 
precum și dinamica acestora au cunoscut următoarea evoluţie: 

- milioane lei – 

Indicatori 

Datoria publică 
guvernamentală 

Datorie publică 
locală 

Datoria publică PIB1 

Total 
datorie 
publică 
în PIB 

Valoare 
% față 
de luna 

ant. 
Valoare 

% față 
de luna 

ant. 
Valoare 

% față 
de luna 

ant. 
Valoare % 

31 decembrie 2015 299.142,6  16.791,1  315.933,7  712.830 44,30 

31 ianuarie 2016 290.263,8 -2,97 16.227,0 -3,36 306.490,8 -2,99 758.515 40,40 

29 februarie 2016 294.597,6 1,49 16.100,9 -0,78 310.698,5 1,37 758.515 41,00 

31 martie 2016 293.582,4 -0,34 15.960,9 -0,87 309.543,3 -0,37 758.515 40,80 

30 aprilie 2016 297.926,2 1,48 16.110,6 0,94 314.036,8 1,45 758.515 41,40 

31 mai 2016 306.275,5 2,80 16.082,7 -0,17 322.358,2 2,65 758.515 42,50 

30 iunie 2016 302.421,1 -1,26 16.050,7 -0,20 318.471,8 -1,21 758.515 42,00 

31 iulie 2016 300.994,8 -0,47 15.973,6 -0,48 316.968,4 -0,47 758.515 41,80 

31 august 2016 296.362,8 -1,54 15.901,3 -0,45 312.264,1 -1,48 758.515 41,20 

30 septembrie 2016 298.090,6 0,58 15.856,1 -0,28 313.946,7 0,54 758.515 41,40 

31 octombrie 2016 303.627,5 1,86 15.901,3 0,29 319.528,8 1,78 758.515 42,10 

30 noiembrie 2016 309.343,8 1,88 15.944,4 0,27 325.288,2 1,80 758.515 42,90 

31decembrie 20162 323.945,9 4,72 15.681,2 -1,65 339.627,1 4,41 758.515 44,80 
1Comisia Națională de Prognoză revizuiește în mod regulat indicatorii macroeconomici, ultima revizuire fiind din luna septembrie 

2016 
2 Valori estimate. Împrumutul din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru susținerea temporară a 

deficitului bugetului de stat din anii precedenți și din anul curent la finele anului 2016 este estimat la suma de 42.149,09 mil. lei. Valoarea 
acestuia a fost determinata având la baza datele provizorii ale execuției de casă a bugetului de stat pentru 30.12.2016, varianta din 
13.01.2017, extrase din FOREXEBUG 

În graficul de mai jos este prezentată evoluția datoriei publice în perioada 31.12.2015 – 31.12.2016: 
- milioane lei – 

 

Din datele prezentate se observă faptul că ponderea datoriei publice în PIB a înregistrat 
o creștere de 0,5% față de anul 2015, respectiv de la 44,3% din PIB la finele anului 2015 la 
44,8% din PIB în 2016. 

Pe parcursul anului 2016, datoria publică a manifestat o evoluţie fluctuantă de la o lună 
la alta, înregistrând la sfârșitul anului valoarea de 339.627,10 milioane lei, în creştere cu 
7,5% față de nivelul de 315.933,70 milioane lei de la finele anului 2015. În luna decembrie 
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2016 s-a înregistrat cel mai ridicat ritm de creștere a datoriei publice, de 4,41% față de luna 
precedentă, prin creșterea datoriei publice guvernamentale cu 4,72% față de luna noiembrie 
2016 și diminuarea datoriei publice locale cu 1,65% față de luna precedentă. 

Creșterea datoriei publice guvernamentale în luna decembrie 2016 faţă de luna 
noiembrie 2016 cu suma de 14.602,1 milioane lei reprezintă un procent de 4,51% din datoria 
publică guvernamentală estimată la data de 31.12.2016 și provine în cea mai mare parte din 
creșterea soldului împrumuturilor temporare din Contul General al Trezoreriei Statului cu 
suma de 12.839,9 milioane lei (43,8%) și a soldului obligațiunilor cu suma de 2.025 milioane 
lei (1,34%). 

Având în vedere valoarea PIB-ului de 758.515 milioane lei (prognozat de către Comisia 
Națională de Prognoză în luna septembrie 2016), se constată o creștere a acestuia cu 6,5% 
față de cel înregistrat la sfârșitul anului 2015, în valoare de 712.832 milioane lei.  

Comparând ritmul de creștere al datoriei publice cu cel al PIB-ului, se constată că 
în anul 2016 datoria publică a crescut într-un ritm superior celui de creștere economică. 

Potrivit datelor furnizate de către Direcția generală de trezorerie și datorie publică din 
Ministerul Finanțelor Publice, situația estimată a soldurilor lunare ale împrumuturilor acordate 
din Contul General al Trezoreriei Statului pentru finanțarea temporară a deficitului bugetului 
de stat se prezintă astfel: 

 
 

 
 

Astfel, în luna decembrie 2016, soldul împrumuturilor acordate din Contul General al 
Trezoreriei Statului pentru finanțarea temporară a deficitului bugetului de stat a fost în sumă 
de 42.149 milioane lei, înregistrând cea mai ridicată valoare din anul 2016. 

Comparativ cu anul 2015, rezerva financiară în valută la dispoziția MFP a crescut cu 
2,54% (de la 5.884,6 milioane euro la 6.034,3 milioane euro), după cum urmează:  
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Potrivit prevederilor Legii nr. 339/2015 bugetului de stat și nr. 340/2015 a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016 şi a rectificărilor efectuate în baza OG nr. 
14/2016, OG nr. 15/2016, OUG nr. 86/2016 și OUG nr. 87/2016, veniturile, cheltuielile şi 
deficitul bugetului general consolidat se prezintă după cum urmează: 

- milioane lei - 

 Prevedere legală3 Venituri 

% 

din 

PIB 

Cheltuieli 

% 

din 

PIB 

Deficit 

% 

din 

PIB 

PIB 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Conform Legii nr. 339/2015 şi nr. 

340/2015 - luna decembrie 2015 
231.126 31,0 252.031 33,8 -20.906 -2,8 746.600 

2 Conform OG nr. 14/2016 şi OG nr. 

15/2016 – luna august 2016 
235.370 31,1 256.276 33,9 -20.906 -2,8 757.031 

3 Conform OUG nr. 86 şi OUG nr. 

87/2016 - luna noiembrie 2016 
235.685 31,1 256.543 33,8 -20.858 -2,7 758.500 

3Potrivit http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html?pagina=domenii  

 

Din datele prezentate se observă faptul că prin rectificările efectuate în anul 2016, 
deficitul programat al bugetului general consolidat s-a menținut la un nivel de 2,8% din PIB, 
iar în lunile noiembrie și decembrie 2016 a înregistrat o ușoară scădere de 0,1%, fiind stabilit 
un nivel de 2,7% din PIB. 

 
 
 
 
 
Evoluția pe luni a deficitului/excedentului bugetului general consolidat înregistrat în anul 

2016, comparativ cu anul 2015, se prezintă după cum urmează: 
 

http://www.mfinante.gov.ro/buget2016.html?pagina=domenii
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 - milioane lei - 

Luna 

2016 2015 

Deficit/Excedent BGC % din PIB 
Deficit/Excedent 

BGC 
% din PIB 

31 ianuarie 4.737,7 0,63 3.950,7 0,56 

29 februarie 
788,1 0,10 2.332,5 0,33 

31 martie 3.013,7 0,40 4.898,7 0,69 

30 aprilie 127,2 0,02 5.962,1 0,85 

31 mai -782,0 -0,10 6.324,0 0,90 

30 iunie -3.854,9 -0,51 4.196,6 0,60 

31 iulie -1.736,5 -0,23 7.411,0 1,06 

31 august  -3.124,3 -0,41 6.460,3 0,92 

30 septembrie -3.696,6 -0,49 6.147,5 0,87 

31 octombrie -1.256,8 -0,17 9.040,7 1,28 

30 noiembrie -5.505,6 -0,73 5.334,0 0,76 

31 decembrie -18.294,3 -2,41 -9,630,7 -1,35 

Grafic, această evoluția a deficitului/excedentului bugetului general consolidat, se 
prezintă astfel: 

 
Potrivit estimărilor efectuate de către MFP, execuția bugetului general consolidat 

aferent anului 2016 s-a încheiat cu un deficit estimat de 18,3 miliarde de lei, respectiv 2,41% 
din PIB, mai mare cu 1,06% față de anul precedent.  
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Analizând datele prezentate mai sus, se observă că bugetul general consolidat în anul 
2016 a înregistrat deficit începând cu luna mai, în timp ce în anul 2015 a înregistrat deficit 
numai în luna decembrie. 

 
Așadar, se constată că ponderea deficitului general consolidat în PIB a crescut 

considerabil în anul 2016 față de anul 2015 (de la 1,35% în anul 2015 la 2,41% în anul 
2016), iar datoria publică raportată la PIB în aceeași perioadă a înregistrat o ușoară 
creștere cu 0,5%, de la 44,3% în anul 2015 la 44,8% în anul 2016. 

 
Serviciul datoriei publice reprezintă totalitatea sumelor constând în rate de capital, 

dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice provenind din finanțări 
rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către guvern, prin MFP, ori de 
către unitățile administrativ–teritoriale, prin autoritățile administrației publice locale, pentru o 
perioadă de timp determinată. 

Serviciul datoriei publice guvernamentale pe primele 11 luni ale anilor 2015 – 2016 
se prezintă după cum urmează: 

- milioane lei 

– 

  Serviciul datoriei publice 
Serviciul datoriei publice 

guvernamentale 

Serviciul datoriei publice 

locale 

An 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Total 60.681,4 61.735,6 56.834,2 59.141,4 3.847,2 2.594,2 

Rate de 

capital 
51.205,8 51.638,4 47.814,0 49.491,2 3.391,8 2.147,2 

Dobânzi și 

comisioane 
9.475,6 10097,2 9.020,2 9.650,2 455,4 447,0 

Se observă faptul că pe fondul creșterii cheltuielilor cu ratele de capital, dobânzile și 
comisioanele aferente datoriei publice guvernamentale în anul 2016, serviciul datoriei publice 
a înregistrat o ușoară creștere (1,0%) față de anul 2015. 

Ponderea serviciului datoriei publice în produsul intern brut și în totalul cheltuielilor 
bugetului general consolidat pe primele 11 luni ale anilor 2015 și 2016 se prezintă astfel: 

- milioane lei    

Anul 
Serviciul datoriei 

publice  
Produsul intern brut  

Ponderea serviciului datoriei publice 

în produsul intern brut (%) 

0 1 2 3=1/2 

2015 60.681,4 712.830 8,51 

2016 61.735,6 758.515 8,13 

Se observă faptul că, atât nivelul datoriei publice, cât și cel al serviciului datoriei publice 
s-au situat pe o traiectorie ascendentă, însă ritmul de creștere al datoriei publice a fost mai 
mare, cu 7,5% față de anul 2015, în timp ce serviciul datoriei publice a crescut cu 1,0% față 
de anul precedent. În raport cu PIB, serviciul datoriei publice a scăzut în anul 2016 faţă de 
anul 2015, de la 8,51% la 8,13%. 

În anul 2016, execuția bugetară a cap. 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și 
împrumuturi” aferentă Direcția generală de trezorerie și datorie publică se prezintă astfel: 
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Program inițial 

aprobat Legea 

nr.339/2015 

Program 

rectificat 

OUG 

nr.14/2016 

Program 

rectificat 

OUG 

nr.86/2016 

Program final 31 

decembrie 2016 - 

estimat de 

DGTDP12 

Cap.55.01 "Tranzacții privind datoria 

publică și împrumuturi" 12.487.921 12.740.421 12.017.921 11.835.436 

55.01.01"Cheltuieli curente" 10.167.721 10.420.221 9.672.721 9.498.498 

55.01.79 "Operațiuni financiare" 2.320.200 2.320.200 2.345.200 2.336.938 

Titlul 20 "Bunuri și servicii" 37.587 40.087 42.587 34.336 

 Art. 20.24 "Comisioane și alte costuri 

aferente împrumuturilor" 37.587 40.087 42.587 
34.336 

Titlul 30 "Dobânzi" 10.015.523 10.282.023 9.602.023 9.464.162 

 Art. 30.01 "Dobânzi aferente datoriei 

publice interne" 4.759.000 5.035.516 4.838.397 4.800.012 

 Alin. 30.01.01. Dobânzi aferente 

datoriei publice interne directe 4.759.000 5.970.844 6.254.346 6.269.059 

Alin.30.01.03 "Prime la emisiunea 

titlurilor de stat" 0 -935.328 -1.415.949 -1.469.047 

 Art. 30.02 "Dobânzi aferente datoriei 

publice externe" 4.609.749 4.553.233 4.220.352 4.159.881 

 Alin.30.02.01. Dobânzi aferente datoriei 

publice externe directe 4.609.749 4.609.749 4.609.749 4.549.278 

Alin.30.02.04 Prime la emisiunea 

titlurilor de stat 0 -56.516 -389.397 -389.397 

 Art. 30.03 "Alte dobânzi" 12.000 58.500 58.500 49.265 

 Art. 30.04 "Dobânzi aferente 

împrumuturilor preluate/contractate de 

MFP în baza OUG 64/2007" 634.774 634.774 484.774 455.004 

Titlul 51 "Transferuri între unități ale 

administrației publice" 114.611 98.111 28.111 0 

Titlul 81 "Rambursări de credite" 2.320.200 2.320.200 2.345.200 2.345.200 

 Art. 81.03 Rambursări de credite în 

contul împrumuturilor 

preluate/contractate de MFP in baza 

OUG 64/2007 2.320.200 2.320.200 2.345.200 2.336.938 

Din datele prezentate se observă faptul că în anul 2016 la Cap. 55.01 „Tranzacții 
privind datoria publică și împrumuturi” au fost realizate influențe favorabile în valoare totală 
de 1.858 milioane lei reprezentând prime încasate la emisiunea titlurilor de stat de tip 
benchmark (cheltuială negativă), urmare redeschiderii acestora, potrivit prevederilor HG nr. 
1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică. În același timp au fost suplimentate prevederile 
bugetare aferente plăților de dobânzi pentru datoria publică guvernamentală internă. Astfel, 
urmare rectificărilor efectuate au fost suplimentate prevederile bugetare, la data de 
31.12.2016 fiind asigurată încadrarea în limita bugetară aprobată cu un grad de realizare a 
prevederilor bugetare aferente cap. 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi” 
de 98,5%. 

 
 

                                                 
12 DGTCP – Direcția Generală de Trezorerie și Contabilitate Publică 
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Cap IV. Răspunsurile la obiectivele și întrebările formulate în Hotărârea 
Camerei Deputaților nr. 5/16.01.2017 

Menționăm că răspunsurile au fost formulate pe baza celor mai recente date 
operative puse la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice în data de 26.01.2017 
(indicatorii sintetici coincid cu datele din situația privind execuția Bugetului general Consolidat 
publicată pe pagina de internet a MFP la finele lunii ianuarie 2017). 

Întrebarea nr. 1 -  Cât au fost, realizate, veniturile totale ale bugetului general consolidat 
la 31 decembrie 2016? 
Întrebarea nr. 2 - Cât au fost, estimate, veniturile totale ale bugetului general consolidat 
la momentul construcţiei bugetului pentru anul 2016? 

1. Conform ultimelor date operative centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor 
Publice la finele lunii ianuarie 2017, veniturile totale ale bugetului general consolidat la 
realizate la data de 31 decembrie 2016 au fost în sumă de 223.721,9 milioane lei.  

2. La momentul construcţiei bugetului pentru anul 2016, conform Legii nr. 
339/2015, veniturile totale ale Bugetului general consolidat (BGC) au fost estimate la 
nivelul de 231.125,5 milioane lei. 

Cuantumul veniturilor BGC realizate la data de 31.12.2016 (date operative), detaliate pe 
principalele componente, precum și veniturile BGC estimate la momentul construcției 
bugetului pe anul 2016 sunt prezentate în tabelul următor: 

 -milioane lei- 

INDICATORI BGC 
Program inițial 
aprobat 2016 

Execuție la 
31.12.2016 (date 

operative) 
% 

  1 2 3=2:1 

 VENITURI TOTALE  231.125,5 223.721,9 96,80% 

1. Venituri curente  217.018,2 215.618,8 99,36% 

1.1. Venituri fiscale  136.123,0 136.406,1 100,21% 

 1.1.1. Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital 41.759,6 44.781,6 107,24% 

 Impozitul pe profit 14.384,9 15.442,0 107,35% 

 Impozitul pe salarii si venit 26.206,9 27.756,4 105,91% 

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 1.167,8 1.583,3 135,57% 

 1.1.2. Impozite si taxe pe proprietate 5.980,1 5.898,1 98,63% 

 1.1.3. Impozite si taxe pe bunuri si servicii 87.137,6 84.127,1 96,55% 

 TVA 52.342,3 51.675,1 98,73% 

 Accize 27.382,3 26.957,0 98,45% 

 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 3.958,6 2.250,3 56,85% 

 Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea 
de activitati  

3.454,5 3.244,6 93,93% 

 1.1.4. Impozitul pe comertul exterior (taxe vamale) 836,7 882,7 105,50% 

 1.1.5. Alte impozite si taxe fiscale 409,0 716,7 175,23% 

1.2. Contributii de asigurari  61.748,8 61.274,4 99,23% 

1.3. Venituri nefiscale 19.146,4 17.938,3 93,69% 

2. Venituri din capital  951,7 769,4 80,84% 

3. Subventii        

4. Donatii 20,6 1,6 7,77% 

5. Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 336,9 949,9 281,99% 

6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 
aferente cadrului financiar 2014-2020 

12.798,1 5.909,6 46,18% 

7. Alte sume primite de la UE pentru programele operationale finantate in cadrul 
obiectivului convergenta 

      

8. Operatiuni financiare       

9. Sume incasate in contul unic la bugetul de stat   472,7   
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Veniturile realizate ale bugetului general consolidat în anul 2016, în sumă de 223.721,9 
milioane lei (date operative la data de 26 ianuarie 2017), au fost cu 4,3% mai mici în termeni 
nominali față de realizările din anul 2015 în sumă de 233.795,2 milioane lei. 

Veniturile realizate potrivit datelor operative la data de 31.12.2016 reprezintă 96,80% din 
programul inițial aprobat și respectiv 95,05% din programul definitiv. 

Veniturile estimate ale bugetului general consolidat la momentul construcției bugetului pe 
anul 2016 au fost în sumă de 231.125,5 milioane lei. 

 

Întrebarea nr. 3 - Cât au fost, estimate, veniturile totale ale bugetului general 
consolidat la 10 august (prima rectificare)? 

Întrebarea nr. 4 - Cât au fost, realizate, veniturile totale ale bugetului general consolidat 
la 30 iunie (primul semestru)? 

 
3. Urmare primei rectificări bugetare din august 2016, veniturile estimate ale 

bugetului general consolidat pentru anul 2016 au fost estimate la valoarea de 235.332,4 
milioane lei. 

4. Veniturile totale ale bugetului general consolidat realizate la 30 iunie (primul 
semestru) au fost în sumă de 108.390,5 milioane lei (grad de realizare de 95,84% din 
programul actualizat la data de 30.06.2016 de 113.097,5 milioane lei). 

Cuantumul veniturilor BGC estimate a fi realizate la momentul primei rectificări bugetare 
(OG nr. 14/2016), precum și veniturile BGC realizate la data de 30.06.2016, pe principalele 
componente, sunt redate în tabelul următor:  

 -milioane lei- 

INDICATORI BGC 
Program 

inițial aprobat 
2016 

Program la 
30.06.2016 

(sem. I) 

Execuție la 
30.06.2016 

(sem. I) 

Diferențe față 
de Programat 
la 30.06.2016 

%  
Rectifica-re I 
2016 (august 

2016) 

Diferențe 
față de 

Program 
inițial 

% 

  1 2 3 4=3-2 5=4 :2 6 7=6-1 8=7:1 

 VENITURI TOTALE  231.125,5 113.097,5 108.390,5 -4.707,1 -4,16% 235.332,4 4.206,9 1,82% 

1. Venituri curente  217.018,2 107.221,0 106.647,6 -573,4 -0,53% 220.862,9 3.844,7 1,77% 

1.1. Venituri fiscale  136.123,0 67.395,3 68.743,8 1.348,5 2,00% 139.465,5 3.342,5 2,46% 

 1.1.1. Impozitul pe profit, salarii, venit si 
castiguri din capital 

41.759,6 20.650,3 21.833,1 1.182,8 5,73% 44.179,3 2.419,6 5,79% 

 Impozitul pe profit 14.384,9 7.160,9 7.695,4 534,5 7,46% 15.437,5 1.052,7 7,32% 

 Impozitul pe salarii si venit 26.206,9 12.910,7 13.339,4 428,7 3,32% 27.103,8 896,9 3,42% 

 Alte impozite pe venit, profit si 
castiguri din capital 

1.167,8 578,7 798,3 219,6 37,95% 1.637,9 470,0 40,25% 

 1.1.2. Impozite si taxe pe proprietate 5.980,1 3.806,0 3.776,8 -29,2 -0,77% 5.982,7 2,6 0,04% 

 1.1.3. Impozite si taxe pe bunuri si servicii 87.137,6 42.357,0 42.203,7 -153,3 -0,36% 87.888,1 750,5 0,86% 

 TVA 52.342,3 26.007,6 26.414,1 406,5 1,56% 53.198,6 856,3 1,64% 

 Accize 27.382,3 12.671,9 12.928,4 256,5 2,02% 27.562,3 180,0 0,66% 

 Alte impozite si taxe pe bunuri si 
servicii 

3.958,6 1.994,6 1.039,1 -955,4 -47,90% 3.757,1 -201,5 -5,09% 

 Taxa pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 
desfasurarea de activitati  

3.454,5 1.682,9 1.822,1 139,1 8,27% 3.370,2 -84,3 -2,44% 

 1.1.4. Impozitul pe comertul exterior (taxe 
vamale) 

836,7 362,5 469,3 106,8 29,46% 1.015,6 178,9 21,38% 

 1.1.5. Alte impozite si taxe fiscale 409,0 219,5 460,9 241,4 109,99% 399,9 -9,1 -2,22% 

1.2. Contributii de asigurari  61.748,8 30.554,9 29.464,7 -1.090,3 -3,57% 60.766,8 -982,0 -1,59% 

1.3. Venituri nefiscale 19.146,4 9.270,7 8.439,2 -831,6 -8,97% 20.630,6 1.484,2 7,75% 

2. Venituri din capital  951,7 449,5 347,0 -102,5 -22,80% 901,8 -50,0 -5,25% 
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3. Subventii        0,0     0,0   

4. Donatii 20,6 10,4   -10,4 -100,00% 22,5 1,9 9,33% 

5. Sume primite de la UE in contul platilor 
efectuate 

336,9 627,1 477,1 -150,0 -23,92% 744,0 407,1 120,86% 

6. Sume primite de la UE/alti donatori in 
contul platilor efectuate si prefinantari 
aferente cadrului financiar 2014-2020 

12.798,1 4.789,6 680,1 -4.109,5 -85,80% 12.801,3 3,2 0,02% 

7. Alte sume primite de la UE pentru 
programele operationale finantate in cadrul 
obiectivului convergenta 

    76,7 76,7         

8. Sume incasate in contul unic la bugetul 
de stat 

    162,0 162,0         

Întrebarea nr. 5 - Cât au fost, estimate, veniturile totale ale bugetului general consolidat 
la 23 noiembrie (cea de-a doua rectificare)? 

Întrebarea nr. 6 - Cât au fost, realizate, veniturile totale ale bugetului general consolidat 
la 30 septembrie (după 3 trimestre)? 

 

5. Urmare celei de-a doua rectificări bugetare din noiembrie 2016, veniturile 
estimate ale bugetului general consolidat pentru anul 2016 au fost estimate la valoarea 
de 235.674,2 milioane lei. 

6. Veniturile totale ale bugetului general consolidat realizate la 30 septembrie 
(după 3 trimestre) au fost în sumă de 165.789,6 milioane lei (grad de realizare de 94,54% 
din programul actualizat la data de 30.09.2016 de 175.355,9 milioane lei). 
Cuantumul veniturilor BGC estimate a fi realizate la momentul celei de-a doua rectificări 
bugetare (OUG nr. 86/2016), precum și veniturile BGC realizate la 30.09.2016, pe principalele 
componente, sunt redate în tabelul următor:  

 -milioane lei- 

INDICATORI BGC 
Program 

inițial 
aprobat 2016 

Rectificare 
I 2016 

(august 
2016) 

Program la 
30.09.2016 
(trim. III) 

Execuție la 
30.09.2016 
(trim. III) 

Diferențe față 
de Programat 
la 30.09.2016 

(trim. III) 

% 

Rectifi-
care II 
2016 

(noiem-
brie 2016) 

Diferențe 
față de 

Program 
rectificat in 

august 
2016 

% 

 1 2 3 4 5=4-3 6=5:3 7 8=7-2 9=8:2 

 VENITURI TOTALE  231.125,5 235.332,4 175.355,9 165.789,6 -9.566,3 -5,46% 235.674,2 341,8 0,15% 

1. Venituri curente  217.018,2 220.862,9 165.683,1 162.127,5 -3.555,7 -2,15% 221.242,9 379,9 0,17% 

1.1. Venituri fiscale  136.123,0 139.465,5 104.740,3 102.872,2 -1.868,1 -1,78% 139.618,4 152,9 0,11% 

 1.1.1. Impozitul pe profit, salarii, venit si 
castiguri din capital 

41.759,6 44.179,3 32.778,6 32.979,8 201,2 0,61% 44.711,0 531,7 1,20% 

 Impozitul pe profit 14.384,9 15.437,5 11.392,7 11.334,2 -58,5 -0,51% 15.361,4 -76,1 -0,49% 

 Impozitul pe salarii si venit 26.206,9 27.103,8 20.133,0 20.418,2 285,2 1,42% 27.671,1 567,3 2,09% 

 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din 
capital 

1.167,8 1.637,9 1.252,9 1.227,5 -25,5 -2,03% 1.678,4 40,5 2,48% 

 1.1.2. Impozite si taxe pe proprietate 5.980,1 5.982,7 5.388,7 5.224,3 -164,4 -3,05% 5.883,5 -99,2 -1,66% 

 1.1.3. Impozite si taxe pe bunuri si servicii 87.137,6 87.888,1 65.530,7 63.400,6 -2.130,1 -3,25% 87.660,9 -227,3 -0,26% 

 TVA 52.342,3 53.198,6 39.522,7 39.066,8 -455,9 -1,15% 53.127,6 -71,1 -0,13% 

 Accize 27.382,3 27.562,3 20.426,2 20.274,0 -152,2 -0,75% 27.562,3 0,0 0,00% 
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 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 3.958,6 3.757,1 2.777,2 1.508,0 -1.269,3 -45,70% 3.722,7 -34,3 -0,91% 

 Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 
activitati  

3.454,5 3.370,2 2.804,6 2.551,9 -252,7 -9,01% 3.248,3 -121,9 -3,62% 

 1.1.4. Impozitul pe comertul exterior (taxe 
vamale) 

836,7 1.015,6 726,1 681,5 -44,6 -6,14% 950,2 -65,4 -6,44% 

 1.1.5. Alte impozite si taxe fiscale 409,0 399,9 316,2 586,0 269,8 85,33% 412,9 13,0 3,25% 

1.2. Contributii de asigurari  61.748,8 60.766,8 44.942,7 45.068,8 126,1 0,28% 60.811,3 44,6 0,07% 

1.3. Venituri nefiscale 19.146,4 20.630,6 16.000,1 14.186,4 -1.813,7 -11,34% 20.813,1 182,5 0,88% 

2. Venituri din capital  951,7 901,8 688,5 604,2 -84,4 -12,25% 874,5 -27,2 -3,02% 

3. Donatii 20,6 22,5 17,2   -17,2 
-

100,00% 
22,6 0,1 0,58% 

4. Sume primite de la UE in contul platilor 
efectuate 

336,9 744,0 701,6 611,9 -89,7 -12,79% 734,8 -9,2 -1,23% 

5. Sume primite de la UE/alti donatori in 
contul platilor efectuate si prefinantari 
aferente cadrului financiar 2014-2020 

12.798,1 12.801,3 8.265,4 1.529,5 -6.735,9 -81,50% 12.799,5 -1,8 -0,01% 

6. Alte sume primite de la UE pentru 
programele operationale finantate in cadrul 
obiectivului convergenta 

      783,3 783,3         

7. Operatiuni financiare                   

8. Sume incasate in contul unic la bugetul de 
stat 

      133,4 133,4         

Întrebarea nr. 7 - Cât au fost, realizate, veniturile totale ale bugetului general consolidat 
în luna decembrie 2016? 

În luna decembrie 2016, veniturile realizate la bugetul general consolidat au fost 
în cuantum total de 18.104,74 milioane lei.  

În tabelul de mai jos prezentăm principalele categorii de venituri realizate în luna 
decembrie 2016: 

 

INDICATORI BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT  

 Realizări în LUNA  
DECEMBRIE preliminat 2016 
(date operative la 26 ianuarie 

2017) 

PIB estimat: 758.500 milioane lei  milioane lei 
% din 
 PIB 

VENITURI TOTALE  18.104,74 2,39% 

1. Venituri curente  16.477,57 2,17% 

1.1. Venituri fiscale  9.695,99 1,28% 

Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital 3.258,06 0,43% 

Impozitul pe profit 481,86 0,06% 

Impozitul pe salarii si venit 2.713,15 0,36% 

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 63,05 0,01% 

Impozite si taxe pe proprietate 214,96 0,03% 

Impozite si taxe pe bunuri si servicii 6.122,74 0,81% 

TVA 3.757,77 0,50% 

Accize 1.960,00 0,26% 

Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 87,88 0,01% 

Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati  317,09 0,04% 

Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile internationale (taxe vamale) 60,74 0,01% 

Alte impozite si taxe fiscale 39,50 0,01% 
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1.2. Contributii de asigurari  5.780,01 0,76% 

1.3. Venituri nefiscale 1.001,58 0,13% 

2. Venituri din capital 91,11 0,01% 

3. Donatii 1,59 0,00% 

4. Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantare 247,83 0,03% 

5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente 
cadrului financiar 2014-2020 

2.674,59 0,35% 

6. Alte sume primite de la UE pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului 
convergenta 

-1.591,32 -0,21% 

7. Operatiuni financiare 0,00 0,00% 

8. Sume incasate in contul unic (bugetul de stat) 203,37 0,03% 

 

Întrebarea nr. 8 - Care a fost media veniturilor totale ale bugetului general consolidat pe 
primele 11 luni ale anului? 

Întrebarea nr. 9 - Cu cât au fost mai mici veniturile totale ale bugetului general consolidat 
în decembrie 2016 faţă de decembrie 2015? 

 
8. Media veniturilor totale ale bugetul general consolidat pe primele 11 luni ale 

anului 2016 a fost de 18.692,47 milioane lei. 
În mod atipic, în luna decembrie 2016 veniturile totale ale BGC au fost mai reduse 

decât media primelor 11 luni ale anului 2016, diferența negativă fiind de 587,73 milioane lei. 
 
9. În luna decembrie 2016 veniturile totale ale BGC au fost considerabil mai mici 

decât veniturile realizate în luna decembrie 2015, diferența negativă fiind de 6.042,75 
milioane lei. 

De asemenea, veniturile totale ale BGC aferente lunii decembrie 2016 au fost mai 
mici și față de luna decembrie 2014, diferența negativă fiind de 1.189,43 milioane lei. Un nivel 
comparabil de venituri la bugetul general consolidat aferente lunii decembrie 2016 a fost 
înregistrat în anul 2013. 

Analiza detaliată privind veniturile BGC realizate în luna decembrie 2016 comparativ 
cu media lunară pentru primele 11 luni din anul 2016, respectiv comparativ cu veniturile din 
luna decembrie 2013, 2014 și 2015 este prezentată în tabelul următor: 
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BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT - ANALIZA GRAD REALIZARE LUNA DECEMBRIE 2016 COMPARATIV CU: MEDIA LUNARĂ 11 LUNI 
2016 ȘI CU LUNA DECEMBRIE 2015, 2014, 2013 

INDICATORI BGC  
 Realizări în luna  
decembrie 2013 

 Realizări în luna  
 decembrie 2014 

 Realizări în luna  
decembrie 2015 

 Realizări în luna  
decembrie preliminat 
2016 (date operative 

la 26 ian. 2017) 

Realizări 01.01.-
30.11.2016 

Media 
lunară 11 

luni 

DIFERENȚĂ 
Realizări 

decembrie 
2016 - 

Media 11 
luni 

DIFERENȚĂ 
Realizări 

decembrie 
2016 - 

decembrie 
2015 

DIFERENȚĂ 
Realizări 

decembrie 
2016 - 

decembrie 
2014 

DIFERENȚĂ 
Realizări 

decembrie 
2016 - 

decembrie 
2013 

  mil.lei 
% din 
 PIB 

mil.lei 
% din 
 PIB 

mil.lei 
% din 
 PIB 

mil.lei 
% din 
 PIB 

mil.lei 
% din 
PIB 

mil.lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei 

PIB 637.456   667.577   711.102,7   758.500   758.500             

VENITURI TOTALE  17.745,01 2,78% 19.294,16 2,89% 24.147,49 3,40% 18.104,74 2,39% 205.617,20 27,11% 18.692,47 -587,73 -6.042,75 -1.189,43 359,73 

1. Venituri curente  15.190,64 2,38% 15.637,67 2,34% 18.440,66 2,59% 16.477,57 2,17% 199.141,25 26,25% 18.103,75 -1.626,18 -1.963,09 839,89 1.286,93 

1.1. Venituri fiscale  9.017,52 1,41% 8.655,84 1,30% 10.632,16 1,50% 9.695,99 1,28% 126.710,14 16,71% 11.519,10 -1.823,12 -936,18 1.040,15 678,46 

Impozitul pe profit, salarii, venit si 
castiguri din capital 

2.218,35 0,35% 2.657,97 0,40% 3.185,41 0,45% 3.258,06 0,43% 41.523,56 5,47% 3.774,87 -516,81 72,65 600,09 1.039,70 

Impozitul pe profit 96,57 0,02% 141,96 0,02% 284,06 0,04% 481,86 0,06% 14.960,12 1,97% 1.360,01 -878,15 197,80 339,90 385,29 

Impozitul pe salarii si venit 2.053,27 0,32% 2.452,81 0,37% 2.782,08 0,39% 2.713,15 0,36% 25.043,21 3,30% 2.276,66 436,49 -68,93 260,34 659,88 

Alte impozite pe venit, profit si 
castiguri din capital 

68,51 0,01% 63,20 0,01% 119,27 0,02% 63,05 0,01% 1.520,23 0,20% 138,20 -75,15 -56,22 -0,15 -5,46 

Impozite si taxe pe proprietate 230,68 0,04% 239,74 0,04% 233,24 0,03% 214,96 0,03% 5.683,14 0,75% 516,65 -301,69 -18,28 -24,78 -15,72 

Impozite si taxe pe bunuri si 
servicii 

6.497,87 1,02% 5.672,64 0,85% 7.073,44 0,99% 6.122,74 0,81% 78.004,33 10,28% 7.091,30 -968,56 -950,70 450,10 -375,13 

TVA 4.515,63 0,71% 3.273,02 0,49% 4.378,10 0,62% 3.757,77 0,50% 47.917,34 6,32% 4.356,12 -598,36 -620,33 484,75 -757,86 

Accize 1.657,00 0,26% 1.961,98 0,29% 2.218,37 0,31% 1.960,00 0,26% 24.996,99 3,30% 2.272,45 -312,45 -258,37 -1,97 303,00 

Alte impozite si taxe pe bunuri si 
servicii 

82,72 0,01% 125,38 0,02% 100,30 0,01% 87,88 0,01% 2.162,46 0,29% 196,59 -108,70 -12,42 -37,50 5,17 

Taxa pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 
desfasurarea de activitati  

242,52 0,04% 312,26 0,05% 376,68 0,05% 317,09 0,04% 2.927,53 0,39% 266,14 50,95 -59,59 4,82 74,56 

Impozitul pe comertul exterior si 
tranzactiile internationale (taxe 
vamale) 

42,19 0,01% 46,43 0,01% 97,03 0,01% 60,74 0,01% 821,94 0,11% 74,72 -13,98 -36,29 14,31 18,55 

Alte impozite si taxe fiscale 28,43 0,00% 39,07 0,01% 43,04 0,01% 39,50 0,01% 677,17 0,09% 61,56 -22,07 -3,55 0,43 11,06 

1.2. Contributii de asigurari  4.906,13 0,77% 5.492,67 0,82% 5.910,80 0,83% 5.780,01 0,76% 55.494,42 7,32% 5.044,95 735,06 -130,79 287,34 873,87 

1.3. Venituri nefiscale 1.266,99 0,20% 1.489,17 0,22% 1.897,70 0,27% 1.001,58 0,13% 16.936,69 2,23% 1.539,70 -538,12 -896,12 -487,59 -265,41 

2. Venituri din capital 52,50 0,01% 53,69 0,01% 58,46 0,01% 91,11 0,01% 678,28 0,09% 61,66 29,45 32,66 37,42 38,62 

3. Donatii 41,85 0,01% 4,93 0,00% -3,46 0,00% 1,59 0,00% 0,00 0,00% 0,00 1,59 5,05 -3,34 -40,27 

4. Sume primite de la UE in contul 
platilor efectuate si prefinantare 

2.399,60 0,38% 2.918,90 0,44% 5.828,67 0,82% 247,83 0,03% 702,06 0,09% 63,82 184,00 -5.580,84 -2.671,07 -2.151,77 
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5. Sume primite de la UE/alti 
donatori in contul platilor efectuate 
si prefinantari aferente cadrului 
financiar 2014-2020 

  0,00% 27,15 0,00% 2,13 0,00% 2.674,59 0,35% 3.234,99 0,43% 294,09 2.380,50 2.672,46 2.647,44 2.674,59 

6. Alte sume primite de la UE 
pentru programele operationale 
finantate in cadrul obiectivului 
convergenta 

0,00 0,00% 464,81 0,07% 0,00 0,00% -1.591,32 -0,21% 1.591,32 0,21% 144,67 -1.735,99 -1.591,32 -2.056,13 -1.591,32 

7. Operatiuni financiare 0,00 0,00%   0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%   0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Sume incasate in contul unic 
(bugetul de stat) 

60,42 0,01% 187,02 0,03% -178,96 -0,03% 203,37 0,03% 269,31 0,04% 24,48 178,89 382,33 16,35 142,95 
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Analiză comparativă privind cheltuielile bugetului general consolidat efectuate în luna 
decembrie 2016, comparativ cu media primelor 11 luni ale anului 2016, respectiv exercițiile 
bugetare 2012-2016  

În luna decembrie 2016, cheltuielile realizate la bugetul general consolidat sunt în 
cuantum total de 30.893,5 milioane lei. 

Media cheltuielilor totale ale bugetul general consolidat pe primele 11 luni ale anului 
2016 este de 19.193,0 milioane lei. 

După cum se poate observa, în luna decembrie 2016 volumul cheltuielilor efectuate a 
fost unul extrem de ridicat, mai mare cu 61% decât media primelor 11 luni ale anului. 

Totuși, volume ridicate de cheltuieli efectuate în ultima lună a anului s-au înregistrat și 
în anii anteriori. 

Nivelurile cele mai ridicate de cheltuieli efectuate în luna decembrie 2016 s-au înregistrat 
în cazul : 

- cheltuielilor de capital (+482,5% față de media primelor 11 luni ale anului) ; 
- cheltuielilor aferente Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014-2020 (+432,7% față de media primelor 11 luni ale anului) . 
Evoluții asemănătoare au fost înregistrate și în anii anteriori la aceste capitole de 

cheltuieli. 
Execuţia cheltuielilor lunare ale bugetului general consolidat în perioada 2012-2016 sunt 

prezentate în tabelul următor: 
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EXECUŢIA CHELTUIELILOR LUNARE ALE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT ÎN PERIOADA 2012-2016 (MILIOANE LEI) 
  

  

                                

INDICATORI 
BGC 

Ianuarie 
Februa- 

rie 
Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August 

Septem-
brie 

Octom-
brie 

Noiem-
brie 

Media 11 luni Decembrie Decembrie / 
Media 11 luni (%) 

CHELTUIELI TOTALE                         

  2012 15.276,4 16.689,0 17.039,1 18.322,4 17.450,6 15.069,9 17.482,3 15.430,7 15.489,6 18.356,6 19.594,9 16.927,4 21.720,5 128,3% 

  2013 14.941,6 16.785,4 19.499,2 21.240,7 15.170,1 16.536,0 17.973,0 16.936,2 16.354,3 18.866,6 18.114,1 17.492,5 23.751,0 135,8% 

  2014 16.112,2 17.446,8 16.177,8 19.991,9 15.927,1 18.203,5 18.045,5 16.442,2 16.672,9 20.564,6 19.685,0 17.751,8 30.538,5 172,0% 

  2015 14.385,5 17.100,1 18.571,8 20.011,5 16.768,7 19.576,7 19.014,4 18.148,1 19.363,4 19.634,7 21.738,6 18.574,0 39.112,2 210,6% 

  2016 15.632,4 18.960,1 17.964,4 21.200,1 18.202,5 20.285,9 19.109,2 18.989,2 19.142,5 19.343,4 22.293,3 19.193,0 30.893,5 161,0% 

Din care:        

 Cheltuieli de personal                       

  2012 3.207,3 3.190,4 3.218,0 3.332,9 3.193,9 3.424,8 3.890,3 3.344,7 3.229,0 3.435,0 3.616,1 3.371,1 3.716,4 110,2% 

  2013 3.734,1 3.722,7 4.055,5 5.092,1 2.680,9 3.811,3 4.205,7 3.562,1 3.589,8 3.854,9 3.800,0 3.828,1 4.132,0 107,9% 

  2014 3.806,5 3.940,1 4.060,8 4.070,7 3.841,1 4.169,5 4.316,2 3.615,5 3.897,4 4.131,1 3.839,4 3.971,7 6.711,9 169,0% 

  2015 3.786,7 3.890,7 5.155,2 4.197,1 3.970,8 4.123,1 4.506,1 3.932,0 4.307,6 4.130,6 4.849,7 4.259,1 5.220,4 122,6% 

  2016 4.773,1 4.575,7 4.522,5 4.595,6 4.583,4 4.765,7 4.841,1 4.349,8 4.497,5 5.008,2 4.938,6 4.677,4 5.589,0 119,5% 

 Bunuri si servicii                       

  2012 1.875,9 2.468,9 2.696,6 3.025,8 3.085,4 2.393,5 2.826,6 2.477,9 2.979,9 3.041,5 3.342,9 2.746,8 4.229,2 154,0% 

  2013 2.119,2 2.592,0 3.111,8 3.057,1 3.068,6 2.657,6 3.121,2 3.380,0 3.597,3 3.367,6 3.546,4 3.056,3 4.919,7 161,0% 

  2014 2.859,5 2.587,5 2.690,7 3.535,8 2.914,9 2.957,8 2.966,8 2.665,2 3.117,2 3.740,4 3.807,1 3.076,6 5.695,2 185,1% 

  2015 2.140,7 2.729,1 3.016,7 3.150,5 2.993,9 3.096,1 3.208,9 2.982,9 3.710,4 3.390,1 3.853,7 3.115,7 6.185,0 198,5% 

  2016 1.961,6 2.729,7 3.388,7 3.254,8 3.047,5 3.008,4 3.036,3 3.031,7 3.225,9 3.322,7 3.971,8 3.089,0 6.971,0 225,7% 

 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 2007 - 20013               

  2012 1.477,6 770,9 1.231,4 1.280,0 822,6 861,9 1.134,9 830,0 920,3 970,7 1.048,8 1.031,7 1.868,7 181,1% 

  2013 679,1 564,3 653,4 1.429,2 839,3 1.040,2 1.283,7 955,2 1.126,1 1.670,3 923,0 1.014,9 3.046,6 300,2% 

  2014 400,7 558,5 657,8 1.088,1 812,9 1.012,3 1.051,1 1.128,4 938,7 1.764,5 2.296,3 1.064,5 3.110,7 292,2% 

  2015 413,1 882,7 862,5 1.116,4 1.219,0 1.295,6 1.661,3 1.726,4 1.660,5 1.960,6 2.164,3 1.360,2 9.301,0 683,8% 

  2016 322,8 1.313,1 564,5 1.548,6 622,7 434,3 403,0 -261,3 198,4 229,4 137,1 501,1 -1.492,8 -297,9% 

                                

 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020             

  2012 0                           

  2013                             

  2014                       0,0 31,943   

  2015 52,8 47,6 168,2 151,8 60,1 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,4 44,8 2,5 5,5% 

  2016 51,6 285,9 250,4 188,5 -7,5 180,4 158,6 434,8 408,6 450,6 1.877,7 389,0 2.072,5 532,7% 

 Cheltuieli de capital                           

  2012 1.206,9 1.201,4 1.423,4 1.148,4 1.786,4 1.165,5 1.410,1 1.480,4 1.080,2 1.958,6 2.529,7 1.490,1 2.913,8 195,5% 

  2013 725,4 690,8 2.178,7 1.762,3 835,8 959,1 1.214,7 1.407,5 825,7 1.706,3 1.844,3 1.286,4 3.824,5 297,3% 

  2014 312,6 961,0 578,6 1.234,1 762,7 958,4 1.131,3 1.050,6 1.098,8 2.568,9 1.522,8 1.107,2 5.066,6 457,6% 

  2015 265,7 512,1 615,5 748,3 711,4 977,7 1.208,1 882,2 1.684,3 1.572,5 1.371,7 959,1 7.489,5 780,9% 

  2016 315,1 420,2 836,0 972,1 1.133,5 1.356,7 1.160,6 1.651,4 1.796,6 1.367,6 1.422,3 1.130,2 6.583,0 582,5% 



 

  147 

Întrebarea nr. 10 - Care sunt motivele pentru care nu au fost estimate corect veniturile totale 
ale bugetului general consolidat la prima şi la a doua rectificare? 

 
In opinia echipei de audit a Curții de Conturi, cauzele ce au determinat estimarea 

incorectă a veniturilor BGC în cazul celor două rectificări bugetare constau în principal în 
opțiunea executivului pentru o viziune de optimism accentuat față de nivelul execuției 
veniturilor bugetare la momentul operării celor două acte normative și de contextul 
macroeconomic existent în România.  

Situația concretă a execuției bugetare  la 30.06.2016 și la 30.09.2016 oferea suficiente 
indicii despre gradul redus de realizare a veniturilor bugetare atât la momentul primei rectificări, 
cât mai ales la momentul celei de-a doua rectificări bugetare.  

O atare situație a veniturilor realizate la momentele aprobării actelor normative de 
rectificare a legii bugetului de stat pe anul 2016 apreciem că ar fi trebuit să impună mai 
degrabă o rectificare negativă atât a veniturilor totale ale BGC, cât și a cheltuielilor totale.  

Consiliul fiscal a exprimat o opinie rezervată cu privire la realizarea veniturilor bugetare, 
punând în evidență riscul major de nerealizare a veniturilor bugetare la finele anului, afirmând 
că ”este posibil ca un deficit de 2,76% din PIB în standarde cash să nu asigure o marjă suficientă 
pentru a evita depăşirea nivelului de referinţă de 3% din PIB în standarde ESA 2010 ceea ce, 
coroborat cu evaluările curente ale Comisiei Europene ce indică un deficit bugetar mai mare de 
3% în 2017, să conducă la o declanşare a procedurii de deficit excesiv în cursul anului următor. 

 
La data de 31.12.2016, potrivit execuției preliminate a veniturilor bugetului general 

consolidat (date comunicate de MFP la 26.01.2017), veniturile totale programate au fost 
în cuantum de 235,36 miliarde lei, veniturile realizate sunt de 223,72 miliarde lei, iar 
veniturile nerealizate sunt în sumă totală de aproximativ 11,64 miliarde lei. 

 
Cele mai mari diferențe între valorile estimate ale veniturilor bugetare și valorile 

realizate s-au înregistrat în cazul Veniturilor din sume primite de la UE (-6,89 miliarde lei), 
în cazul Veniturilor nefiscale (-2,57 miliarde lei), precum și în cazul veniturilor din  taxa 
clawback13 (-1,46 miliarde lei), în cazul veniturilor fiscale din TVA (-1,45 miliarde lei) și în 
cazul veniturilor fiscale din accize (-605,3 milioane lei): 

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT 

Program 
actualizat la 
31.12.2016 

Execuție la 
31.12.2016  

Diferențe 
față de 

Program 
actualizat la 
31.12.2016  

Grad de 
realizare 

 VENITURI TOTALE  235,361.3 223,721.9 -11,639.4 95.1% 

1. Venituri curente, din care : 220,941.1 215,618.8 -5,322.3 97.6% 

1.1. Venituri fiscale, din care : 139,618.4 136,406.1 -3,212.3 97.7% 

 TVA 53,127.5 51,675.1 -1,452.4 97.3% 

 Accize 27,562.3 26,957.0 -605.3 97.8% 

 Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii 3,722.7 2,250.3 -1,472.4 60.4% 

1.3. Venituri nefiscale 20,511.4 17,938.3 -2,573.2 87.5% 

                                                 
13 Venituri din taxa clawback - această sursă de venituri se calculează și se stabilește în cadrul Ministerului Sănătății, independent de ANAF 

(pe baza consumului trimestrial de medicamente, etc) 
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6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 
prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 

12,800.1 5,909.6 -6,890.6 
46.2% 

 
Cauzele estimării eronate a veniturilor BGC constau în principal în următoarele: 

- nerealizarea Veniturilor din Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate 
si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 determinată de neefectuarea cheltuielilor 
bugetare la nivelul programat de către ordonatorii de credite. Astfel, se constată că au fost 
alocate credite bugetare în sumă totală de 10,80 miliarde lei, din care au fost consumate doar 
6,35 miliarde lei (58,8% grad de execuție); 

- nerealizarea veniturilor programate aferente taxei clawback de 1,46 miliarde lei (venit 
aferent FNUASS) este determinată de emiterea unor noi reglementări privind scăderea prețurilor 
medicamentelor, ulterior resimțindu-se o scădere a consumului, ceea ce înseamnă că o 
diminuare a veniturilor bugetare este rezultatul scăderii similare a cheltuielilor bugetare cu 
aceste produse; 

- nerealizarea programului stabilit pentru veniturile din TVA (-1,45 miliarde lei), din care 
nerealizările aferente operațiunilor swap14 sunt de 392 milioane lei.  

În estimarea veniturilor din TVA pentru anul 2016 la momentul operării celor două rectificări 
bugetare nu s-a ținut cont de faptul că, pe de o parte în semestrul II al anului 2016 nu se mai 
punea problema repetării încasării unor venituri din TVA la nivelul celor realizate în luna ianuarie 
2016 (determinate de volumul ridicat al operațiunilor impozabile efectuate în luna decembrie 
2015 – când beneficiarii proiectelor finanțate din FEN au accelerat semnificativ achizițiile), iar pe 
de altă parte cotele de TVA s-au diminuat : cota standard a fost redusă de la 24% la 20%, iar la 
alimente s-a aplicat cota redusă de 9%. De asemenea, încasările din TVA în semestrul I 2016 
au fost influențate pozitiv de efectele OUG nr. 44/2015 privind unele facilități fiscale, situație 
improbabilă în partea a doua a anului. 

De asemenea, rambursările de TVA mai mari în luna decembrie cu 0,94 miliarde lei faţă de 
media lunară a primelor 11 luni, nu justifică nerealizarea acestei categorii de venituri fiscale: 
după cum e prezentat detaliat în capitolul cu analiza veniturilor colectate de ANAF, valoarea 
TVA rambursată în luna decembrie 2016 a fost cu aproximativ 900 milioane lei mai mică decât 
în decembrie 2015. Pe de altă parte, subliniem faptul că soldul TVA de rambursat datorată de 
statul român către mediul de afaceri a crescut în anul 2016 față de anul 2015, astfel că gradul 
de realizare a programului de încasări din TVA a fost artificial crescut prin rambursarea unor 
sume mai mici și cumularea unor obligații neplătite mai mari față de contribuabili. 

- nerealizarea programului stabilit pentru veniturile din accize (97,7%), care a fost 
influențată de evoluția accizelor la produsele energetice în luna decembrie 2016, în contextul 
optimizării fiscale a operatorilor economici din perspectiva reducerii accizei la produsele 
energetice de la 1 ianuarie 2017; 

 
Totodată, nu poate fi invocată o eroare determinată de nivelul indicatorilor macroeconomici 

avuți în vedere la momentul elaborării primei rectificări bugetare, întrucât aceștia nu diferă 
semnificativ față de valorile indicatorilor comunicați de Institutul Național de Statistică, conform 
datelor statistice la 30.09.2016, publicate prin Comunicatul din data de 13 ianuarie 2017.  

 

                                                 
14 Venituri din din tva pentru operațiuni swap - sume virate de la bugetul statului către entități publice în vederea achitării obligațiilor către 

furnizori care înregistrează datorii fiscale către ANAF (urmând ca ANAF să recupereze ulterior creanțele fiscale de la debitorii fiscali) 
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Din datele puse la dispoziţie şi validate de MFP la data de 31 ianuarie 2017, s-a constatat 
o revizuire ascendentă a veniturilor bugetare pentru sumă totală de 4.548,7 milioane lei, din care 
suma de 4.206,9 milioane lei revine primei rectificări bugetare, iar suma de 341,8 milioane lei 
revine celei de-a doua rectificări bugetarere. 

Chiar dacă principalii indicatori macroeconomici comunicaţi de Comisia Naţională de 
Prognoză au fost revizuiţi şi au indicat o rată de creştere a PIB de 4,2% şi respectiv 4,8% faţă 
de prognoza existenţă la data elaborării bugetului pe anul 2016, rezultatele obţinute din execuţia 
bugetară au arătat diminuări semnificative în cazul unor categorii de venituri ale BCG. 

 
Veniturile din Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 

aferente cadrului financiar 2014-2020 înregistrau la 30.06.2016 nerealizări de 4,1 miliarde lei, 
iar la 30.09.2016 de 6,7 miliarde lei, astfel încât, în opinia noastră, pentru a realiza o 
programare bugetară prudentă considerăm că ar fi fost indicat să fie operate ajustări 
negative ale cheltuielilor totale și respectiv a veniturilor totale din sume primite de la UE. 

Conform execuţiei de casă a bugetului de stat, veniturile încasate din fonduri externe 
nerambursabile postaderare pentru ambele calendare bugetare însumează 4 miliarde lei,  faţă 
de programul definitiv din FEN postaderare în cuantum de 10,3 miliarde de lei. 

În contrapartidă, plăţile efectuate din bugetul de stat la titlurile 56 şi 58 „Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” aferente ambelor calendare bugetare 
însumează 11,42 miliarde lei. 

Conform metodologiei ESA 2010, veniturile bugetului de stat realizate din FEN postaderare 
pentru ambele calendare bugetare  însumează 6,5 miliarde lei  faţă de acelaşi program final de 
10,3 miliarde lei.   

 
Referitor la estimarea veniturilor nefiscale ale bugetului general consolidat se 

constată că, deşi la 30 iunie înregistrau nerealizări de 831,6 milioane lei, acestea au fost 
majorate conform primei rectificări cu 1,484 miliarde lei.  

Situaţia nerealizării veniturilor nefiscale, parte componentă a veniturilor curente ale BGC, 
se amplifică şi prin a doua rectificare bugetară, prin majorarea cu 182,5 milioane lei, în condiţiile 
în care, la data de 30.09.2016, gradul de realizare era de 88,7%. Conform execuţiei bugetare la 
30 septembrie figurau ca nerealizate venituri nefiscale în cuantum de 1,813 miliarde lei. 

Faptul că cele două ajustări pozitive ale veniturilor nefiscale au fost supraestimate rezultă 
şi din nerealizarea acestor categorii de venituri la 31.12.2016.  

Potrivit datelor operative furnizate de MFP cu privire la veniturile bugetului general 
consolidat,  a rezultat că la data de 31 decembrie 2016 veniturile nefiscale realizate erau de 
17,938 miliarde lei, rezultând o diferenţă negativă de 2,573 miliarde lei faţă de programul definitiv 
aferent acestor categorii de venituri bugetare.  

Veniturile nefiscale ale bugetului general consolidat raportate de MFP ca fiind nerealizate 
au următoarea componenţă: 

-buget de stat       - 1,265  miliarde lei, 
-buget UAT       + 0,549 miliarde lei; 
-buget AS       - 0,034  miliarde lei; 
-buget Somaj       - 0,014  miliarde lei; 
-buget FUNASS      - 0,034  miliarde lei; 
-buget IPFPVP      - 0,504  miliarde lei; 
-buget Trezorerie      +0,249  miliarde lei; 
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-buget CNADR      -0,062   miliarde lei; 
-transferuri       -1,516   miliarde lei; 
-op. financiare       -0,060   miliarde lei 
 Total venituri nefiscale ale BGC nerealizate    -2,573 miliarde lei 
 
Diminuarea veniturilor nefiscale ale BGC se datorează şi decontărilor de contracte ce se 

reflectă  în nivelul transferurilor în sumă de  1,516   miliarde lei  peste nivelul programat. 
 
Totodată, referitor la execuția de casă a veniturilor nefiscale aparținând bugetului de 

stat,  Direcţia  de Politici, Analiză şi Cercetare în Domeniul Finanţelor Publice  precizează prin 
adresa nr. 360098/07.02.2017 că, la data de 31.12.2016 gradul de încasare a acestor venituri 
este de 110% respectiv o realizare în plus de 0,7 miliarde lei, „în condițiile în care s-au înregistrat 
încasări de 8,5 mld lei față de un program actualizat de 7,8 mld lei, inclusiv sumele din contul 
36.01.32 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți. În condițiile în care 
excludem sumele din contul 36.01.32 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor 
precedenți, se înregistrează un grad de realizare de 103,2%”. 

 În schimb, în situaţia BGC veniturile nefiscale ale bugetului de stat figurează în execuţie  
cu suma de 6,55 miliarde lei  faţă de programul definitiv de 7,81 miliarde lei, rezultând venituri 
nerealizate ale bugetului de stat în sumă de 1,26 miliarde lei. 

Constatăm astfel, o diferenţă de 1,9 miliarde lei în favoarea execuţiei de casă a bugetului 
de stat faţă de execuţia aceluiaşi buget revidențiată în BGC, provenită din reflectarea în venituri 
nefiscale a sumelor aferente finanţărilor din anii precedenţi, conform OUG nr. 57/2015  privind 
reglementarea unor măsuri financiare. 

Acest mod de prezentare a situației veniturilor nefiscale nu influenţează gradul de realizare 
a execuţiei de casă a bugetului de stat, dar a dus la  diminuarea veniturilor nefiscale reflectate 
în BGC. 

 
Maniera prin care, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice este sintetizată și prezentată 

execuția bugetară a veniturilor/cheltuielilor BGC și respectiv a bugetului de stat, prin utilizarea 
combinată a normelor metodologiei naționale ”CASH” și a normelor metodologiei ESA 2010, a 
condus la situația în care, pentru aceiași indicatori bugetari sunt consolidate și calculate valori 
diferite, ceea ce denotă inconsecvență în aplicarea acestor norme.  

Astfel, în cazul veniturilor nefiscale ale Bugetului de stat, Ministerul Finanțelor Publice 
a publicat în tabelul sinoptic conținând execuția veniturilor BGC un nivel de nerealizare a acestor 
venituri de 1,26 miliarde lei, iar pe de altă parte susține că pentru același indicator bugetar 
(venituri nefiscale) se înregistrează o un nivel suplimentar al încasărilor cu 0,7 miliarde lei față 
de prevederile bugetare. 

Începând  cu anul 2017,  prin OUG nr. 9/2017 s-a revenit la reflectarea pe cheltuieli cu 
semnul minus a acestor sume, respectiv sumele restituite/recuperate aferente unor plăți dispuse 
de la aceste bugete în anii anteriori, nu se evidențiază în programare ci numai în execuție la o 
poziție distinctă de cheltuieli bugetare cu semnul minus. 

 
Pentru evitarea manifestării pe viitor a unor discrepanțe între valorile acelorași indicatori 

bugetari, recomandăm elaborarea și publicarea unei proceduri operaționale prin care să fie 
stabilită modalitatea de calcul și evidențiere a indicatorilor bugetari 
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a)Referitor la prima rectificare bugetară aprobată prin OG nr. 14/2016 

 
Raportat la execuţia bugetară din semestrul I al anului 2016, prin OG nr. 14 din 10 august 

2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, bugetul general consolidat s-a 
majorat la venituri cu suma de 4.206,9 milioane lei.  

Indicatorii macroeconomici comunicaţi de Comisia Naţională de Prognoză şi care au stat la 
baza primei rectificări bugetare din anul 2016, sunt: 

- PIB: 757 miliarde lei; 
- Rata de creştere reală: 4,2%; 
- Curs de schimb mediu: 4,50 lei/euro; 
- Număr mediu de salariaţi: 4.775 mii persoane; 
- Exporturile de bunuri - rata de creştere: 5,5%. 
Indicatorii macroeconomici avuți în vedere la momentul elaborării primei rectificări 

bugetare au înregistrat valori apropiate de cele publicate de Institutul Național de 
Statistică, conform datelor statistice la 30.09.2016, prin Comunicatul din data de 13 
ianuarie 2017. 

 
Veniturile bugetului general consolidat au crescut cu suma de 4.206,9 milioane lei, după 

cum urmează: 
1. Venituri fiscale: + 3.342,5milioane lei, din care: 
- Impozit pe profit: +1.052,7 milioane lei - gradul de realizare a impozitului pe profit la finele 

primului semestru al anului 2016 este de 107,5% (+534,5 milioane lei); 
- Impozit pe salarii şi venit: +896,9 milioane lei - gradul de realizare a impozitului pe salarii 

şi venit la finele primului semestru al anului 2016 este de 103,3% (+428,7 milioane lei); 
- Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital: +470 milioane lei - gradul de realizare 

a altor impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital la finele primului semestru al anului 2016 
este de 138% (+219,6 milioane lei); 

- TVA: +856,3 milioane lei - gradul de realizare a TVA la finele primului semestru al anului 
2016 este 101,6% (+406,5 milioane lei); 

 - Accize: +180 milioane lei - gradul de realizare a accizei la finele primului semestru al 
anului 2016 este 102% (+256 milioane lei);  

2. Impozitul pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale (taxe vamale): +178,9 
milioane lei - gradul de realizare la finele primului semestru al anului 2016 este 129.5%.% 
(+106,8 milioane lei);  

3. Contribuţii de asigurări sociale: -982,0 milioane lei - gradul de realizare la finele primului 
semestru al anului 2016 este 96.4%.% ( -1.090 milioane lei;  

4. Venituri nefiscale: +1.484,2 milioane lei - gradul de realizare la finele primului semestru 
al anului 2016 este 91%. ( -831,6 milioane lei);  

5. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări (aferente exerciţiului 
financiar 2007-2013): + 407,1 milioane lei - gradul de îndeplinire după primul semestru este de 
76,1%, MFP raportând venituri realizate mai mici cu 150 milioane lei faţă de cele prognozate; 

6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinanţări aferente 
cadrului financiar 2014-2020 : +3,2 milioane lei - gradul de îndeplinire la finele primului semestru 
este de 14,2%, MFP raportând venituri realizate mai mici cu 4.109,5 milioane lei faţă de cele 
prognozate;  
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OPINIA Consiliului fiscal cu privire la supraestimarea unor categorii de venituri 

operate la prima rectificare bugetară a fost următoarea: 
Referitor la Veniturile nefiscale: „Comparativ cu programul semestrial, execuţia la finele 

lunii iunie 2016 relevă o subperformanţă, în condiţiile în care gradul de realizare al programului 
se situează la 91% (-831,6 milioane lei). În partea a doua a anului sunt prevăzute încasări 
extraordinare de circa 847 milioane lei care corespund reclasificării unor sume provenite din 
finanţarea bugetară a anilor precedenţi. În opinia Consiliului fiscal, este dificil de reconciliat 
subperformanţă manifestată la nivelul execuţiei semestriale cu revizuirea ascendentă a 
programului pentru întreg anul 2016, chiar luând în calcul veniturile temporare mai sus 
menţionate; în consecinţă, Consiliul fiscal apreciază că există riscul ca veniturile nefiscale 
efective la finele anului să fie inferioare programului actualizat” 

 
Referitor la Contribuţii de asigurări sociale; „Execuţia la finele primului semestru 

consemnează o nerealizare semnificativă a programului, veniturile realizate fiind cu circa 1.090 
milioane de lei mai mici (corespunzător unui grad de realizare de 96,4%). Evoluţia este 
îngrijorătoare în condiţiile în care apare localizată la nivelul contribuţiilor de pensii (ceea ce, de 
altfel, justifică şi o revizuire descendentă mai amplă a veniturilor anuale ale BASS cu 1.597 
milioane lei) şi decuplată de dinamicile altor categorii de venituri cu aceeaşi bază de impozitare 
precum contribuţiile de asigurări sociale de sănătate, contribuţiile de şomaj şi impozitul pe venit 
şi salarii, în contextul în care evoluţia câştigurilor salariale apare mai favorabilă decât ipoteza 
folosită în fundamentarea construcţiei bugetare iniţiale, aceste elemente indicând existenţa unei 
probleme semnificative de colectare. în condiţiile în care majorarea salariului minim, creşterile 
salariale din sectorul public începând cu luna august şi plăţile compensatorii ce decurg din 
prevederile Legii nr. 85/2016 vor genera fluxuri de ieşiri de cash” 

 Referitor la Sumele primite de la UE/alţi donatori: „Consiliul fiscal este extrem de 
sceptic că nivelul propus pentru intrările din fonduri post-aderare aferente exerciţiului financiar 
2014-2020 este realizabil, în condiţiile în care la finele primului semestru veniturile 
corespunzătoare (680,1 milioane lei) reprezentau doar 5,1% din suma bugetată pentru întregul 
an (12,8 miliarde lei). În contextul în care execuţia la şase luni relevă o slabă absorbţie a 
fondurilor europene şi cheltuielile de investiţii sunt sub program, deşi într-o măsură mai mică 
decât în anul anterior, Decizia de a majora cuantumul acestora apare surprinzătoare, mai ales 
în condiţiile în care experienţa istorică indică faptul că este puţin probabil ca accelerarea intrărilor 
de fonduri europene în a doua parte a anului să fie suficientă pentru a apropia veniturile de 
nivelurile programate. De altfel, nematerializarea veniturilor din fonduri UE nu duce la majorarea 
deficitului bugetar în ipoteza unei ajustări automate în jos a cheltuielilor corespondente.De 
asemenea, Consiliul fiscal consideră că bugetul rectificat are potenţialul de a genera un ecart 
mai ridicat între deficitul ESA 2010 (pe bază de angajamente şî relevant din perspectiva 
tratatelor europene) şi cel conform metodologiei naţionale {cash}. Veniturile nefiscale ale anului 
2016 în baza metodologiei naţionale includ venituri extraordinare de 847 milioane lei aferente 
unor sume provenite din reclasificarea unor sume provenite din anii precedenţi, în timp ce 
metodologia ESA 2010 va reclama cel mai probabil revizuirea corespunzătoare a execuţiilor 
istorice mai degrabă decât includerea sumelor respective în veniturile corespunzătoare anului 
curent. Mai mult, este de aşteptat ca în baza ESA 2010, aşa cum s-a întâmplat şi în trecut, întreg 
impactul Legii nr. 85/2016 ce generează plăţi compensatorii eşalonate pe 5 ani către cadrele 
didactice să fie înregistrat în totalitate în anul curent - o estimare indicativă sugerează un 



 

  153 

cuantum de circa 3 miliarde lei comparativ cu numai 1 miliard în execuţia cash. împreună, aceste 
două elemente însumează 2,85 miliarde lei (0,37% din PIB), care s-ar adăuga ecartului deja 
estimat de circa 0,2% din PIB între deficitele ESA 2010 şi cash (a cărui sursă rezidă în mare 
parte în faptul că, la nivelul anului 2016, măsurile prevăzute de Codul Fiscal afectează 11 luni 
ori 3 trimestre în execuţia cash pentru unele agregate bugetare, în timp ce execuţia ESA 2010 
va implica un impact anual complet). În aceste condiţii, este posibil ca un deficit de 2,76% din PIB 
în standarde cash să nu asigure o marjă suficientă pentru a evita depăşirea nivelului de referinţă 
de 3% din PIB în standarde ESA 2010 ceea ce, coroborat cu evaluările curente ale Comisiei 
Europene ce indică un deficit bugetar mai mare de 3% în 2017, să conducă la o declanşare a 
procedurii de deficit excesiv în cursul anului următor.” 

 

b) Referitor la cea de-a doua rectificare bugetară, aprobată prin OUG nr. 86/2016 

 
Raportat la execuţia bugetară înregistrată la 30 septembrie 2016, prin OUG nr. 86 din 23 

noiembrie 2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, bugetul general 
consolidat s-a majorat la venituri cu suma de 341,8 milioane lei.  

Indicatorii macroeconomici comunicaţi de Comisia Naţională de Prognoză şi care au stat la 
baza celei de-a doua rectificări bugetare din anul 2016, sunt: 

- PIB: 758,5 miliarde lei; 
- Rata de creştere reală: 4,8%; 
- Curs de schimb mediu: 4,48 lei/euro; 
- Număr mediu de salariaţi: 4.750 mii persoane;  
- Câştigul salariai mediu brut: 2.815 lei/lună; 
- Exporturile de bunuri - rată de creştere: 5,5%. 
 
Veniturile bugetului general consolidat s-au majorat cu suma de 341,8 milioane lei, 

după cum urmează: 
1. Venituri fiscale: +152,9 milioane lei - gradul de realizare a veniturilor fiscale la 

30.09.2016 este de 98,2% (-1.868,1 milioane lei) din care: 
- Impozit pe profit: -76,1 milioane lei - gradul de realizare a impozitului pe profit la 

30.09.2016 este de 99,5% (- 58,5 milioane lei); 
- Impozit pe salarii şi venit: +567,3 milioane lei - gradul de realizare a impozitului pe salarii 

şi venit la 30.09.2016 este de 101,4% (+285,2 milioane lei în termeni nominali); 
- Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital: +40,5 milioane lei - gradul de realizare 

a altor impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital la 30.09.2016 este de 98% (-25,5 milioane 
lei);  

- Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii: -227,3 milioane lei - gradul de realizare la 30.09.2016 
este 96,7% (-2.130,1 milioane lei); 

 2. Impozitul pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale (taxe vamale): -65,4 milioane 
lei - gradul de realizare la 30.09.2016 este 93,9% (-44,6 milioane lei);  

3. Contribuţii de asigurări sociale: +44,6 milioane lei - gradul de realizare la 30.09.2016 
este 100,3% ( 126,1 milioane lei);  

4. Venituri nefiscale: +182,5 milioane lei - gradul de realizare la 30.09.2016 este 88,7% ( -
1.813,7 milioane lei);  

5. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări (aferente exerciţiului 
financiar 2007-2013) - gradul de îndeplinire este de 87,2%, MFP raportând venituri realizate mai 
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mici cu 89,7 milioane lei faţă de cele prognozate;  
6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinanţări aferente 

cadrului financiar 2014-2020: - gradul de îndeplinire este de 18,5%, MFP raportând venituri 
realizate mai mici cu 6.735,9 milioane lei faţă de cele prognozate;  

 
OPINIA Consiliului fiscal cu privire la supraestimarea unor categorii de venituri 

operate la cea de-a doua rectificare bugetară este următoarea: 
 
Referitor la Veniturile nefiscale: „Consiliul fiscal îşi reiterează rezervele exprimate cu 

prilejul primei rectificări bugetare cu privire la nivelul avansat pentru acest agregat de venituri, 
dată fiind evoluţia veniturilor la finele lunii septembrie 2016. Dacă o accelerare în ultimul 
trimestru al anului apare drept probabilă, dată fiind înregistrarea veniturilor extraordinare de circa 
847 milioane lei provenite din recuperarea unor sume din finanţarea bugetară a anilor precedenţi 
deja prevăzute în prima rectificare, ea nu apare drept suficientă pentru a genera convergenţa 
cu ţinta anuală, având în vedere evoluţia istorică a fluxurilor lunare de venituri nefiscale”. 

Referitor la Sumele primite de la UE/alţi donatori: ”Rectificarea lasă virtual 
nemodificate sumele estimate a fi atrase de la Uniunea Europeană pentru anul 2016 la 13,55 
miliarde de lei. Având în vedere că încasările la finele lunii septembrie (2,9 miliarde de lei} 
reprezentau doar 22% din suma propusă pentru întreg anul, realizarea nivelului programat 
apare drept extrem de puţin probabilă. Chiar luând în considerare o accelerare a intrăriiior în 
ultimul trimestru aL anului de proporţiile celei din anul 2015 (cel mai probabil excepţională în 
condiţiile în care 2015 a fost an de final de exerciţiu financiar), apare ca puţin probabilă chiar 
atingerea unor venituri ce ar reprezenta jumătate din suma avansată pentru întreg anul. 
Ceteris paribus, o asemenea evoluţie, acompaniată de o reducere simetrică a cheltuielilor 
de cofinanţare, ar trebui să conducă la obţinerea unor deficite bugetare mai scăzute decât 
cele programate…. Materializarea unui spaţiul fiscal relativ la ţinta de deficit din 2016 trebuie 
însă privită ca fiind o situaţie temporară, în condiţiile în care întârzierile în implementarea de 
proiecte de investiţii cu finanţare europeană din noul exerciţiu financiar sunt probabil a fi 
recuperate în anii viitori”. 

 
La data de 31.12.2016, execuţia bugetară preliminară a veniturilor bugetului general 

consolidat a fost în cuantum de 95,1% (veniturile totale programate au fost în cuantum de 
235.361,3 milioane lei, iar veniturile realizate au fost în cuantum de 223.721,9 milioane lei). 

 Gradul de realizare a veniturilor bugetare estimat la 31.12.2016, pe bugetele componente 
ale bugetului general consolidat se prezintă astfel: 

- Milioane lei -  

Nr. 
Crt. 

Buget 
Program 2016 

actualizat (după a 
doua rectificare) 

Venituri  
1.01.- 31.12.2016 

(%) Realizari / 
program  

1 Bugetul de stat 107.845,59 101.476,4 94,7% 

2 Bugetul general centralizat al unitatilor administrativ teritoriale  70.217,00 68.315,2 97,3% 

3 Bugetul asigurarilor sociale de stat 52.497,29 52.428,3 99,9% 

4 Bugetul asigurarilor pentru somaj 1.911,37 1.909,9 99,5% 

5 Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate 26.696,34 24.950,2 93,5% 

6 
Bugetul institutiilor/activitatilor finantate integral si/sau partial 
din venituri proprii  

23.825,65 22.755,8 95,5% 

7 Bugetul fondurilor externe nerambursabile 638,02 251,2 39,4% 

8 Bugetul trezoreriei statului 112,45 361,6 321,5% 

9 
Bugetul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere (CNAIR) 

4.348,25 4.012,6 92,3% 
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 Execuţia principalelor categorii de venituri bugetare ale bugetului general consolidat la 
31.12.2016, precum şi gradul de realizare al acestora raportat la programul iniţial şi la programul 
definitiv, sunt prezentate în tabelul următor: 

- milioane lei - 

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT 
Program aprobat 

prin Legea 
339/2016 

Program 
actualizat la 
31.12.2016 

Execuţie BGC la 
31.12.2016 

Grad realizare 
conform 

program iniţial 

Grad realizare 
conform program 
final la 31.12.2016 

VENITURI TOTAL  231.125,5 235.361,3 223.721,9 96,8% 95,1% 

Venituri curente  217.018,2 220.941,1 215.116,1 99,4% 97,6% 

Venituri fiscale  136.123,0 139.618,4 136.406,1 100,1% 97,7% 

Impozit pe profit  14.384,9 15.361,4 15.442,0 107,3% 100,2% 

Alte impozite pe profit, venit si castiguri din capital de la 
persoane juridice 

598,5 1.019,5 955,1 159,6% 93,7% 

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la 
persoane fizice  

26.776,2 28.330,1 27.756,4 103,7% 98% 

Impozite si taxe pe proprietate 5.980,1 5.883,5 5.898,1 98,6% 100,2% 

T.V.A. 52.342,3 53.127,5 51.675,1 98,7% 97,3% 

Accize 27.382,3 27.562,3 26.957,0 98,2% 97,8% 

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 3.958,6 3.722,7 2,250.3 56,8% 60,4% 

Taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor 
sau pe desfasurarea de activitati 

3.454,5 3.248,3 3.244,6 93,9% 99,9% 

Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale 836,7 950,2 882.7 105.5% 92,9% 

Alte impozite si taxe fiscale  409,0 412,9 716,7 180.9% 173,6% 

Contributii asigurari sociale 61.748,8 60.811,3 61.274,4 99,2% 100,8% 

Venituri nefiscale  19.146,4 20.511,4 17.938,3 93,7% 87,5% 

Venituri din capital  951,7 874,5 769,4 80,8% 88% 

Donatii 20,6 22,7 1,6 7,8% 7% 

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 2007-
2013 

336,9 722,9 949,9 214,6% 131,4% 

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 
efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-
2020 

12.798,1 12.800,1 5.909,6 46,2% 46,2% 

Sume in curs de redistribuire 0.0 0.0 472,7 0.0% 0.0% 

Veniturile totale ale bugetului general consolidat, în sumă de 223.721,9 milioane lei, 
reprezintă 95,1% faţă de programul final (după operarea celor două rectificări bugetare), iar față 
de programul iniţial reprezintă 96,8% (aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016). 

I. Veniturile curente în sumă de 215.618,8 milioane lei reprezintă 97,6% faţă de programul 
final şi respectiv 99,4% faţă programul iniţial. 

II. Veniturile din operaţiuni de capital în sumă de 769,4 milioane lei reprezintă 88% faţă 
de programul final şi respectiv 80,8% faţă programul iniţial. 

III. Veniturile provenind din Sume primite de la UE/alţi donatori pentru calendarul 
2014-2020 în cuantum de 5.909,6 milioane lei reprezintă 46,16% faţă programul final. 

Observăm faptul că cele două rectificări bugetare ale veniturilor bugetare, în ansamblul lor, 
au înregistrat un nivel redus al acurateții programării bugetare.  

Din analiza datelor preliminare puse la dispoziţie de MFP, se poate observa faptul că prin 
cele două rectificări, veniturile bugetare au fost estimate în mod nerealist, aşa cum de altfel a 
opinat şi Consiliul fiscal, care a invocat nerespectarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare, nr. 
69/2010, atât în ceea ce priveste fundamentarea veniturilor, cât şi în privința fundamentării 
cheltuielilor bugetului general consolidat. 
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Execuția bugetară a veniturilor din primul semestru al anului 2016 nu justifica necesitatea 
și oportunitatea unei rectificări pozitive a veniturilor pentru suma de 4.206,9 milioane lei, în 
condițiile în care gradul de realizare a veniturilor la 30.06.2016 a fost de numai 95,8%, (diferența 
între program și execuție fiind de -4.707 milioane lei). Procedându-se în acest mod, după prima 
rectificare bugetară presiunea pe bugetul general consolidat rezultată din nerealizarea veniturilor 
s-a majorat la 8.913,9 milioane lei. 

Deși execuția bugetară a veniturilor la 30.09.2016 a indicat o diferență de venituri 
nerealizate de 9.566 milioane lei, și prin cea de-a doua rectificare bugetară s-a procedat în 
același mod nerealist în ceea ce privește estimarea veniturilor, astfel încât la data de 23 
noiembrie 2016, veniturile ce trebuiau realizate ca urmare a celei de-a doua rectificări bugetare 
au fost majorate cu încă 341,8 milioane lei.  

Soldul bugetului general consolidat a fost menţinut în limita de deficit, prin 
diminuarea cheltuielilor bugetare proporțional cu gradul de nerealizare a veniturilor.  

Conform Legii responsabilităţii fiscal-bugetare, nr. 69/2010, rectificările bugetare trebuie 
construite pe baza obiectivelor şi priorităţilor din domeniul fiscal-bugetar, a ţintelor veniturilor şi 
cheltuielilor bugetului general consolidat, precum şi a evoluţiei soldului bugetului general 
consolidat pe o perioadă ulterioară de 3 ani. 

În procesul bugetar, pe baza aceleiaşi legi, Guvernul are obligaţia de a conduce politica 
fiscal-bugetară în mod prudent şi de a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi 
riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi 
lung. Sustenabilitatea finanţelor publice presupune ca, pe termen mediu şi lung, Guvernul să 
aibă posibilitatea de a gestiona riscuri sau situaţii neprevăzute, fără a fi nevoit să opereze ajustări 
semnificative ale cheltuielilor, veniturilor sau deficitului bugetar cu efecte destabilizatoare din 
punct de vedere economic sau social. 

Întrebarea nr. 11 - Cât este venitul nerealizat la 31 decembrie 2016, din sume de la UE 2014-
2020, comparativ cu venituri din sume de la UE 2014-2020 estimat la 23 noiembrie, data 
celei de a doua rectificări? 

 Din analiza informaţiilor preliminare prezentate de MFP, cu privire la veniturile 
bugetare evidenţiate la cap. 4801 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților 
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020”, au rezultat următoarele: 

1. Prevederile bugetare definitive înscrise la cap. 4801 „Sume primite de la UE/alți donatori 
în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020” după a II-a 
rectificare bugetară aprobată prin OUG nr. 86 / 2016 sunt de 12.800,1 milioane lei; 

2. Veniturile realizate estimate înscrise la cap. 4801 „Sume primite de la UE/alți donatori în 
contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020” sunt de 5.909,6 
milioane lei; 

3. Veniturile nerealizate ale bugetului general consolidat al statului din „Sume primite de la 
UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020” 
sunt în sumă estimativă de 6.890,6 milioane lei; 

4. Gradul de nerealizare al veniturilor bugetului general al statului din „Sume primite de la 
UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020” 
este estimat la 53,83%. 

MFP  a precizat faptul că „analiza încasărilor din fonduri europene se reflectă în execuţiile 
de casă ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat. Dar în tabela BGC sunt 
reflectate sume aferente plăţilor efectuate în contul UE conform metodologiei prezentate. Gradul 
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de realizare a veniturilor prognozate aferente proiectelor din FEN trebuie analizate pe total, 
întrucât modalităţile de reflectare atât în programare cât şi în execuţie  a acestora este 
distorsionată de efectele interferării  a două cadre financiare, respectiv închiderea cadrului 
financiar 2007-2013 şi demararea cadrului financiar 2014-2020. În acest sens, precizăm că 
există posibilitatea ca anumite proiecte să fie fazate, altele respectiv cele majore să fie aprobate 
la finanţare, unele să fie reflectate în execuţie  pe titlul 56, deşi sunt aferente cadrului financiar 
2014-2020. Aceste aşa zise discrepanţe pot deriva şi din legislaţia care a permis anumite 
precizări legislative în acest sens, având în vedere necesitatea demarării proiectelor europene 
în condiţiile inexistenţei unui cadru normativ nefinalizat şi aplicabil. În acest sens, în vederea 
susţinerii proiectelor europene au existat precizări clare în legea bugetului de stat. 

Totodată un factor care a condus la nerealizarea veniturilor prognozate a constituit-o 
întârzierea cadrului legal de reglementare  a derulării proiectelor din noul cadru financiar 2014-
2020 coroborat cu modificările legislative aduse de noile reglementări privind cadrul legal de 
derulare a achiziţiilor publice care a dus la întârzieri în procesul de implementare a acestor 
proiecte”.   

Precizăm faptul că un aspect important al metodologiei utilizate de MFP (denumită în 
Notele de fundamentare ca fiind metodologie CASH) pentru consolidarea bugetelor și 
stabilirea indicatorilor BGC, respectiv estimarea și reflectarea în BGC a veniturilor din sume 
primite de la UE la nivelul plăților (cheltuielilor) realizate din buget pentru prefinanțarea cotei de 
cofinanțare ce revine UE în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă. Menționăm 
că acest principiu este prevăzut în metodologia Sistemului European de conturi 2010 (SEC 
2010) aprobat prin Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 mai 2013. Impactul implementării acestui principiu asupra indicatorilor BGC calculați 
exclusiv pe baza metodologiei CASH îl reprezintă anularea impactului fluxurilor de încasări și 
plăți rezultat din prefinanțarea din bugetul național a cheltuielilor pentru derularea proiectelor cu 
fonduri externe nerambursabile în contul bugetului UE (finanțarea din bugetul de stat a 
cheltuielilor ce urmează a fi solicitate și rambursate de la bugetul UE, pentru entitățile publice 
finanțate de la bugetul de stat). 

Pentru a clarifica eventualele confuzii legate de noțiunile de venituri și încasări 
reflectate ca fiind Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 
aferente cadrului financiar 2007-2013 și 2014-2020, prezentăm mai jos o situație comparativă 
între veniturile reflectate în BGC și cele efectiv încasate: 

Situația sumelor primite la de UE în anul 2016 aferente proiectelor cu finantare din 
darul financiar 2007-2013 
   - milioane lei - 

Capitol 45 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 
efectuate si 

Execuția de 
casă  

Evidențiate în 
B.G.C.  

Buget de stat 3882.25 128.93 

Bugete locale 1,615.04 392.12 

Instituții autofinanțate B.L. 10.81 0.06 

Credite interne B.L. 0.00 25.29 

Buget FEN B.L. 0.00 66.86 

Bugetul fondului șomaj 65.30 0.00 

Casa de sanatate -0.42   

Bugetul instituții publice autofinanțate 521.41 123.74 

Buget FEN 0.00 212.86 

TOTAL 6,094.40 1,078.78 
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Așadar, referitor la proiectele FEN din calendarul 2007-2013 (tabelul de mai sus), se 
constată că veniturile reflectate în BGC în anul 2016 (titlu 45) sunt cu aproximativ 5 miliarde 
lei mai mici față de încasările efectiv realizate (aceste sume fiind reflectate pe venituri în 
execuțiile anilor anteriori, la momentul realizării cheltuielii). 

Pe de altă parte, referitor la proiectele FEN din calendarul 2014-2020, se constată că 
veniturile reflectate în BGC în anul 2016 (titlu 48) sunt cu aproximativ 2,1 miliarde lei mai 
mari față de încasările efectiv realizate (sumele ar trebui să se încaseze în anul următor, în 
urma justificării eligibilității cheltuielilor și depunerii la Autoritățile de Management, de către 
beneficiari publici, a cererii de rambursare a sumelor reprezentând cota de cofinanțare din 
partea UE) . 
Situația sumelor primite la de UE în anul 2016 cu finanțare din cadrul financiar 2014-2020 

Capitol 48 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 
efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 

Execuția de 
casă (mil. lei) 

Evidențiate în 
B.G.C. (mil. lei) 

Buget de stat 88.24 5,600.69 

Bugete locale 175.36 145.42 

Bugetul fondului șomaj 0.00 0.01 

Bugetul instituții publice autofinanțate 3,722.00 147.81 

Planul national de dezvoltare rurala 3,720.68   

Buget FEN 0.00 15.64 

TOTAL 3,985.60 5,909.58 

Notă la tabel: În suma de 5.600,69 milioane lei este cuprinsă suma de 894 milioane lei acordată pentru 

susţinerea proiectelor din PNDR reprezentând disponibilităţi temporare în contul FEN. 

Întrebarea nr. 12 - Care sunt sumele rămase necheltuite atât din bugetul propriu, cât şi din 
fonduri europene, pe fiecare minister în parte? Raportarea se va face la cheltuielile care ar fi 
trebuit să fie făcute, conform rectificării din 23 noiembrie. 

 
12.1. Sumele rămase necheltuite din bugetul propriu 
Conform celor mai recente situații centralizate și indicatori agregați la nivelul Ministerului 

Finanțelor Publice15, cheltuielile totale ale bugetului general consolidat realizate în anul 
2016 (indicator obținut prin însumarea cheltuielilor bugetelor componente și ajustarea cu 
valoarea transferurilor între bugete și a operațiunilor financiare) au fost în valoare de 242,01 
miliarde lei (aproximativ 31,9% PIB16), ceea ce determină un nivel de execuție de cheltuielilor 
de aproximativ 94,5%. Raportat la nivelul programat al cheltuielilor BGC la 31.12.2016 (256,2 
miliarde lei), rezultă un volum al cheltuielilor totale BGC nerealizate la 31.12.2016 în 
cuantum de 14,2 miliarde lei (1,9% din PIB).  

Prezentăm mai jos cheltuielile totale pentru principalele bugete publice incluse în procesul 
de consolidare a indicatorilor BGC, prin comparație cu programul actualizat al cheltuielilor la 
data de 31.12.2016: 

 
 
 
 

                                                 
15 Indicatori prezentați de MFP la data de 26.01.2017 
16 PIB estimat pentru anul 2016 - 758,5 miliarde lei 
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Nr. 
Crt. 

Buget General Consolidat  
(milioane lei) 

Program 2016 
actualizat (după a 
doua rectificare) 

Cheltuieli 
realizate 

1.01.- 
31.12.2016 

Cheltuieli 
nerealizate 

(%) 
Realizari / 
program  

0 1 2 3 4=3-2 5=3/2 

1 Bugetul de stat 136.857,6 130.083,1 -6.774,5 95,05% 

2 
Bugetul general centralizat al unitatilor 
administrativ teritoriale (UAT) 

70.001,0 67.793,5 -2.207,4 96,85% 

3 Bugetul asigurarilor sociale de stat 52.240,1 52.196,4 -43,7 99,92% 

4 Bugetul asigurarilor pentru somaj 1.110,4 1.007,9 -102,5 90,77% 

5 
Fondul national unic de asigurari sociale de 
sanatate (FNUASS) 

26.696.3 26.106,0 -590,3 97,79% 

6 
Bugetul institutiilor/activitatilor finantate 
integral si/sau partial din venituri proprii  

21.438,3 19.705,2 -1.733,1 91,92% 

7 Bugetul trezoreriei statului 47,1 40,1 -7,1 85,01% 

8 
Bugetul Companiei Nationale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere 

4.348,2 3.808,4 -539,8 87,59% 

În ceea ce privește bugetul de stat, cheltuielile realizate au fost cu peste 6,7 miliarde de 
lei mai mici decât programul de cheltuieli actualizat la 31.12.2016, rezultând un grad de 
realizare a cheltuielilor de aprox. 95%.  

Niveluri reduse ale realizării cheltuielilor bugetate s-au înregistrat în cazul Bugetul general 
centralizat al unitatilor administrativ teritoriale (96,85%), unde cheltuielile totale nerealizate 
la sfârșitul anului 2016 au însumat peste 2,2 miliarde lei.  

De asemenea, un volum semnificativ de cheltuieli nerealizate a rezultat în execuția de la 
Bugetul institutiilor/activitatilor finantate integral si/sau partial din venituri proprii (cheltuieli 
nerealizate de 1,73 miliarde lei), bugetul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere (aprox. 540 milioane lei) și FNUASS (590 milioane lei). 

Analizând structura cheltuielilor bugetului general consolidat, se observă că principalele 
categorii de cheltuieli rămase neefectuate la sfârșitul anului 2016, sunt următoarele: 

BUGET GENERAL CONSOLIDAT 
(milioane lei) 

Program cheltuieli Cheltuieli 
realizate 

1.01.- 
31.12.2016 

Cheltuieli 
nerealizate 

(%) 
Realizari / 
program 

final 
Inițial 

Rectificare 
I 2016 

Rectificare 
II 2016 

Actualizat 
31.12.2016 

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 

CHELTUIELI TOTAL, din care 252,031.0 256,237.9 256,532.7 256,219.6 242,016.3 -14,203.3 94.5% 

Cheltuieli de personal  57,335.0 58,835.4 58,796.8 58,646.5 57,040.1 -1,606.4 97.3% 

Bunuri si servicii 43,111.4 43,382.6 43,001.2 43,061.7 40,950.2 -2,111.5 95.1% 

Dobanzi  11,069.0 11,327.2 10,646.3 10,642.3 10,008.3 -634.0 94.0% 

Subventii  6,464.3 6,710.6 6,933.5 6,932.8 6,604.9 -328.0 95.3% 

Transferuri intre unitati ale administratiei 
publice  1,966.8 1,720.8 1,680.2 1,793.9 820.9 -973.0 45.8% 

Alte transferuri  12,311.1 12,178.8 11,785.3 11,695.9 10,951.8 -744.1 93.6% 

Asistenta sociala 79,373.4 80,749.4 81,882.2 81,916.1 81,837.2 -78.9 99.9% 

Cheltuieli de capital  19,182.6 19,473.0 20,066.9 19,858.2 19,015.0 -843.2 95.8% 

Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare (2007-2013) 4,600.7 6,893.0 6,660.8 6,557.7 4,019.7 -2,538.0 61.3% 

Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 2014-2020 12,449.2 10,414.7 10,521.5 10,801.8 6,352.0 -4,449.8 58.8% 
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După cum se observă în tabelul de mai sus, cheltuielile cu asistență socială și 
cheltuielile de personal au avut un grad de realizare apropiat de 100%, în timp ce pentru 
alte categorii de cheltuieli s-a înregistrat un nivel mai redus de execuție. În acest sens, 
exemplificăm: 

v. Cheltuielile aferente aferente proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare (atât pentru calendarul 2007-2013, cât și 2014-2020) au avut un grad de realizare (raportat 
la programul final, urmare celei de-a doua reactificări) de numai 60%, astfel că a rezultat un volum 
al cheltuielilor nerealizate de 6,99 miliarde lei.  

vi. Cheltuielile de capital au înregistrat un nivel de realizare de 95,8%, rezultând un volum de 
cheltuieli nerealizate la 31.12.2016 de 843 milioane lei; 

vii. Cheltuielile cu bunuri și servicii au înregistrat un nivel de realizare de 95,1%, rezultând un 
volum de cheltuieli nerealizate la 31.12.2016 de 2,1 miliarde lei; 

viii. Cheltuielile de personal au înregistrat un nivel de realizare de 97,3%, rezultând un volum de 
cheltuieli nerealizate la 31.12.2016 de 1,6 miliarde lei; 

Așadar, sintetizând cele de mai sus, rezultă că principala motivație pentru nerealizarea 
cheltuielilor o reprezeintă neefectuarea cheltuielilor aferente proiectelor cu finanțare externă 
nerambursabilă (aprox. 7 miliarde lei la nivelul BGC). 

Subliniem că nivelul extrem de ridicat de cheltuieli nerealizate după cea de-a doua 
rectificare bugetară de la sfârșitul lunii noiembrie 2016, pune sub semnul întrebării modul în care 
ordonatorii de credite își realizează fundamentarea bugetelor și proiecția cheltuielilor.  

În ceea ce privește execuția cheltuielilor bugetului de stat, deși se constată un nivel de 
acuratețe a prognozei ușor mai ridicat față de indicatorii agregați ai Bugetului general consolidat, 
se reconfirmă nivelul extrem de redus de realizare a cheltuielilor aferente proiectelor cu 
finanțare externă nerambursabilă. 

 
 

BUGETUL DE STAT 
(milioane lei) 

Program cheltuieli Cheltuieli 
realizate 

1.01.- 
31.12.2016 

Cheltuieli 
nerealizate 

(%) 
Realizari 

/ 
program 

final  

Inițial 
Rectificare 
I 2016 

Rectificare 
II 2016 

Actualizat 
31.12.2016 

CHELTUIELI TOTAL, din care 132,233.9 136,404.3 137,309.0 136,857.6 130,083.1 -6,774.5 95.0% 

Cheltuieli de personal  21,596.6 22,088.2 21,801.5 21,651.1 21,492.4 -158.7 99.3% 

Bunuri si servicii 5,874.5 5,961.6 5,934.1 6,045.9 5,772.9 -273.0 95.5% 

Dobanzi  10,070.0 10,335.5 9,654.9 9,652.5 9,474.2 -178.3 98.2% 

Subventii  4,231.6 4,479.5 4,705.4 4,704.8 4,224.5 -480.3 89.8% 

Transferuri intre unitati ale administratiei 
publice  

32,452.1 35,126.7 36,065.7 36,069.8 34,799.4 -1,270.5 96.5% 

Alte transferuri  12,017.1 11,734.5 11,254.5 10,904.2 10,438.3 -465.9 95.7% 

Asistenta sociala 21,339.8 22,767.4 23,190.7 23,224.4 23,187.0 -37.4 99.8% 

Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 2007-2013 

4,181.3 6,044.3 5,865.3 5,529.3 3,877.6 -1,651.7 70.1% 

Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 2014-2020 

10,448.3 7,761.7 8,928.0 9,178.4 7,543.7 -1,634.7 82.2% 

Alte cheltuieli 2,259.0 2,411.2 2,414.6 2,420.4 2,325.9 -94.5 96.1% 

Fonduri de rezerva  100.0 236.3 356.8 112.9   -112.9 0.0% 

Cheltuieli aferente programelor cu finantare 
rambursabila 

786.8 848.0 736.0 650.7 549.7 -101.0 84.5% 

Cheltuieli de capital  4,322.6 4,019.6 3,755.3 4,067.3 3,761.9 -305.4 92.5% 

Rambursari de credite externe si interne 2,547.4 2,550.3 2,566.4 2,566.3 2,556.0 -10.3 99.6% 
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Conform indicatorilor la 31.12.2016, cheltuielile realizate ale bugetului de stat au fost cu 
5% mai mici față de nivelul prognozat în urma ultimei rectificări bugetare, respectiv cu peste 6,7 
miliarde lei sub nivelul programului stabilit urmare celei de-a doua rectificări. Având în 
vedere că ce-a de-a doua rectificare a fost operată la sfârșitul lunii noiembrie, cu mai puțin de 6 
săptămâni înainte de finalul exercițiului bugetar, se remarcă nivelul redus de acuratețe a 
proiecțiilor bugetare, respectiv o supraestimare a nivelului cheltuielilor rectificate prin OUG nr. 
86/2016. 

Categoriile de cheltuieli ale bugetului de stat cu gradul cel mai mare de nerealizare au fost: 
i. Cheltuielile aferente aferente proiectelor cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare (atât pentru calendarul 2007-2013, cât și 2014-2020), unde au 
fost prevăzute inițial inițial 14,6 miliarde lei, iar în urma rectificărilor a rezultat un program 
actualizat de 14,7 miliarde lei, iar grad de realizare final a fost de numai 77,7%%, rezultând 
un volum cumulat al cheltuielilor nerealizate de 3,29 miliarde lei.  

ii. Transferuri intre unitati ale administratiei publice au înregistrat un nivel de realizare 
de 96,5%, cu 1,27 miliarde lei mai puțin față de nivelul estimat; 

iii. Cheltuielile de capital au înregistrat un nivel de realizare de 92,5%, rezultând un volum 
de cheltuieli nerealizate la 31.12.2016 de 305,4 milioane lei; 

iv. Subvențiile au înregistrat un nivel de realizare de 89,8%, cu 480,3 milioane lei mai puțin 
decât nivelul estimat; 

 
 Realizarea programului de cheltuieli la nivelul ordonatorilor principali de credite 

Deși ultima rectificare bugetară a fost aprobată de Guvern la sfârșitul lunii noiembrie 2016 
(fapt ce ar trebui să conducă la un nivel ridicat al acurateței prognozei și o execuție a cheltuielilor 
apropiată de 100%), analiza asupra execuției bugetare la nivelul ordonatorilor principali de 
credite ai bugetului de stat scoate în evidență un volum însemnat de cheltuieli nerealizate la 
sfârșitul anului 2016.  

Subliniem volumul semnificativ de credite bugetare neutilizate de ordonatorii de 
credite până la 31.12.2016, în condițiile în care ultima rectificare bugetară a avut loc cu mai 
puțin de 40 de zile înainte de finele anului, iar Legea 500/2002 obligă ordonatorii de credite la 
analizarea periodică a gradului de execuție bugetară și impune anularea, până cel târziu pe 
data de 10 decembrie, a creditelor bugetare estimate a fi neutilizate în anul respectiv.  

Ori, în situațiile de față, deși asistăm la o supraestimare a nivelului cheltuielilor, ordonatorii 
de credite și MFP (în calitate de coordonator al planificării și monitorizării bugetare) nu au 
procedat nici la rectificarea în minus a cheltuielilor estimate a nu fi cheltuite până la finele anului, 
nici la anularea creditelor bugetare conform art. 54 din Legea 500/2002. 

În acest sens, exemplificăm sintetic cateva situații deosebite în care gradul de execuție la 
sfârșitul anului s-a situat mult sub nivelul prevederilor bugetare aprobate, după cum urmează: 

 

 

 

 

 



 

  162 

- milioane lei - 

Ordonator principal de credite 
Credite bugetare 

rămase neutilizate 
la 31.12.2016  

Grad de realizare cheltuieli 

% prevederi 
rectificate prin 

OUG nr. 86/2016 

% prevederi 
finale 

Ministerul comunicațiilor și pentru societatea informaţională 472,072 5.3% 5.3% 

Ministerul fondurilor europene 782,936 71.5% 71.9% 

Ministerul mediului apelor si padurilor 102,930 74.4% 85.1% 

Ministerul economiei, comertului si relațiilor cu mediul de 
afaceri 104,793 79.3% 79.3% 

Ministerul transporturilor 831,317 86.7% 91.2% 

Ministerul finantelor publice-actiuni generale 2,157,097 90.0% 90.3% 

Ministerul sanatatii 342,421 91.1% 94.5% 

Ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice 474,840 91.3% 92.7% 

Ministerul agriculturii si dezvoltarii rurale 588,300 92.2% 92.2% 

Așadar, se constată că un număr restrâns de ordonatori a raportat volume foarte mari de 
cheltuieli neefectuate. Astfel, observăm că doar 10 ordonatori principali de credite totalizează 
cheltuili nerealizate de peste 6,1 miliarde lei, respectiv o pondere de peste 90% din sumele totale 
rămase neutilizate la Bugetul de stat. Ordonatorii de credite care au raportat cele mai mari 
cheltuieli nerealizate la 31.12.2016 sunt: 

 Ministerul finanțelor publice – Acțiuni generale – raportat la programul rectificat 
prin OUG nr. 86/2016, la sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite peste 2,25 miliarde lei. Prin 
raportare la programul final actualizat la 31.12.2016 (ajustat cu valoarea virărilor de credite 
operate în cursul lunii decembrie), rezultă un volum de cheltuieli neefectuate de 2,15 miliarde 
lei, gradul de realizare a cheltuielor fiind de numai 90%. 

 Ministerul Transporturilor – raportat la programul rectificat prin OUG nr. 
86/2016, la sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite peste 1,3 miliarde lei. Prin raportare la 
programul final actualizat la 31.12.2016 (ajustat cu valoarea virărilor de credite operate în cursul 
lunii decembrie), rezultă un volum de cheltuieli neefectuate de 831 milioane lei. Astfel, gradul de 
realizare a cheltuielor a fost de numai 86,7% raportat la prevederile bugetare modificate prin 
OUG nr. 86/2016, respectiv 91,2 raportat la programul final de cheltuieli actualizat la 31.12.2016. 

 Ministerul Fondurilor Europene – raportat la programul rectificat prin OUG nr. 
86/2016, la sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite peste 799 milioane lei. Prin raportare la 
programul final actualizat la 31.12.2016 (ajustat cu valoarea virărilor de credite operate în cursul 
lunii decembrie), rezultă un volum de cheltuieli neefectuate de 783 milioane lei. Astfel, gradul de 
realizare a cheltuielor a fost de numai 71,5% raportat la prevederile bugetare modificate prin 
OUG nr. 86/2016, respectiv 71,9 raportat la programul final de cheltuieli actualizat la 31.12.2016. 

 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale – raportat la programul rectificat prin 
OUG nr. 86/2016, la sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite peste 588 milioane lei. Astfel, 
gradul de realizare a cheltuielor a fost de numai 92,2% raportat la prevederile finale bugetare 
modificate prin OUG nr. 86/2016 (nemaifiind realizate virări de credite după cea de-a doua 
rectificare bugetară). 

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice – raportat la 
programul rectificat prin OUG nr. 86/2016, la sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite aprox. 
575 milioane lei. Prin raportare la programul final actualizat la 31.12.2016 (ajustat cu valoarea 
virărilor de credite operate în cursul lunii decembrie), rezultă un volum de cheltuieli neefectuate 
de 475 milioane lei. Astfel, gradul de realizare a cheltuielor a fost de 91,3% raportat la 
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prevederile bugetare modificate prin OUG nr. 86/2016, respectiv 92,7 raportat la programul final 
de cheltuieli actualizat la 31.12.2016. 

 Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională – raportat la 
programul rectificat prin OUG nr. 86/2016, la sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite aprox. 
475 milioane lei. Prin raportare la programul final actualizat la 31.12.2016 (ajustat cu valoarea 
virărilor de credite operate în cursul lunii decembrie), rezultă un volum de cheltuieli neefectuate 
de 472 milioane lei. Subliniem faptul că gradul de realizare a cheltuielor a fost extrem de redus, 
de numai 5,3%, volumul cheltuielilor executate fiind de aprox. 26, 4 milioane lei. 

 Ministerul Sănătății – raportat la programul rectificat prin OUG nr. 86/2016, la 
sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite aprox. 569 milioane lei. Prin raportare la programul 
final actualizat la 31.12.2016 (ajustat cu valoarea virărilor de credite operate în cursul lunii 
decembrie), rezultă un volum de cheltuieli neefectuate de 342 milioane lei. Astfel, gradul de 
realizare a cheltuielor a fost de 91,1% raportat la prevederile bugetare modificate prin OUG nr. 
86/2016, respectiv 94,5 raportat la programul final de cheltuieli actualizat la 31.12.2016. 

 Ministerul Educatiei Naționale și Cercetarii Stiintifice – raportat la programul 
rectificat prin OUG nr. 86/2016, la sfârșitul anului 2016 au rămas necheltuite aprox. 200 milioane 
lei. Prin raportare la programul final actualizat la 31.12.2016 (ajustat cu valoarea virărilor de 
credite operate în cursul lunii decembrie), rezultă un volum de cheltuieli neefectuate de 247 
milioane lei. Astfel, gradul de realizare a cheltuielor a fost de 96,9% raportat la prevederile 
bugetare modificate prin OUG nr. 86/2016, respectiv 96,3 raportat la programul final de cheltuieli 
actualizat la 31.12.2016. 

 

Situația detaliată pentru fiecare ordonator cu privire la nivelul de realizare a programul de 
cheltuieli (după cea de-a doua rectificare) și sumele rămase neutilizate la 31.12.2016 este 
prezentată în tabelul de mai jos: 
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Nr. Crt. Ordonator principal de credite 
Program 
rectificat 

noiembrie. 

Influente 
(cedari/aloca

ri FRB, M, 
virari). 

Program 
definitiv 

2016. 

Executie la 
31 dec. 2016. 

Ramas 
neutilizat/ 
program 
rectificat. 

Ramas 
neutilizat/ 
program 
definitiv. 

Executie/Re
ctificat. 

Executie/Def
initiv. 

0 1 2 3 4 5 6=2-5 7=4-5 8=5/2 9=5/4 

1 ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA 52,727 -2,478 50,249 48,511 4,216 1,738 92.0% 96.5% 

2 SENATUL ROMANIEI 153,969 -2,800 151,169 146,291 7,678 4,878 95.0% 96.8% 

3 CAMERA DEPUTATILOR 333,258 -17,432 315,826 294,877 38,381 20,949 88.5% 93.4% 

4 INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE 83,706 -1,366 82,340 81,982 1,724 358 97.9% 99.6% 

5 CURTEA CONSTITUTIONALA 20,670 -700 19,970 19,293 1,377 677 93.3% 96.6% 

6 CONSILIUL LEGISLATIV 8,676 -117 8,559 8,529 147 30 98.3% 99.6% 

7 CURTEA DE CONTURI 254,510 0 254,510 237,431 17,079 17,079 93.3% 93.3% 

8 CONSILIUL CONCURENTEI 51,205 -3,970 47,235 46,165 5,040 1,070 90.2% 97.7% 

9 AVOCATUL POPORULUI 14,636 -633 14,003 13,819 817 184 94.4% 98.7% 

10 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA 
ARHIVELOR SECURITĂŢII 

15,525 0 15,525 15,367 158 158 99.0% 99.0% 

11 CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 11,147 -1,382 9,765 9,548 1,599 217 85.7% 97.8% 

12 SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 954,259 -3,842 950,417 916,050 38,209 34,367 96.0% 96.4% 

13 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 827,679 -31,075 796,604 762,179 65,500 34,425 92.1% 95.7% 

14 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

6,641,320 -99,970 6,541,350 6,066,510 574,810 474,840 91.3% 92.7% 

15 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 3,543,997 -81,687 3,462,310 3,361,303 182,694 101,007 94.8% 97.1% 

16 MINISTERUL JUSTITIEI 3,100,160 -45,675 3,054,485 3,019,244 80,916 35,241 97.4% 98.8% 

17 MINISTERUL APARARII NATIONALE 9,988,436 633,534 10,621,970 10,582,945 -594,509 39,025 106.0% 99.6% 

18 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 11,465,609 -56,804 11,408,805 11,344,292 121,317 64,513 98.9% 99.4% 

19 
MINISTERUL MUNCII FAMILIEI PROTECTIEI SOCIALE 
SI PERSOANELOR VARSTNICE 

35,912,252 69,652 35,981,904 35,793,147 119,105 188,757 99.7% 99.5% 

20 MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI 335,426 0 335,426 315,538 19,888 19,888 94.1% 94.1% 

21 
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII 
RURALE 

7,536,248 0 7,536,248 6,947,948 588,300 588,300 92.2% 92.2% 

22 MINISTERUL MEDIULUI APELOR SI PADURILOR 791,291 -99,924 691,367 588,437 202,854 102,930 74.4% 85.1% 

23 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 9,892,907 -486,113 9,406,794 8,575,477 1,317,430 831,317 86.7% 91.2% 

24 
MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE SI CERCETARII 
STIINTIFICE 

6,553,434 47,132 6,600,566 6,353,427 200,007 247,139 96.9% 96.3% 

25 MINISTERUL SANATATII 6,427,134 -226,465 6,200,669 5,858,248 568,886 342,421 91.1% 94.5% 

26 MINISTERUL CULTURII 540,796 0 540,796 491,543 49,253 49,253 90.9% 90.9% 

27 
MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI PENTRU 
SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ 

501,605 -3,100 498,505 26,433 475,172 472,072 5.3% 5.3% 

28 MINISTERUL PUBLIC 895,387 -10,961 884,426 872,859 22,528 11,567 97.5% 98.7% 

29 AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE 33,065 0 33,065 29,309 3,756 3,756 88.6% 88.6% 

30 SERVCIUL ROMAN DE INFORMATII 1,873,018 0 1,873,018 1,871,543 1,475 1,475 99.9% 99.9% 

31 SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE 275,500 0 275,500 274,313 1,187 1,187 99.6% 99.6% 

32 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 173,125 -90 173,035 171,961 1,164 1,074 99.3% 99.4% 

33 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 294,229 0 294,229 293,158 1,071 1,071 99.6% 99.6% 
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34 
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI 
RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI 

506,801 0 506,801 402,008 104,793 104,793 79.3% 79.3% 

35 MINISTERUL ENERGIEI 453,344 -2,474 450,870 438,086 15,258 12,784 96.6% 97.2% 

36 ACADEMIA ROMANA 267,831 0 267,831 242,635 25,196 25,196 90.6% 90.6% 

37 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ 
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

675,125 0 675,125 631,363 43,762 43,762 93.5% 93.5% 

38 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU 
RECUNOASTEREA MERITELOR LUPTATORILOR 
IMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT IN 
ROMANIA IN PERIOADA 1945-1989 

3,140 -215 2,925 2,045 1,095 880 65.1% 69.9% 

39 
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE 
A SPALARII BANILOR 

14,941 -972 13,969 13,936 1,005 33 93.3% 99.8% 

40 
OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL 
INFORMATIILOR SECRETE DE STAT 

10,635 -576 10,059 9,977 658 82 93.8% 99.2% 

41 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA 
DISCRIMINĂRII 

5,337 0 5,337 5,011 326 326 93.9% 93.9% 

42 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PRESĂ AGERPRES 20,130 0 20,130 18,115 2,015 2,015 90.0% 90.0% 

43 INSTITUTUL CULTURAL ROMAN 37,908 -1,020 36,888 34,464 3,444 2,424 90.9% 93.4% 

44 SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE 192,948 0 192,948 192,842 106 106 99.9% 99.9% 

45 SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE 127,114 0 127,114 124,685 2,429 2,429 98.1% 98.1% 

46 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 103,768 -575 103,193 100,007 3,761 3,186 96.4% 96.9% 

47 AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA 141,396 -8,086 133,310 129,188 12,208 4,122 91.4% 96.9% 

48 
AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A 
PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

4,956 -105 4,851 4,766 190 85 96.2% 98.2% 

49 CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL 5,682 -800 4,882 4,653 1,029 229 81.9% 95.3% 

50 
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A 
CONTESTATIILOR 

11,297 0 11,297 11,074 223 223 98.0% 98.0% 

51 
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA 
ACTIVELOR STATULUI 

19,155 0 19,155 18,075 1,080 1,080 94.4% 94.4% 

52 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 2,800,830 -16,040 2,784,790 2,001,854 798,976 782,936 71.5% 71.9% 

53 
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU RESTITUIREA 
PROPRIETATILOR 

20,242 -1,840 18,402 18,208 2,034 194 90.0% 98.9% 

54 ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA 7,394 0 7,394 7,161 233 233 96.8% 96.8% 

55 
MINISTERUL PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ ȘI 
DIALOG CIVIC 

3,456 -450 3,006 2,434 1,022 572 70.4% 81.0% 

56 
CONSILIUL DE MONITORIZARE SI IMPLEMENTARE A 
CONVENTIEI 

1,000 -1,000 0 0 1,000 0 0.0% - 

57 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ACTIUNI 
GENERALE 

22,419,179 -93,477 22,325,702 20,168,605 2,250,574 2,157,097 90.0% 90.3% 
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12.2. Sumele rămase necheltuite din cheltuielile alocate pentru finanțarea proiectelor 
cu fonduri europene 

Aproximativ jumătate din sumele neutilizate la sfârșitul anului 2016 reprezintă 
cheltuieli alocate pentru susținerea proiectelor cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare (3,29 miliarde lei din totalul de 6,77 miliarde cheltuieli 
neefectuate în Bugetul de stat). 

Analiza aprofundată asupra sursei nerealizării cheltuielilor pentru proiecte cu finantare din 
fonduri externe nerambursabile indică faptul că peste 90% din sumele rămase neutilizate din 
bugetul ordonatorilor principali de credite provin de la un număr restrând de ministere, după cum 
urmează: 

- Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni generale – Sumele rămase neutilizate aferente 
cheltuielilor cu proiecte cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 1,04 miliarde lei, 
ceea ce a determinat un grad de execuție final de 56%. 

- Ministerul Fondurilor Europene - Sumele rămase neutilizate aferente cheltuielilor cu 
proiecte cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 775,7 milioane lei, rezultând un 
grad de execuție final de 71%. 

- Ministerul Transporturilor - Sumele rămase neutilizate aferente cheltuielilor cu proiecte 
cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 325 milioane lei, rezultând un grad de 
execuție final de 90,9%. 

- Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională - Sumele rămase 
neutilizate aferente cheltuielilor cu proiecte cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 
284,5 milioane lei, rezultând un grad de execuție final extrem de redus, de numai 2,1%. 

- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice - Sumele rămase 
neutilizate aferente cheltuielilor cu proiecte cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 
284,8 milioane lei, rezultând un grad de execuție final de 70,6%. 

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale - Sumele rămase neutilizate aferente 
cheltuielilor cu proiecte cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 226,3 milioane lei, 
rezultând un grad de execuție final de 94%. 

- Ministerul Sănătății - Sumele rămase neutilizate aferente cheltuielilor cu proiecte cu 
fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 125,8 milioane lei, rezultând un grad de 
execuție final de numai 7%. 

- Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice - Sumele rămase neutilizate 
aferente cheltuielilor cu proiecte cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 60,7 
milioane lei, rezultând un grad de execuție final de 87,2%. 

- Ministerul Mediului Apelor și Padurilor - Sumele rămase neutilizate aferente 
cheltuielilor cu proiecte cu fonduri externe nerambursabile au fost de aprox. 45,9 milioane lei, 
rezultând un grad de execuție final de 47,3%. 

Situația detalită pentru fiecare ordonator cu privire la nivelul de realizare a cheltuielilor 
pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (după cea de-a doua rectificare) 
și sumele rămase neutilizate la 31.12.2016 este prezentată în tabelul de mai jos: 
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Cheltuieli pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN)  

Nr. 
Crt. 

Ordonator principal de credite 

Program 
rectificat 

noiembrie. 

Influente 
(cedari/aloca

ri FRB, M, 
virari). 

Program 
definitiv 

2016. 

Executie la 
30 dec. 
2016. 

Ramas 
neutilizat/ 
program 
rectificat. 

Ramas 
neutilizat/ 
program 
definitiv. 

Executie/Re
ctificat. 

Executie/D
efinitiv. 

0 1 2 3 4 5 6=2-5 7=4-5 8=5/2 9=5/4 

1 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ACTIUNI GENERALE 2,480,487 -123,326 2,357,161 1,319,508 1,160,979 1,037,653 53.2% 56.0% 

2 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 2,687,022 -16,040 2,670,982 1,895,228 791,794 775,754 70.5% 71.0% 

3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 3,629,356 -27,854 3,601,502 3,273,944 355,412 327,558 90.2% 90.9% 

4 
MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI PENTRU SOCIETATEA 
INFORMAŢIONALĂ 291,204 0 291,204 6,253 284,951 284,951 2.1% 2.1% 

5 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE 1,010,429 -42,518 967,911 683,091 327,338 284,820 67.6% 70.6% 

6 MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE 3,748,979 0 3,748,979 3,522,656 226,323 226,323 94.0% 94.0% 

7 MINISTERUL SANATATII 135,296 0 135,296 9,500 125,796 125,796 7.0% 7.0% 

8 
MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE SI CERCETARII 
STIINTIFICE 472,894 0 472,894 412,225 60,669 60,669 87.2% 87.2% 

9 MINISTERUL MEDIULUI APELOR SI PADURILOR 86,924 0 86,924 41,073 45,851 45,851 47.3% 47.3% 

10 ACADEMIA ROMANA 28,624 0 28,624 8,577 20,047 20,047 30.0% 30.0% 

11 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 202,332 0 202,332 182,508 19,824 19,824 90.2% 90.2% 

12 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 26,406 0 26,406 10,409 15,997 15,997 39.4% 39.4% 

13 
MINISTERUL MUNCII FAMILIEI PROTECTIEI SOCIALE SI 
PERSOANELOR VARSTNICE 19,828 0 19,828 6,240 13,588 13,588 31.5% 31.5% 

14 CURTEA DE CONTURI 13,880 0 13,880 3,026 10,854 10,854 21.8% 21.8% 

15 MINISTERUL JUSTITIEI 14,602 0 14,602 4,745 9,857 9,857 32.5% 32.5% 

16 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 7,389 0 7,389 1,588 5,801 5,801 21.5% 21.5% 

17 
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI RELAȚIILOR CU 
MEDIUL DE AFACERI 14,788 0 14,788 9,025 5,763 5,763 61.0% 61.0% 

18 MINISTERUL CULTURII 11,472 0 11,472 6,319 5,153 5,153 55.1% 55.1% 

19 SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 10,803 0 10,803 7,798 3,005 3,005 72.2% 72.2% 

20 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 2,607 0 2,607 239 2,368 2,368 9.2% 9.2% 

21 MINISTERUL PUBLIC 1,867 0 1,867 824 1,043 1,043 44.1% 44.1% 

22 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 1,028 0 1,028 0 1,028 1,028 0.0% 0.0% 

23 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI 
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 14,805 0 14,805 13,874 931 931 93.7% 93.7% 

24 SERVCIUL ROMAN DE INFORMATII 3,369 0 3,369 2,860 509 509 84.9% 84.9% 

25 
MINISTERUL PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ ȘI DIALOG 
CIVIC 246 0 246 0 246 246 0.0% 0.0% 

26 MINISTERUL ENERGIEI 214 0 214 45 169 169 21.0% 21.0% 

27 CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII 14 19 33 8 6 25 57.1% 24.2% 

28 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 2 0 2 0 2 2 0.0% 0.0% 

29 MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI 0 525 525 524 -524 1  -  99.8% 

    14,916,867 -209,194 14,707,673 11,422,088 3,494,779 3,285,585 76.6% 77.7% 
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Întrebarea nr. 13 - Care sunt investiţiile/programele care au fost bugetate, dar nu au fost 
realizate, pe fiecare minister în parte? 

Întrebarea nr. 14 - Care sunt motivele nerealizării investiţiilor/programelor de către 
ministere? Se va prezenta o situaţie pentru fiecare investiţie/program în parte. 

  
Cauzele nerealizării proiectelor de investiții rezidă în principal în următoarele: 
- proceduri de achiziții publice derulate cu întârziere (urmare modificărilor legislative 

în domeniu), fapt ce a determinat imposibilitatea finalizării procedurilor de achiziții sau 
întârzieri în încheierea contractelor de achiziții publice; 

- modificarea legislației privind achizițiile publice; 
- anularea procedurilor de achiziție publică; 
- contestarea procedurilor de achiziție publică; 
- procedurile de achiziție publică îndelungate (mai mult de 6 luni), din cauza 

contestațiilor depuse; 
- nesemnarea contractelor de finanțare aferente proiectelor; 
- încheierea contractelor în luna decembrie, fapt ce a determinat lipsa timpului necesar 

pentru recepția și plata serviciilor; 
- rezilierea contractelor cu antreprenorii; 
- litigiile aflate în derulare între antreprenor și beneficiar nefinalizarea operațiunilor de 

expropriere; 
- lipsa autorizațiilor de construire; 
- obținerea cu întârziere a Acordului de mediu, necesar obținerii Autorizației de 

construire; 
- nerespectarea clauzelor contractuale de către antreprenori; 
- refuzul la plată a situațiilor finale de lucrări datorită neconformității datelor transmise; 
- neasigurarea, la nivelul solicitat, a fondurilor de la bugetul de stat; 
- rectificare bugetara târzie/lipsa acord MFP in luna august de transfer intre programe; 
- lipsa prevederilor bugetare pentru noua soluție tehnică; 
- neemiterea Certificatului la terminarea lucrărilor; 
- emiterea facturilor pentru plata cheltuielilor de investiții cu întârziere la finele lunii 

decembrie; 
- revendicările de terenuri pe timpul derulării investiției; 
- lipsa personalului de specialitate din unele structuri beneficiare ale investițiilor, ca 

urmare a aplicării legislației în domeniul încetării raporturilor de serviciu. 
- lipsa forței de muncă în construcții în anumite zone ale țării;  
- intrarea în insolvență a prestatorului/antreprenorului; 
- unele proiecte au avut întârzieri din cauza faptului ca echipa de management de la 

nivel local a avut unele stagnări; 
- necesitatea actualizării soluției tehnice; 
- schimbarea soluțiilor tehnice, conducând la depășirea valorii contractului inițial; 
- necesitatea reproiectării ca urmare a modificării destinației anumitor spații si 

modificării normativelor tehnice existența unor probleme legate de proiectul tehnic, ceea ce 
a determinat întârzieri majore în derularea lucrărilor; 

- netransmiterea de către UAT la MDRAP a deconturilor justificative;  
- neexecutarea lucrărilor de intervenții;  
- nefinalizarea în timp util a procedurilor de achiziție publică a lucrărilor de investiții de 

către administrațiile publice legale beneficiare 
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Ministerul Finanțelor Publice îndeplinește atribuțiile legate de investițiile publice prin 
Direcția Generală Managementul Cheltuielilor și Investițiilor Publice și prin Direcția Generală 
de Programare Bugetară (Direcția de Programare a Investițiilor Publice), funcție de domeniile 
specifice de activitate. 

În vederea verificării obiectivelor de control referitoare la investițiile publice, echipa de 
control a solicitat Direcției Generale de Programare Bugetară (DGPB) situația privind 
execuția cumulată la decembrie 2016 a cheltuielilor de investiții pe ordonatorii principali de 
credite ai bugetului de stat, detaliată pe obiective/ proiecte/ categorii de investiții (poziții 
globale). 

Prin adresa nr. 451.254/19.01.2017 (Anexa nr. 1) reprezentanții DGPB au prezentat o 
situație operativă întocmită cu informațiile disponibile la acea dată, cu precizarea că datele 
finale pot suferi modificări față de cele disponibile la acel moment. În adresă se menționează 
totodată că ”este o situație parțială datorită faptului că ordonatorii principali de credite nu au 
transmis încă rapoartele lunare de monitorizare aferente lunii decembrie 2016 sau au 
comunicat date neoficiale, nevalidate și asumate de ordonatorul principal de credite”  
Din analiza situației prezentate de Ministerul Finanțelor Publice (Lista proiectelor/categoriilor 
de investiții pe anul 2016 ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat – cumulat 
decembrie 2016) au fost centralizate următoarele date și informații: 

- programul de investiții cumulat pentru luna decembrie 2016 a fost stabilit la nivelul 
sumei totale de 13.496.091 mii lei, din care 10.730.202 mii lei finanțare de la bugetul de stat 
și 2.668.300 mii lei din alte surse de finanțare. Precizăm faptul că alte surse de finanțare 
cuprinde venituri proprii ale instituțiilor, respectiv ale entităților subordonate acestora, după 
caz; 

- plățile cumulate pentru luna decembrie 2016 au fost în sumă totală de 8.967.962 mii 
lei, din care suma de 8.573.010 mii lei a fost achitată de la bugetul de stat; 

- diferența dintre programul de investiții și plățile cumulate efectuate (per global), 
respectiv nerealizarea valorică a programului de investiții este în sumă de 4.528.129 mii lei 
(66,45%). Din totalul sumei de 4.528.129 mii lei nerealizată, suma de 2.157.192 mii lei 
(47,64%) reprezintă diferența dintre program și plăți din bugetul de stat, iar suma de 
2.308.436 mii lei (50,98%) reprezintă diferența dintre program și plăți din alte surse de 
finanțare. 

- Raportat la sursa de finanțare, din analiză rezultă o nerealizare a investițiilor 
o la bugetul de stat în procent de 20,10% 
o la alte surse de finanțare în procent de 86,51%.  
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Situația centralizată privind ordonatorii principali de credite, după valoarea sumelor 
incluse în programele de investiții, se prezintă astfel: 

- mii lei - 

Denumire 

ordonator 

Program decembrie 2016 Plăți decembrie 2016 Diferente program/plăți 

Total, din 

care: 

Buget stat Alte 

surse 

Total, 

din care: 

Buget 

stat 

Alte 

surse 

Total, 

din care: 

Buget 

stat 

Alte 

surse 

Ministerul 
Transporturilor 

4.568.402 4.568.402 0 3.976.154 3.976.154 0 592.248 592.248 0 

Ministerul 
Apărării 

Naționale 

2.862.457 2.365.339 497.118 2.469.663 2.340.597 
129.066 

 
392.794 24.742 368.052 

Ministerul 
Educatiei 

1.941.724 810.725 1.130.999 0 0 0 1.941.724 810.725 1.130.999 

Ministerul 
Dezvoltarii 

789.593 772.693 16.900 690.972 690.687 285 98.621 82.006 16.615 

Ministerul 
Sănătății 

587.884 239.934 341.121 363.134 201.211 161.391 224.750 38.723 179.730 

Ministerul 
Energiei 

568.909 11.534 557.375 0 0 0 568.909 11.534 557.375 

Ministerul 
Mediului, 
Apelor și 
Padurilor 

406.361 344.787 46.837 226.308 205.401 17.489 180.053 139.386 29.348 

Ministerul 
Administratiei si 

Internelor 

386.202 299.331 42.556 333.849 291.848 34.836 52.353 7.483 7.720 

Ministerul 
Comunicațiilor 

și Societatii 
Informatizate 

287.679 287.679 0 6.616 6.616 0 281.063 281.063 0 

Ministerul 
Agriculturii si 
Dezv Rurale 

159.632 159.632 0 131.277 131.277 0 28.355 28.355 0 

Total 10 
ordonatori 

12.558.843 9.860.056 2.632.906 8.197.973 7.843.791 343.067 4.360.870 2.016.265 12.558.843 

Total 
General 

13.496.091 10.730.202 2.668.300 8.967.962 8.573.010 359.864 4.528.129 2.157.192 2.308.436 

 

În Anexa nr. 2 sunt prezentate rapoartele de control întocmite de Curtea de Conturi la 

principalii ordonatori de credite ai bugetului de stat. Redăm în sinteză principalele 

aspecte consemnate: 

La Ministerul Transporturilor  
Ministerul Transporturilor a beneficiat de un program de investiții final pe anul 2016 

a cărui valoare reprezintă 33,85% din valoarea totală investițiilor centralizate de MFP 
Exemple de investiții semnificative cu grad redus de realizare la nivelul lunii decembrie 

2016: 
 Obiectivul de investiţii Autostrada Sebeş – Turda în valoare totală este de 

2.000.425.626 lei fără TVA. Din datele prezentate de entitate privind stadiul realizării lucrărilor 
de investiții rezultă la data de 31.12.2016 o execuţie fizică (un progres fizic) de 35,06% şi o 
execuţie financiară (un progres financiar) de 37,06%. 

 Cauzele neîncadrării în termenul contractual de finalizare a Lucrărilor:  
- finalizare etapă de proiectare cu întârziere din cauza modificărilor de soluții tehnice 

propuse de către Antreprenor; 
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- întârzieri în etapa de proiectare cauzate de către Antreprenor, care au dus la avizarea 
cu întârziere a Proiectelor tehnice; 

- întârzieri datorate Antreprenorului privind predarea şi aprobarea Proiectului Tehnic; 
- revizuirea Acordului de Mediu ca urmare a modificărilor soluțiilor tehnice în cadrul 

etapei de proiectare; 
- obținerea cu întârziere a Autorizației de Construire, 
- executarea lucrărilor de către Antreprenor fără Autorizaţie de construire. 
- finalizare cu întârziere a procedurii de expropriere și scoatere din circuitul agricol a 

terenurilor; 
- necesitatea revizuirii Acordului de Mediu (ca urmare a modificărilor de către 

Antreprenor a soluţiilor tehnice ofertate la nivel de Proiect Tehnic); 
- condiții climaterice nefavorabile. 
- întârzieri în procedura de intabulare şi scoatere din circuitul agricol a terenurilor aflate 

în coridorul iniţial de expropriere; 
 
 Obiectivul de investiţii Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră – Curtici 

– Simeria 
Stadiul realizării obiectivul de investiţii la data de 31.12.2016 prezintă o execuţie fizică 

şi financiară (progres fizic şi financiar) de 0%. 
Procedurile de licitație deschisă au fost inițiate de CNCF „CFR” SA, în calitate de 

autoritate contractantă, în vederea atribuirii următoarelor contracte de lucrări: 
1. ,,Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră – Curtici – Simeria, parte 

componentă a Coridorului IV Pan – European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă 
de 160 km/h: Lotul 2a “km 614 – Barzava” și lotul 2b “Barzava – Ilteu” în valoare de 
3.801.716.939 lei, fără TVA 

2. „Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră – Curtici – Simeria, parte 
componentă a Coridorului IV Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 
160 km/h: Lotul 2c “Ilteu – Gurasada” și lotul 3 „Gurasada – Simeria” în valoare de 
4.401.990.447 lei, fără TVA 

Cauza nedemarării procedurilor de achiziții este reprezentată în principal de 
contestațiile depuse la CNSC și în instanțe referitoare procedurile de achiziție. 

 
 Obiectivul de investiţii Reabilitare DN 1H, Zalau-Rastoci, km 75+446-km 

128+823 - Valoare totală proiect investiție/program – 229.012 mii lei - plăți efectuate la data 
de 31.12.2015 – 0 lei. Programul inițial 2016 (Lege nr. 339/2015) – 0 lei, program 31.12.2016 
(OG. 86/2016) - 2.065 mii lei, plățile totale efectuate la 31.12.2016 din bugetul de stat – 111 
mii lei (5,38% din program la 31.12.2016) 

Cauzele nerealizării proiectului de investiții: Alocarea in cadrul bugetului a valorii 
facturilor aferente dobânzilor la plăți întârziate, înregistrate încă din anul 2013, pentru care 
nu s-a efectuat plata. 

 Obiectivul de investiţii Reabilitare DN 1C, Dej-Baia Mare km 61+500 -km 147-
990 

Valoare totală proiect investiție/program – 397.901 mii lei - plăți efectuate la data de 
31.12.2015 – 0 lei. Program inițial 2016 (Lege nr. 339/2015) – 0 lei, program 31.12.2016 – 
6.765 mii lei, plățile totale efectuate la 31.12.2016 din bugetul de stat – 32 mii lei (0,47% din 
program la 31.12.2016) 

Cauzele nerealizării proiectului de investiții: Alocarea in cadrul bugetului a valorii 
facturilor aferente dobânzilor la plăți întârziate, înregistrate încă din anul 2013, pentru care 
nu s-a efectuat plata. 
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 Obiectivul de investiţii Reabilitare DN 15, Târgu Mureș - Reghin, km 69+500-
km 109+940 si DN 15A, Reghin – Sărățel, km 0+000+km 46+597 

Valoare totală proiect investiție/program – 279.254 mii lei, plăți efectuate la data de 
31.12.2015 – 0 lei. Program inițial 2016 (Lege nr. 339/2015) – 0 lei, program 31.12.2016 – 
3.453 mii lei, plățile totale efectuate la 31.12.2016 din bugetul de stat – 96 mii lei (2,78% din 
program la 31.12.2016). 

Cauzele nerealizării proiectului de investiții: Ordinele de variație aferente acestui 
contract au fost emise cu întârziere și incomplete (lipsa documentelor justificative), drept 
urmare nu au putut fi aprobate. 

 Obiectivul de investiţii Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km 8+100-17+100 
si Centura rutieră în zona de nord a municipiului București - Obiect 6 - Continuizarea centurii 
rutiere a municipiului București cu pasaj superior peste CF la Otopeni 

Valoare totală proiect investiție/program – 139.677 mii lei, plăți efectuate la data de 
31.12.2015 – 57 mii lei. Program inițial 2016 (Lege nr. 339/2015) – 2.202 mii lei. Program 
31.12.2016 (OG. 86/2016) – 12.977 mii lei, plățile totale efectuate la 31.12.2016 din bugetul 
de stat – 1.437 mii lei (11,08% din program la 31.12.2016) 

Cauzele nerealizării proiectului de investiții: Nu au fost achitate obligatiile de plata catre 
constructorul Aktor datorita litigiilor pe care acesta le are cu CNAIR SA pentru acest obiectiv 
de investiții. Procedura de licitație pentru restul de lucrări rămase de executat nu a fost 
demarată datorită nefinalizării documentației. 

 
În sinteză, principalele motive ale nerealizării investițiilor/programelor de către 

Ministerul Transporturilor sunt următoarele: 
- Nefinalizarea la termen a procedurii de achiziție publică, anularea procedurilor de 

achiziție publică, contestarea acestora; 
- Rezilierea contractelor cu antreprenorii; 
- Nefinalizarea operațiunilor de expropriere; 
- Lipsa Autorizațiilor de Construire; 
- Obținerea cu întârziere a Acordului de mediu, necesar obținerii Autorizației de 

Construire; 
- Nerespectarea clauzelor contractuale de către antreprenori; 
- Refuzul la plată a situațiilor finale de lucrări datorită neconformității datelor transmise; 
- Neasigurarea, la nivelul solicitat, a fondurilor de la bugetul de stat în perioada 2012-

2015; 
- Nesemnarea contractelor de finanțare aferente proiectelor; 
- Litigiile aflate în derulare între Antreprenor și Beneficiar; 
- Schimbarea soluțiilor tehnice, conducând la depășirea valorii contractului inițial și lipsa 

prevederilor bugetare pentru noua soluție; 
- Neemiterea Certificatului la terminarea lucrărilor. 
 
La Ministerul Apărării Naționale 
La nivelul Ministerului Apărării Naționale au fost identificate obiective de 

investiții/programe bugetate în anul 2016 și care nu au fost realizate. Sumele alocate pentru 
realizarea acestora potrivit Programului inițial pentru anul 2016 aprobat conform Legii nr. 
339/2015 au fost în valoare de 3.232.580 mii lei din care suma de 2.566.241 mii lei este 
aferentă bugetului de stat, diferența în valoare de 666.339 mii lei fiind aferentă bugetului de 
venituri proprii. 

Ca urmare a aprobării O.U.G. nr. 86/2016, sumele alocate pentru realizarea obiectivelor 
de investiții/programe au fost diminuate la valoarea de 2.862.457 mii lei, din care 2.365.339 
mii lei de la bugetul de stat și 497.118 mii lei din bugetul de venituri proprii.  
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Plățile efectuate la 31.12.2016 de la bugetul de stat la nivelul Ministerului Apărării 
Naționale pentru obiective de investiții/programe au fost în sumă de 2.340.597 mii lei 
rezultând un grad de execuție buget de stat la 31.12.2016 de 98,95%. 

Valoarea plăților pentru investițiile finanțate din bugetul de venituri proprii a fost de 
129.066 mii lei rezultând un grad de execuție la 31.12.2016 de 25,96%. 

Cu privire la obiectivele de investiții derulate la nivelul Ministerului Apărării 
Naționale, potrivit art. 38^1 alin.4 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu 
modificările și completările ulterioare: „Obiectivele/Proiectele de investiții în continuare și 
obiectivele/proiectele de investiții noi cuprinse programele de investiții ale instituțiilor publice 
din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională a căror detaliere conține 
informații clasificate, potrivit legii se prevăd în poziții globale…”. 

Cauzele nerealizării investiției/programului Amenajare şi recompartimentare pod 
existent în pavilionul "A" și Reabilitare şi mansardare pavilion "E" la Spitalul Militar Brașov îl 
constituie insolvenţa constructorului iniţial, obiectivul urmând a fi finalizat în anul 2017. 
Celelalte investiții/programe prezentate în această anexă sunt în grafic urmând a fi finalizate 
în anii următori. 

Potrivit Programului de investiții cumulat pentru luna decembrie 2016 de la nivelul MFP 
au fost programate în sarcina MApN pentru anul 2016 cheltuieli pentru investiții de la bugetul 
de stat de la capitolul ”alte surse” în sumă totală de 497.118 mii lei, pentru care au fost 
efectuate plăți în anul 2016 în sumă de 129.066 mii lei. Diferența valorică între programul de 
investiții și plățile realizate în anul 2016 este de 368.052 mii lei. 

Principalele nerealizări integrale ale programelor de investiții la nivelul anului 2016 sunt 
la următoarele proiecte: 

- alte cheltuieli asimilate investițiilor în sumă de 275.446 mii lei; 
- dotări independente în sumă de 88.331 mii lei. 
Aferent acestor proiecte/poziții de investiții, prevederile inițiale au fost diminuate cu 

ocazia rectificării bugetare aprobată prin OUG 86/2016 în urma analizei gradului de încasare 
realizat până la data de 30.09.2016, în condițiile în care potrivit art. 68, alin. (3) din Legea nr. 
500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare “ în situația 
nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activităților finanțate integral din venituri proprii 
cheltuielile vor fi efectuate în limita veniturilor realizate”. 

Referitor la execuția bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii rezultă că 
la nivelul Ministerului Apărării Naționale au fost înregistrate diferențe între încasările realizate 
în anul 2016 și prevederile bugetare aprobate la finele perioadei de raportare în sumă de 
325.707 mii lei. Semnificativ, adică 87,75% din total, o reprezintă suma de 285.797 mii lei 
pentru care nerealizarea integrală a încasărilor a fost determinată de specificitatea 
produselor supuse valorificării (tehnică militară și muniții) și de caracterul conjunctural al 
pieței. Această situație reprezintă cauza pentru execuția redusă la 31.12.2016 (25,96%) în 
ceea ce privește plata investițiilor finanțate din bugetul de venituri proprii. 

De asemenea, au fost identificate la nivelul Ministerului Apărării Naționale proiecte de 
investiții/programe aflate în conservare sau nebugetate în 2016 în valoare totală de 
1.072.866 mii lei din care suma de 1.071.531 mii lei este aferentă obiectivului de investiții 
„Construcţie nouă - Spital Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" - în cazarma 
867 Bucureşti”. Acest obiectiv de investiții se află în conservare ca urmare a imposibilității 
asigurării fondurilor planificate generată de nealocarea procentului de 2% din PIB 
Apărării. Gradul de execuție la 31.12.2015 pentru acest obiectiv de investiții este de 0,03%, 
valoarea plăților efectuate la 31.12.2015 pentru acesta fiind de 360 mii lei. 
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La Ministerul Sănătății 
Printre unitățile sanitare care nu și-au efectuat investițiile astfel încât finanțările să se 

realizeze la nivelul bugetului definitiv aprobat, menționăm: Spitalul Clinic de Urgență pentru 
Copii ”Marie Curie” – suma de 5.394 mii lei; Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca 
– suma de 2.072 mii lei; Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare ”CC Iliescu” – 
suma de 2.575 mii lei; Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice ”Prof. Dr. 
Paulescu” – suma de 2.224 mii lei; Spitalul Universitar de Urgență București – suma de 409 
mii lei; Spitalul Clinic de Urgență Floreasca – suma de 179 mii lei. 

Pentru construcția Institutului Regional de Oncologie Timișoara a fost alocată suma 
de 17.138 mii lei. Menționăm faptul că investiția a început în anul 2016 urmând ca finalizarea 
acesteia să se realizeze în anul 2019, valoarea totală a investiției fiind în sumă de 511.628 
mii lei. Din programul definitiv aprobat în sumă de 14.708 mii lei s-a plătit în anul 2016 suma 
de 73 mii lei reprezentând 0,50% din totalul sumei aprobate definitiv.  

Cauzele nerealizării programului de investiții pe anul 2016 la unitățile 
spitalicești: 

- proceduri de achiziții publice derulate cu întârziere (urmare modificărilor legislative în 
domeniu), determinând imposibilitatea finalizării procedurilor de achiziții sau determinând 
întârzieri în încheierea contractelor de achiziții publice; 

- emiterea facturilor pentru plata chetuielilor de investiții cu întârziere la finele lunii 
decembrie; 

- sume rămase neutilizate ca urmare a unor economii rezultate în urma derulării 
procedurilor de achiziții publice.  

La nivelul Ministerului Sănătății un număr de 21 proiecte/programe cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile cu un buget prevăzut definitiv în sumă de 140.447 mii lei nu 
au fost executate pe parcursul anului. Exemplificăm în acest sens:  

 Obiectivul de investiții proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru 
autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene 
privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a 
ţesuturilor şi celulelor umane a fost alocată suma de 25.342 mii lei, urmare rectificărilor 
bugetare aprobate prin OG 14/2016. Până la finele anului nu a fost realizată execuția 
bugetară. Cauzele nerealizării - dificultăți în finalizarea procedurii de achiziții publice, 
respectiv respingerea de către ANAP a documentației transmise de autoritatea contractantă.  

 Obiectivul de investiții proiect POSMEDIU- Neutralizarea deşeurilor medicale 
periculoase rezultate din activitatea spitalicească - în anul 2016 pentru acest proiect, au fost 
aprobate credite bugetare definitive în sumă de 52.506 mii lei însă execuția proiectului a fost 
în sumă de 0 lei. Cauzele nerealizării: Ministerul Sănătății nu a elaborat Strategia privind 
deșeurile medicale periculoase, acest proiect nu a mai fost aprobat de către AM POSMEDIU. 

 Obiectivul de investiții Proiect - POSCCE 49742 Creșterea calității actului 
medical în zonele rurale prin implementarea unui Sistem Informatic de Telemedicină - în anul 
2016, au fost aprobate credite bugetare definitive în sumă de 43.925 mii lei, însă execuția 
proiectului a fost în sumă de 0 lei. Cauzele nerealizării: procedurile de achiziție publică au 
fost greoaie, s-a estimat că ar fi necesară prelungirea și în anul 2016, motiv pentru care a 
avut previziune bugetară. 

 Programul de cooperare și asistență bilaterală Grecia-România - Bugetul aprobat 
definitiv pentru acest proiect în anul 2016 a fost în sumă de 5.809 mii lei. Programul nu a 
fost implementat datorită inexistenței unui consens între România și Grecia în privința 
alocării fondurilor. 
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Referitor la proiectele de investiții sistate la nivelul Ministerului Sănătății 
 
Începând cu anul 2007, din bugetul Ministerului Sănătății a fost finanțat proiectul de 

informatizare a administrației spitalelor în valoare totală de 44.625 mii lei (sumă plătită) 
care nu s-a finalizat, implementat și pus în funcțiune, din care servicii de acceptanță 
aferente sistemului informatic de înaltă performanță în valoare de 9.652 mii lei nu au fost 
nici măcar înregistrate în evidența contabilă a entității. Urmare neachitării la termenul legal 
a unor servicii aferente proiectul de informatizare, Ministerul Sănătății a achitat dobânzi, 
cheltuieli adiționale, cheltuieli arbitrare, precum și cheltuieli de executare silită în sumă totală 
de 4.131 mii lei. Implementarea sistemului informatic a fost sistată în data de 11.12.2009 
de Ministerul Sănătății, aceasta nemaifiind reluată nici până la data prezentă. 

Referitor Proiectele de investiții – Construirea unor spitale regionale și județene de 
urgență și Reabilitarea a 15 spitale județene de urgență - începând cu anul 2007, Ministerul 
Sănătății a finanțat studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, ghiduri arhitecturale, 
proiecte tehnice și servicii de expertiză în valoare totală estimată de 114.839 mii lei, pentru 
construirea și dotarea ”la cheie” a 28 spitale de urgență și pentru reabilitarea a 15 spitale 
județene de urgență care nu au fost valorificate neatingându-şi până la această dată 
scopul pentru care au fost achiziţionate și plătite. 

Potrivit Programului de investiții cumulat pentru luna decembrie 2016 de la nivelul 
MFP, Ministerul Sănătății a programat pentru anul 2016 cheltuieli pentru investiții de la 
bugetul de stat de la capitolul ”alte surse” în sumă totală de 341.121 mii lei, pentru care au 
fost efectuate plăți în anul 2016 în sumă de 161.391 mii lei. Diferența valorică între programul 
de investiții și plățile realizate în anul 2016 este de 179.730 mii lei. 

Principalele nerealizări ale programelor de investiții la nivelul anului 2016 sunt la 
următoarele proiecte: 

- Dotări independente în sumă de 75.430 mii lei; 
- Extinderea secției de Oncologie cu Compartiment de radioterapie oncologica - Spitalul 

Universitar de Urgenta Bucuresti în sumă de 50.000 mii lei; 
- Cheltuieli de expertiza,proiectare,asistenta tehnica,pentru probe tehnologice si teste 

si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitale,precum si alte categorii de 
lucrari de interventii,cu exceptia celor incluse la lit.d),asa cum sunt definite de legislatia in 
vigoare,inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor,autorizatiilor si acordurilor 
prevăzute de lege în sumă de 32.771 mii lei. 

 
La Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri 
La nivelul Ministerului Energiei au fost programate pentru anul 2016 cheltuieli pentru 

investiții de la bugetul de stat de la capitolul ”alte surse” în sumă totală de 557.375 mii lei, 
pentru care au fost efectuate plăți în anul 2016 în sumă de 0 lei. 

Nerealizările programelor de investiții, respectiv nu s-au efectuat deloc plăți la nivelul 
anului 2016 sunt 2 proiecte, respectiv: 

- Deschiderea si punerea in exploatare a carierei Jilt Nord la o capacitate de 4.5 
milioane tone/an lignit în sumă de 507.375 mii lei 

- Amenajare hidroenergetica Rastolita în sumă de 50.000 mii lei 
Obiectivele de investiții în continuare cuprinse în Legea nr. 339/2015 au primit sume de 

la bugetul de stat în cadrul ultimei rectificări bugetare din anul 2016 în sumă de 12.394 mii 
lei, din care: 

 2.853 mii lei pentru Lucrări de punere în funcțiune a capacității finale de producție 
8500 mii tone/an lignit cariera Jilt Nord; 

 8.080 mii lei pentru Deschiderea și exploatarea carierei Roșia de Jiu; 

 1.461 mii lei pentru Amenajarea hidroenergetică Răstolnița. 



 

  176 

Cauzele nerealizării investițiilor programate: 
Conform datelor prezentate de entitate aceste obiective de investiții nu au utilizat 

creditele bugetare puse la dispoziție prin OUG nr. 86/2016, respectiv sumele de la bugetul 
de stat alocate pentru obiectivele de investiții prin rectificarea bugetară din luna noiembrie 
2016 nu au fost accesate până la 31.12.2016. Ulterior includerii sumelor necesare în bugetul 
Ministerului Energiei, instituția a promovat pe circuitul de avizare interinstituțional Proiectul 
de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea și declanșarea procedurilor de expropriere a 
tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere a lucrărilor de utilitate 
publică Amenajarea Hidroenergetică Răstolnița. Proiectul promovat de Ministerul Energiei nu 
a fost avizat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în lipsa unui studiu de evaluare 
adecvată, respectiv de revizuire a Acordului de mediu emis anterior de Ministerul Mediului cu 
nr.12/07.11.1990. 

În ceea ce privește celelalte două obiective de investiții au fost promovate către 
Ministerul Justiției proiecte de acte normative pentru aprobarea și declanșarea procedurilor 
de expropriere unor imobile în vederea avizării cu celeritate, având în vedere că proiectele 
au fost avizate favorabil de către instituțiile competente. 

 
La Ministerul Administrației și Internelor 
Având în vedere că obiectivele de investiții de la Cap. 61 – „Ordine Publică și Siguranță 

Națională și Cap. 80A - Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă, sunt 
prevăzute în poziție globală în Anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat, acestea nu se 
detaliază în conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 157/ 2007 și ale art. 38^1 
alin. (4) din Legea 500/2002, respectiv „Obiectivele/Proiectele de investiții în continuare și 
obiectivele/proiectele de investiții noi cuprinse programele de investiții ale instituțiilor publice 
din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională a căror detaliere conține 
informații clasificate, potrivit legii se prevăd în poziții globale…”. 

Bugetul alocat cheltuielilor de capital în anul 2016 a fost de 143.615 mii lei, iar pentru 
finanțarea lucrărilor de investiții au fost alocate fonduri în cuantum de 60.790 mii lei, din care 
s-au efectuat plăți în sumă de 60.305 mii lei. Diferența de 82.825 mii o reprezintă alte acțiuni 
de investiții, finanțate de la litera C „Alte cheltuieli de investiții” cum ar fi dotări independente, 
alte active fixe etc . 

Cauzele cele mai importante care au condus la nerealizarea lucrărilor de investiții, 
respectiv la amânarea bugetării unor obiective de investiții au fost următoarele: 

- Litigii cu executanții lucrărilor (ex: Palat administrativ – Instituția Prefectului jud. 
Hunedoara – poziția 1); 

- Teren revendicat pe timpul derulării investiției; 
- Predarea către Compania Națională de Investiții (nu au fost efectuate cheltuieli de 

capital de către M.A.I.); 
- Au făcut obiectul unor cereri de transmitere in administrarea Consiliului Local; 
- Bugetul alocat în ultimii ani de către Ministerul Finanțelor Publice nu a permis 

finanțarea tuturor obiectivelor; 
- Modificarea legislației privind achizițiile publice; 
- Lipsa personalului de specialitate din unele structuri beneficiare ale investițiilor, ca 

urmare a aplicării legislației în domeniul încetării raporturilor de serviciu. 
Pe parcursul anului 2016, au apărut la unele obiective de investiții întârzieri în 

implementarea acestora, principalele cauze fiind: 
- modificarea legislației privind achizițiile publice; 
- timpul necesar soluționării contestațiilor depuse în cadrul procedurilor de achiziție; 
- necesitatea actualizării soluției tehnice (poziția 7 din macheta nr.2). 
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- necesitatea reproiectării ca urmare a modificării destinației anumitor spații si 
modificării normativelor tehnice (poziția 8 din macheta nr.2); 

- intrarea antreprenorului în insolvență; 
- lipsa personalului de specialitate. 
 
La Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
Cheltuieli de capital – Active finaciare Prin legea bugetului de stat pe anul 2016 nu 

au fost aprobate credite bugetare pentru cheltuieli de capital – active financiare. Prin OUG. 
nr. 86/2016 au fost aprobate credite bugetare în sumă de 172.356 mii lei, credite bugetare 
care nu au fost utilizate de MCSI până la data de 31.12.2016. 

Echipa de control a constatat că această valoare a creditelor bugetare neutilizate 
reprezintă 36,51 % din valoarea totală a creditelor bugetare aprobate și neutilizate de MCSI 
la 31.12.2016. 

Cauzele nerealizării execuției bugetare la nivelul creditelor bugetare definitive aprobate 
sumă neutilizată întrucât Fondul Proprietatea a condiționat participarea la majorarea de 
capital cu o scrisoare de garanție bancară, lucru ce contravine art. 106 din Legea 31/1990, 
negocierile privind semnarea unui acord între acționari nu au fost finalizate, ceea ce a condus 
la nerealizarea majorării de capital al CNPR, până la sfârșitul anului 2016 

 
Cu privire la identificarea investițiilor/programelor care au fost bugetate, însă nu au fost 

realizate, MCSI a prezentat următoarele: 
 

 Proiect Observații 

1 
Achiziționarea dreptului de utilizare 
de produse software 

Achiziționare de licențe perpetue Microsoft 
pentru instituțiile publice beneficiare 

2 Agenda Digitală pentru România 

Set de acțiuni cheie derivate din acțiuni cheie 
pentru Europa pentru acoperirea celor 7 
problematici identificate în cadrul Agendei 
Digitale 

3 

RONET - Construirea unei 
infrastructuri naționale de broadband 
în zonele defavorizate, prin utilizarea 
fondurilor structurale  

Rețea de comunicații de bandă largă pentru 
zone defavorizate 

 
Cauzele nerealizării investițiilor/programelor la 31 decembrie 2016, respectiv 

motivele pentru care MCSI nu a utilizat în întregime creditele bugetare aprobate pentru anul 
2016 aferente acestor programe/proiecte, au fost următoarele 

- Deși au fost bugetate credite în valoare de 100.000 mii lei pentru „Achiziționare de 
licențe perpetue Microsoft pentru instituțiile publice beneficiare”, așa cum s-a prezentat în 
cuprinsul Raportului de control la Cheltuieli de capital – Active nefinaciare, nu au fost 
efectuate plăți, MCSI fiind în litigiu cu Microsoft; 

- În cadrul Proiectului Agenda Digitală pentru România, așa cum s-a prezentat în 
cuprinsul Raportului de control la Cheltuieli de capital – Active nefinaciare, motivul nerealizării 
în totalitate de plăți la nivelul creditelor bugetare aprobate l-a constituit, diferența dintre 
estimarea achiziției și oferta furnizorilor (prețul cel mai scăzut) în cadrul procedurii de 
achiziție, respectiv nefinalizarea procedurilor de achiziție din motive ce nu au ținut de 
achizitor; 

- Cu privire la derularea Proiectului RONET a fost realizată o prezentare detaliată a 
acestui proiect și motivelor pentru care nu s-au efectuat plățile la nivelul creditelor bugetare 
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aprobate. În esență principalele cauze sunt următoarele: Întârzieri de natură tehnică privind 
obținerea Autorizațiilor de Construire, privind realizarea recepțiilor pentru lucrările realizate, 
privind necesitatea reproiectării pentru mai multe amplasamente etc. 

 
La Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
Exemple relevante de investiții nerealizate de către MADR și ordonatorii din subordine: 
La ordonatorul terțiar de credite Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare 
 Reabilitarea stației de pompare pentru desecare SPE Dunarica din incinta 

Boianu Sticleanu ANIF, respectiv realizarea lucrărilor de desecare pentru terenurile agricole, 
lucrări începute în anul 2012, cu termen de finalizare 2017. 

Valoarea totală a obiectivului a fost stabilită la suma de 3.583 mii lei, din care au fost 
realizate la finele anului 2015 lucrări în sumă totală de 2.307 mii lei (grad de realizare de 
60%). 

În anul 2016 au fost prevăzute în programul inițial 2016 (conf. aprobat) suma de 500 mii 
lei, sumă care a fost majorată substanțial prin rectificările ulterioare ajungând la valoarea de 
1200 mii lei. Din această sumă au fost efectuate plăți în valoare de 501 mii lei. 

Entitatea a justificat cauzele care au generat nerealizarea investiției prin faptul că în 
anul 2016 contractul de execuție cu firma prestatoare a fost reziliat, urmând ca lucrările să 
fie executate cu un nou operator economic.  

 Reabilitarea lucrărilor de CES în zona Vitănești, jud. Vrancea - realizarea 
lucrărilor de combaterea eroziunii solului pentru terenurile agricole, lucrări începute în anul 
2013, cu termen de finalizare 2018. 

Valoarea totală a obiectivului a fost stabilită la suma de 7.876 mii lei, din care au fost 
realizate la finele anului 2015 lucrări în sumă totală de 505 mii lei (grad de realizare de 5%). 
În anul 2016 au fost prevăzute în programul inițial 2016 (conf. buget aprobat) suma de 500 
mii lei, sumă care a fost majorată substanțial prin rectificările ulterioare ajungând la valoarea 
de 2.150 mii lei. Din această sumă au fost efectuate plăți în valoare de 189 mii lei (grad de 
realizare 10%). Cauzele care au generat nerealizarea investiției prin faptul că firma a intrat 
în insolvență. 

 Realizarea de aplicații informatice necesare funcționării instituțiilor publice din 
subordinea MADR, precum si achiziționarea de active fixe aferente acestei categorii de 
cheltuieli. În anul 2016 au fost prevăzute în programul inițial suma de 25.730 mii lei, sumă 
care a fost majorată substanțial prin rectificările ulterioare ajungând la valoarea de 70.306 
mii lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 65.473 mii lei (sumă rămasă necheltuită 
4.833 mii lei).  

Cauzele care au generat nerealizarea cheltuielilor asimilate investițiilor prin faptul că 
APIA pentru serviciile de extindere și dezvoltare a sistemului informatic al său, suma de 3981 
mii lei a rămas neutilizată deoarece contractele au fost încheiate în luna decembrie si nu a 
fost timp pentru recepția și plata serviciilor. 

 
La Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice 
Din analizarea datelor prezentate de către entitate în pentru investițiile/programele 

(denumite în continuare proiecte) derulate de minister a rezultat că în anul 2016, s-a bugetat 
suma de 51.168 mii lei, din care s-au efectuat plăți în sumă de 28.167 mii lei, rezultând un 
grad de realizare de 55,04%. 

Grad redus de realizare s-a înregistrat în anul 2016 pentru proiectele finanțate din 
fonduri externe nerambursabile datorită faptului că la nivelul ministerului au fost dimensionate 
sume mai mari datorită întârzierilor în derularea procedurilor specifice acestor proiecte. 

Exemplificare proiecte pentru care sumele alocate în anul 2016 au fost mai mari decât 
plățile efectuate, precum și motivele succinte ale nerealizării acestora: 
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- Proiectul „Instruire pentru furnizare tehnici moderne” pentru care s-a alocat suma de 
9.395 mii lei, iar plățile efective au fost de 978 mii lei, rezultând un grad de realizare de 
10,41%. Cauzele nerealizării acestui proiect au constat în întârzieri în definitivarea plăților 
finale și regularizarea acestora între partenerii din cadrul proiectului; 

- Proiectul „Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice la nivelul 
MMFPSPV” pentru care s-a alocat suma de 2.492 mii lei, iar plățile efective au fost de 715 
mii lei. Cauzele nerealizării acestui proiect au constat în întârzieri determinate de 
suprapunerea activităților derulate în cadrul acestui proiect cu cele derulate într-un alt proiect, 
renunțându-se la o parte din activități. 

- Proiectul „Suport tehnic pentru realizarea măsurilor de modernizare a sistemului de 
asistență socială” pentru care s-a alocat suma de 2.291 mii lei, iar plățile efective au fost de 
358 mii lei, rezultând un grad de realizare de 15,62%. Cauzele nerealizării acestui proiect, 
au constat în întârzieri în luarea deciziilor privind sistemul informatic pentru administrarea 
prestațiilor sociale. 

În sinteză, dintr-un număr total de 52 proiecte finanțate de la acest titlu de cheltuieli, în 
valoare totală de 69.450 mii lei, până la finele anului 2016 au fost finalizate un număr de 31 
proiecte, sunt în curs de execuție un număr de 20 proiecte, iar în cazul unui proiect nu s-a 
semnat contractul de finanțare, întrucât beneficiarul nu s-a mai prezentat la semnarea 
contractului. Plățile totale efectuate până la finele anului 2016 au fost în sumă de 42.154 mii 
lei, realizându-se un grad de execuție de 60,69%. 

Cauzele nerealizării integrale ale programelor de investiții: 
- o parte din beneficiari au renunțat la implementarea proiectelor; 
- finanțarea a fost aprobată la faza de studiu de fezabilitate, iar în urma întocmirii 

proiectelor tehnice și finalizarea procedurilor de achiziții publice pentru contractele de 
execuție lucrări și dotări, au rezultat valori mai mici față de contractele de finanțare.  

Pentru anul 2016, din bugetul alocat în sumă de 14.000 mii lei, au fost efectuate plăți în 
sumă de 11.352 mii lei, rezultând un grad de execuție față de bugetul alocat de 81,08%, 
acesta fiind aferent unui număr de 24 proiecte bugetate în anul 2016.  

 Proiectele finanțate de la Titlul 56 - dintr-un număr total de 30 proiecte finanțate de la 
acest titlu de cheltuieli, în valoare totală de 564.882 mii lei, pentru care plățile totale efectuate 
până la finele anului 2016 au fost în sumă de 34.602 mii lei, realizându-se un grad de 
execuție extrem de redus de 6,13%. 

Cauzele nerealizării unora dintre proiectele finanțate: 
- procedurile de achiziție publică au durat mai mult de 6 luni, din cauza contestațiilor 

depuse, ceea ce a determinat întârzieri majore; 
- unele proiecte au avut întârzieri din cauza faptului ca echipa de management de la 

nivel local a avut unele stagnări; 
- la momentul efectuării lucrărilor, s-au detectat unele probleme care nu au fost 

prevăzute în proiectul tehnic, ceea ce a determinat întârzieri majore în derularea lucrărilor. 
Pentru anul 2016, din bugetul alocat în sumă de 15.562 mii lei, au fost efectuate plăți în 

sumă de 4.005 mii lei, rezultând un grad de execuție față de bugetul alocat de 25,73 %, 
acesta fiind aferent unui număr de 30 proiecte bugetate în anul 2016.  

Proiectele finanțate de la Titlul 59 Alte cheltuieli 
Dintr-un număr total de 56 proiecte finanțate de la acest titlu de cheltuieli, reprezentând 

centre de zi, rezidențiale, cămine de bătrâni, în valoare totală de 40.363 mii lei, până la finele 
anului 2016 au fost finalizate un număr de 46 proiecte, sunt în curs de execuție un număr de 
3 proiecte, iar în cazul unui număr de 7 proiecte nu s-au semnat de către beneficiari 
contractele de finanțare, întrucât aceștia nu s-au mai prezentat. Plățile totale efectuate până 
la finele anului 2016 au fost în sumă de 26.895 mii lei, realizându-se un grad de execuție de 
66,63%. 
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Cauzele gradului de execuție redus: 
- după aprobarea listei beneficiarilor, o parte din aceștia au renunțat la implementarea 

proiectelor; 
- finanțarea a fost aprobată, la faza studiului de fezabilitate, iar în urma întocmirii 

proiectelor tehnice și finalizarea procedurilor de achiziții publice pentru contractele de 
execuție lucrări și dotări, au rezultat valori mai mici față de contractele de finanțare încheiate 
intre beneficiarii publici și privați și minister. 

Pentru anul 2016, din bugetul alocat în sumă de 6.730 mii lei, au fost efectuate plăți în 
sumă de 5.391 mii lei, rezultând un grad de execuție față de bugetul alocat de 80,10 %, 
acesta fiind aferent unui număr de 14 proiecte bugetate în anul 2016.  

Proiectele finanțate de la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare 
rambursabilă 

Dintr-un număr total de 3 proiecte finanțate de la acest titlu de cheltuieli, în valoare totală 
de 192.253 mii lei, până la finele anului 2016 au fost efectuate plăți totale în sumă de 126.102 
mii lei, gradul de execuție a proiectelor fiind de 65,59%. 

Pentru anul 2016, din bugetul alocat în sumă de 10.610 mii lei, au fost efectuate plăți în 
sumă de 5.184 mii lei, rezultând un grad de execuție față de bugetul alocat de 48.86 %, 
acesta fiind aferent unui număr de trei proiecte bugetate în anul 2016.  

Unul dintre cele trei proiecte (Suport tehnic pentru realizarea măsurilor de modernizare 
a sistemului de asistență socială) nu a fost realizat, cauzele nerealizării acestui proiect, 
potrivit explicațiilor entității, constând în întârzieri în luarea deciziilor privind sistemul 
informatic pentru administrarea prestațiilor sociale, concentrarea pe partea de menținere a 
funcționalității acestuia, precum și restructurarea acestui program. 

 
La Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice  
Potrivit concluziilor Raportului de control întocmit de Curtea de Conturi nu au fost 

constatate nerealizări ale programelor de investiții 
Conform Programului de investiții cumulat pentru luna decembrie 2016 de la nivelul 

MFP, la nivelul MECS au fost programate pentru anul 2016 cheltuieli pentru investiții de la 
bugetul de stat de la capitolul ”alte surse” în sumă totală de 1.130.999 mii lei. Precizăm faptul 
că, potrivit situațiilor transmise de către Direcția de Programare a Investițiilor din cadrul MFP, 
au fost efectuate plăți în anul 2016 în sumă de 0 lei. 

Principalele nerealizări ale programelor de investiții, respectiv nu s-au efectuat deloc 
plăți la nivelul anului 2016 sunt la proiectele: 

- dotări independente în sumă de 468.838 mii lei; 
- alte cheltuieli asimilate investițiilor în sumă de 474.411 mii lei 
Exemplificăm alte nerealizări ale programelor de investiții din capitolul alte surse: 
- Institutul de cercetări avansate de mediu – ICAM în sumă de 32.463 mii lei; 
- Institutul de cercetări horticole avansate al Transilvaniei în sumă de 10.771 mii lei;  
 
La Ministerul Dezvoltării Regionale Si Administrației Publice  
  
a. Investiţii finanţate de la bugetul de stat 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) comasează toate obiectivele care 

vizează infrastructură locală, asigurând o strategie integrată şi unitară de dezvoltare a 
României, respectând în același timp şi obligațiile asumate de țara noastră față de Uniunea 
Europeană şi instituțiile financiare internaționale.  

Beneficiarii acestui program sunt comunele, municipiile, orașele şi județele. 
Programul este structurat pe 3 subprograme: 
a) Subprogramul „Modernizarea satului românesc”;  
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b) Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi orașelor” ; 
c) Subprogramul „Infrastructură la nivel județean”. 
Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul acestui program trebuie să 

vizeze unul din următoarele domenii specifice: 
a) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi 

stații de tratare a apei; 
b) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi stații de 

epurare a apelor uzate; 
c) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților de învățământ 

preuniversitar; 
d) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților sanitare; 
e) construirea/ modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri județene, drumuri de interes local, 
respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităților; 

f) realizarea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podețe sau punți pietonale; 
g) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea unor obiective culturale de interes 

local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre; 
h) realizarea/extinderea/modernizarea platformelor de gunoi;  
i) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea piețelor publice, comerciale, târguri, 

oboare, după caz; 
j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive; 
k) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituțiilor publice ale 

autorităților administrației publice locale, precum şi a instituțiilor publice din subordinea 
acestora; 

l) construcția/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autoritățile 
publice locale ca instrument de punere în valoare a potențialului turistic local. 

Obiective stabilite în 2016: 
 finalizarea unui număr cât mai mare de investiții începute în anii anteriori; 
 atingerea țintelor asumate de România față de instituțiile financiare internaționale. 
Buget 2016: 
Număr obiective incluse la finanțare în perioada 2015-2018: 3.481 
Număr obiective incluse la finanțare în perioada 2016-2019 infrastructură: 382 
Număr obiective incluse la finanțare în perioada 2016-2019 unități de învățământ fără 

autorizații sanitare de funcționare: 884 
Credite bugetare definitive: 4.235.753 mii lei din care: 3.020.000 mii lei prevedere 

inițială - 39.247 mii lei diminuare OG 14-2016 + 1.255.000 mii lei majorare OUG 86-2016. 
Total decontat în anul 2016: 4.232.585 mii lei  
Execuție bugetară 99,92 %  
 
În afara PNDL prin bugetul MDRAP mai sunt finanţate un număr de opt programe care 

în exerciţiul bugetar 2016 au fost finanţate astfel:  
 
1. Programul locuinţe sociale conform L114/1996  
- Scopul acestui program este construirea de locuinţe sociale – locuinţe cu chirie 

subvenţionată, destinate unor categorii de persoane defavorizate prevăzute de lege, cărora 
nivelul de existenţă nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei 
locuinţe în condiţiile pieţei. Obiectivul ce se doreşte a fi atins este asigurarea unor condiţii de 
locuit decente pentru categoriile sociale dezavantajate  

– anul începerii programului 2000 
- total program Titlul 51 – 29.000 mii lei 
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- total plăţi la 31.12.2016 – 24.923 mii lei  
– execuţie buget 2016 – 86%  
- cauza nerealizării - rectificare bugetara târzie/lipsa acord MFP in luna august de 

transfer intre programe. 
2. Programul locuinţe sociale pentru chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate 

derulat conform OUG 74/2007  
- Scop - Crearea unui fond de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din 

locuinţele retrocedate foştilor proprietari în acele unităţi administrativ-teritoriale în care s-au 
înregistrat cereri formulate de persoane îndreptăţite prevăzute de ordonanţă  

- anul începerii programului 2008 
- total program Titlul 51 – 17.600 mii lei 
- total plăţi la 31.12.2016 – 9.132 mii lei 
- execuţie buget 2016 - 52% 
- cauza nerealizării - rectificare bugetara târzie/lipsa acord MFP în luna august de 

transfer intre programe/probleme întâmpinate de UAT in derularea contractelor de 
execuție/reziliere contracte execuție datorita insolventei/lucrări neadjudecate ca urmare a 
contestațiilor. 

3. Programul național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de 
locuințe  

– Scop - Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe are ca ţintă creşterea performanţei energetice a clădirilor de locuit construite după 
proiecte elaborate până în anul 1990  

– impact - Reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea 
apartamentelor/locuințelor; diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră; ameliorarea 
aspectului urbanistic al localităţilor  

- anul începerii programului 2008  
- total program Titlul 51 – 25.000 mii lei 
- total plăţi la 31.12.2016 – 13.881 mii lei 
- execuţie buget 2016 – 56 % 
- cauza nerealizării - Netransmiterea de către UAT la MDRAP a deconturilor 

justificative; neexecutarea lucrărilor de intervenții; lipsa forței de muncă în construcții în 
anumite zone ale țării; intrarea în faliment, insolvență a executanților a dus la refacerea 
achiziției publice; modificarea legislației privind achizițiile publice în 2016. La nivel central 
program este anual, la nivel local program este multianual. Condiționarea plății unui procent 
în cuantum de 10% din suma alocată de la bugetul de stat, de transmiterea PVRTL la 
MDRAP. 

4. Programul privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin 
credite bancare cu garanţie guvernamentală, derulat conform O.U.G. nr. 69/2010  

- Scopul programului este facilitarea accesului asociaţiilor de proprietari şi a 
proprietarilor locuinţelor unifamiliale a persoanelor fizice la contractarea de credite bancare 
acordate de instituţii de credit cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată, 
pentru executarea lucrărilor de intervenţie privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit, 
construite şi recepţionate până la sfârşitul anului 2000  

- impactul Reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea 
apartamentelor/locuințelor; diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră; ameliorarea 
aspectului urbanistic al localităţilor.  

- anul începerii programului 2011 
- total program Titlul 51 – 25 mii lei  
- total plăţi la 31.12.2016 – 12 mii lei 
- execuţie buget 2016 – 49 % 
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- cauza nerealizării - lipsa solicitări din partea băncilor incluse in program/interes 
scăzut în piața creditelor. 

5. Programul național de construcții de interes public sau social  
- Compania Națională de Investiții CNI S.A. este organizată ca societate pe acţiuni - 

aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor 
Europene şi realizează programe de investiții în cadrul Programului National de construcții 
de interes public sau social, precum şi Proiectul Sistem integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apa şi canalizare, precum şi a staţiilor de tratare a apei potabile şi a apei 
uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori  

- anul începerii programului 2002 
- total program titlul 55 – 538.725 mii lei 
- total plăţi la 31.12.2016 – 538.725 mii lei 
- Execuţie buget 2016 - 100%  
6. Programul de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul 

locativ conform O.U.G. 99/2006  
– scopul de a stimula economisirea în scop locativ, fiecare cetăţean român, cu domiciliul 

stabil în România, beneficiază de o primă de stat, cu condiţia efectuării de economii pe o 
perioadă de minim 5 ani consecutivi şi utilizării sumelor acumulate numai în scopuri locative  

– anul începerii programului 2004 
- total buget de stat – 20.181 mii lei 
- total plăţi la 31.12.2016 – 0 lei  
- execuţie buget 2016 – 0 %  
– cauza nerealizării - Urmare a acțiunii de control a auditorii Curții de Conturi au fost 

constatate mai multe presupuse nereguli stipulate în Raportul de control. Poziţia MDRAP faţă 
de constatările Curţii de Conturi şi presupusele nereguli în derularea programului a fost în 
sensul respectării tuturor prevederilor legale în derularea programului. Ulterior ministerul a 
formulat acţiune în instanţă pentru soluţionarea punctelor de vedere divergente dintre 
MDRAP şi Curtea de Conturi, acţiune ce se află în curs de judecată. 

7. Programul de sprijinire a construcţiilor de locuinţe proprietate personală 
conform O.U.G. nr. 51/2006  

– scopul Prin acest program statul sprijină accesul la o locuinţă proprietate personală 
prin acordarea unei subvenţii de la bugetul de stat de 30 % din valoarea locuinţei construite, 
subvenţie ce nu poate depăşi echivalentul în lei a 15.000 euro  

– anul începerii programului 2007  
- total buget de stat – 150 mii lei 
- total plăţi la 31.12.2016 – 54 mii lei 
- execuţie buget 2016 – 36 %  
– cauza nerealizării - nefinalizarea utilităților în Cartierul Henri Coandă (Prim. M. 

București și Prim. Voluntari) nu a permis încheierea PVRTL, care condiționează plata 
subvențiilor conform prevederilor OUG 51/2006. 

8. Termoficare 2006-2020 căldură și confort  
– scopurile: 1. reducerea semnificativă a costurilor cu energia termicǎ; 2. obţinerea unor 

randamente energetice anuale de cel puțin 80%; 3. reducerea pierderilor tehnologice în 
reţelele până la maxim 15 %  

– anul începerii programului 2007  
– anul finalizării programului 2020 
- total buget de stat – 67.500 mii lei 
- total plăţi la 31.12.2016 – 30.560 mii lei  
- execuţie buget 2016 – 45 %  
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– cauza nerealizării - nefinalizarea în timp util a procedurilor de achiziție publică a 
lucrărilor de investiții de către administrațiile publice legale beneficiare. 

 
b. Cheltuieli din veniturile proprii ale MDRAP (ordonatorul principal) 
În cadrul Capitolului 70.10 (sursa de finanțare E) MDRAP are incluse în buget credite 

bugetare pentru sumele reprezentând activități finanțate integral din venituri proprii.  
Conform Ordonanței nr. 63 din 30 august 2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat 

în Construcţii - I.S.C., din veniturile realizate virează 50% în contul corespunzător de venituri 
al activităţii finanţate integral din venituri proprii, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, iar sumele încasate se utilizează potrivit prevederilor din Legea nr. 
10/1995, cu modificările ulterioare. 

Conform art. 43 din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare : 
”(4) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. utilizează 50% din fondul astfel constituit 

pentru îndeplinirea atribuţiilor, potrivit prevederilor legale, şi virează lunar 50% din acest fond 
în contul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

(5) Sumele virate de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., în condiţiile prezentei 
legi, se constituie în venituri proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice din care se efectuează cheltuieli curente şi cheltuieli de capital pentru: 

a) activitatea de reglementare în construcţii, cuprinzând contractarea elaborării de 
reglementări tehnice şi de activităţi specifice de reglementare; 

b) executarea prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. a unor categorii de 
servicii şi lucrări în cadrul "Programului naţional de construcţii de interes public sau social"; 

c) activitatea de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii; 
d) organizarea şi gestionarea bazelor de date specifice privind construcţiile, 

reglementările tehnice, organismele notificate/desemnate/acreditate/abilitate, produsele 
pentru construcţii şi specialiştii cu activitate în construcţii atestaţi tehnico-profesional. 

(6) Disponibilităţile la finele anului din veniturile proprii se reportează în anul 
următor şi au aceeaşi destinaţie. 

(7) Cheltuielile de personal includ plata indemnizaţiei de participare a specialiştilor în 
calitate de membri în comitetele/comisiile/consiliile pentru avizări din punct de vedere tehnic, 
precum şi în comisiile de examinare pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu 
activitate în construcţii. 

(8) Cuantumul indemnizaţiei de participare a specialiştilor, ca membri în 
comitetele/comisiile/consiliile prevăzute la alin. (7), se aprobă prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice, odată cu aprobarea regulamentelor de 
organizare şi funcţionare ale acestora, în conformitate cu actele normative privind salarizarea 
personalului din instituţiile de învăţământ superior. 

(9) Cheltuielile necesare evaluării conformităţii produselor pentru construcţii, evaluării 
tehnice europene pentru produse pentru construcţii, elaborării şi avizării agrementelor 
tehnice în construcţii, atestării tehnico-profesionale şi autorizării specialiştilor cu activitate în 
construcţii, autorizării şi acreditării laboratoarelor în construcţii, verificării proiectelor şi 
execuţiei lucrărilor de construcţii, expertizării tehnice a proiectelor şi construcţiilor, certificării 
performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, inspecţiei tehnice în exploatare a 
echipamentelor şi utilajelor tehnologice, precum şi a instalaţiilor pentru construcţii, 
managementului calităţii în construcţii, verificărilor metrologice, recepţiei lucrărilor, urmăririi 
comportării în exploatare şi intervenţiei la construcţiile existente, precum şi postutilizării 
construcţiilor se suportă de către factorii interesaţi. 

Din programul definitiv de 110.811 mii lei în cursul exerciţiului bugetar 2016 s-au 
efectuat plăţi în sumă totală de 13.964 mii lei, diferenţa rămasă necheltuită fiind reportată 
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cu aceiaşi destinaţie pentru exerciţiul bugetar 2017 conform art. 43, alin. 6 din Legea nr. 
10/1995. 

 
La Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri 
Pentru realizarea activităților din cadrul Programului multianual de dezvoltare a 

destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, în anul 2016, prin Legea bugetului de stat pe 
anul 2016, la capitolul 87.01, titlul VI “Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism” a fost aprobată inițial suma de 43.949 mii 
lei, pentru finalizarea a 6 proiecte de investiții. La finele anului 2016, după ultima rectificare 
a bugetului de stat, conform OUG 86/2016, suma aprobată la acest capitol de cheltuieli a fost 
de 39.543 mii lei. Pentru finalizarea a 6 proiecte de investiții au fost efectuate plăți de la 
bugetul de stat în sumă de 19.972 mii lei, ceea ce înseamnă un grad de execuție de 50,51%, 
față de creditele bugetare aprobate până la finele anului 2016, și un grad de execuție de 
45,44% față de creditele bugetare aprobate inițial pentru anul 2016. Exemplificări de proiecte 
de investiții: 

- Obiectivul de investiții/proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de agrement, staţiunea 
Borsec” cu o sumă alocată final de la bugetul de stat (31.12.2016) de 4.000 mii lei. 

Scopul investiției îl constituie finalizarea contractului de lucrări la Centru 
balneoclimateric multifuncţional (finisaje interioare, exterioare, parcare) anul începerii 
investiției fiind 2011, iar anul finalizării investiției fiind 2017. 

Valoare totală proiectului a fost în sumă de 19.306 mii lei iar plățile efectuate la 
31.12.2016 de la bugetul de stat au fost în sumă de 2.140 mii lei rezultând un grad de 
execuție (plăți totale/valoare proiect) la 31.12.2016 de 89%. 

Cauzele nerealizării integrale a investiției: Lipsa finanţării 2013-2015. În anul 2016 
modificarea HG nr. 120 din 2010 a fost aprobată la finalul lunii august, motiv pentru care 
fondurile pentru investiţii au fost alocate la începutul lunii septembrie, ceea ce a avut impact 
negativ asupra datei de începere a lucrărilor în şantierele din zona montană cât şi asupra 
duratei lucrărilor. Proiectul a fost împărțit în două tronsoane, pentru finalizarea lucrărilor 
pentru tronsonul I (faza funcțională) mai este necesară suma de 8.816 mii lei. Tronsonul II 
nu poate începe datorită neobținerii avizului de la Agenția pentru Protecția Mediului Suceava. 

- Obiectivul de investiții/proiectul „Schi în România, staţiunea Straja” cu o sumă 
alocată final de la bugetul de stat (31.12.2016) de 3.700 mii lei 

Scopul investiției a fost construirea unui garaj/atelier reparaţii pentru ratrakuri şi 10 buc. 
tunuri de zăpadă, anul începerii investiției fiind 2011, iar anul finalizării investiției fiind 2016. 

Valoare totală proiectului a fost în sumă de 200.503 mii lei, plățile efectuate la 
31.12.2015 au fost în sumă de 122.060 mii lei, iar plățile efectuate la 31.12.2016 de la bugetul 
de stat au fost în sumă de 0 mii lei 

Cauzele nerealizării integrale a investiției: În 2016 s-a alocat suma de 3.700 mii lei 
pentru finalizarea unei faze funcţionale (construirea unui garaj/atelier reparaţii pentru ratrakuri 
şi 10 buc. tunuri de zăpadă). Nu s-a plătit nimic datorită faptului că autoritatea publică locală 
nu a depus documente justificative pentru efectuarea plăţii. Mai mult, contractul de lucrări de 
execuţie este expirat iar executantul este în insolvenţă. 

- Obiectivul de investiții/proiectul „Schi în România, municipiul Petroşani”- cu o 
sumă alocată final de la bugetul de stat (31.12.2016): 2.600 mii lei. 

Scopul investiției a fost finalizarea staţiei de pompare apă pentru producere zăpadă 
artificială şi achiziţionarea a 5 bucăţi tunuri de zăpadă, anul începerii investiției: 2009, iar anul 
finalizării investiției: 2017. 

Valoare totală a proiectului a fost în sumă de 351.782 mii lei iar plățile efectuate la 
31.12.2016 de la bugetul de stat au fost în sumă de 2.405 mii lei, iar plățile efectuate la 
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31.12.2016 de la bugetul de local au fost în sumă de 118 mii lei rezultând un grad de execuție 
(plăți totale/valoare proiect) la 31.12.2016 de 18%. 

Cauzele nerealizării integrale a investiției le constituie lipsa finanţării 2013-2015. În anul 
2016 modificarea HG nr. 120 din 2010 a fost aprobată la finalul lunii august. Din acest motiv 
fondurile pentru investiţii au fost alocate la începutul lunii septembrie, ceea ce a avut impact 
negativ asupra datei de începere a lucrărilor în şantierele din zona montană cât şi asupra 
duratei lucrărilor. Pentru funcționarea parțială (fază funcțională) in bune conditii a domeniului 
schiabil a fost necesara finalizarea staţiei de pompare apă pentru producere zăpadă artificială 
şi achiziţionarea a 5 buc. tunuri de zăpadă. 

- Obiectivul de investiții/proiectul „Schi în România, staţiunea Câmpulung 
Moldovenesc” – cu o sumă alocată final de la bugetul de stat (31.12.2016): 18.000 mii lei. 

Scopul investiției a fost finalizarea etapei I (finalizare amenajare şi profilare pârtie de 
schi, iluminat pârtie de schi, parcare, drum acces, finalizare clădire administrativă, sistem 
bileterie, finalizare instalatie zăpadă artificială), anul începerii investiției 2009 iar anul 
finalizării investiției 2017.  

Valoare totală a proiectului a fost în sumă de 107.630 mii lei, iar plățile efectuate la 
31.12.2016 de la bugetul de stat: 15.574 mii lei și plățile efectuate la 31.12.2016 de la bugetul 
de local: 50 mii lei, rezultând un grad de execuție (plăți totale/valoare proiect) la 31.12.2016 
de 63%. 

Cauzele nerealizării integrale a investiției le constituie lipsa finanţării 2013-2015. În anul 
2016 modificarea HG nr. 120/2010 a fost aprobată la finalul lunii august. Din acest motiv 
fondurile pentru investiţii au fost alocate la începutul lunii septembrie, ceea ce a avut impact 
negativ asupra datei de începere a lucrărilor în şantierele din zona montană cât şi asupra 
duratei lucrărilor. Proiectul a fost împărțit în două tronsoane, pentru finalizarea lucrărilor 
pentru tronsonul I (faza funcțională) mai este necesară suma de 8.816 mii lei. Tronsonul II 
nu poate începe datorita neobținerii avizului de la Agenția pentru Protecția Mediului Suceava. 

- Obiectivul de investiții "Menţinerea siguranţei în exploatare şi alinierea la 
exigenţele actuale, aferente funcţionării instituţiilor publice centrale, a imobilului din Bucureşti, 
Calea Victoriei nr. 152 - sediul Ministerului Economiei şi Comerţului" 

În anul 2016 a fost aprobată inițial suma de 2.248 mii lei, din care pentru realizarea 
obiectivului de investiții, a fost aprobată suma de 1.208 mii lei. La finele anului 2016, după 
ultima rectificare a bugetului de stat, nu au mai fost alocate fonduri, cauza nerealizării 
investiției fiind un proces în instanță al entității cu firmele executante ale lucrărilor de 
consolidare. Menționăm faptul că, investiția a fost începută în anul 2005, valoarea proiectului 
este de 100.430 mii lei, iar până la data de 31.12.2015 au fost efectuate plăți în sumă de 
47.553 mii lei, gradul de execuție fiind de 47%. 
 

La Ministerul Administrației și Internelor 
Având în vedere că obiectivele de investiții de la Cap. 61 – Ordine Publică și Siguranță 

Națională și Cap. 80A - Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă, sunt prevăzute 
în poziție globală în Anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat, acestea nu se detaliază în 
conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 157/ 2007 și ale art. 38^1 alin. (4) din Legea 
500/2002: „Obiectivele/Proiectele de investiții în continuare și obiectivele/proiectele de 
investiții noi cuprinse programele de investiții ale instituțiilor publice din sectorul de apărare, 
ordine publică și siguranță națională a căror detaliere conține informații clasificate, potrivit 
legii se prevăd în poziții globale…”. 

Bugetul alocat cheltuielilor de capital în anul 2016 a fost de 143.615 mii lei, iar pentru 
finanțarea lucrărilor de investiții au fost alocate fonduri în cuantum de 60.790 mii lei, din care 
s-au efectuat plăți în sumă de 60.305 mii lei. Diferența de 82.825 mii o reprezintă alte acțiuni 
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de investiții, finanțate de la litera C „Alte cheltuieli de investiții” cum ar fi dotări independente, 
alte active fixe etc. 

Principalele cauze care au condus la întârzieri în implementarea unor obiective de 
investiții pe parcursul anului 2016 sunt următoarele: 

- modificarea legislației privind achizițiile publice; 
- timpul necesar soluționării contestațiilor depuse în cadrul procedurilor de achiziție; 
- necesitatea actualizării soluției tehnice; 
- necesitatea reproiectării ca urmare a modificării destinației anumitor spații si 

modificării normativelor tehnice; 
- intrarea antreprenorului în insolvență; 
- lipsa personalului de specialitate. 

 
La Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Din analiza execuției bugetare s-a constatat că investițiile aprobate prin programul de 

investiții pe anul 2016 a fost realizat în proporție de peste 85%, un grad mai redus de realizare 
fiind înregistrat în ceea ce privește investițiile Regiei naționale a Pădurilor ”ROMSILVA”, 
principala cauză fiind aprobarea cu întârziere a alocațiilor pe 2016, situația juridică incertă a 
terenurilor și vremea nefavorabilă. Astfel, la nivelul ROMSILVA nu au fost realizate în proporții 
adecvate programele privind perdelele forestiere, reabilitarea drumurilor forestiere și lucrări 
de corectare torenți.  

Având în vedere atribuțiile prevăzute la art. 41 alin (4), respectiv ”Ministerul Finanţelor 
Publice coordonează monitorizarea întregului program de investiţii, scop în care va 
solicita ordonatorilor principali de credite toate informaţiile necesare”, echipa de control 
a solicitat reprezentanțiilor MFP să formuleze un puct de vedere referitor la motivațiile care 
au determinat nerealizarea investițiilor/programelor de către ministere. 

Răspunsul formulat de MFP a fost următorul: ”Potrivit alin (6) al art.44 din Legea nr.500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, OPC sunt responsabili de realizarea 
obiectivelor/proiectelor de investiții și categoriilor de investiții incluse în programele de investiții publice. 

Potrivit prevederilor alin (1) al art.44 din legea nr.500/2002, pe parcursul execuției bugetare, OPC urmăresc 
derularea procesului investițional, în conformitate cu dispozițiile acestei legi și întocmesc rapoarte lunare de 
monitorizare, pe care le transmit centralizat, în format electronic, la Ministerul finanțelor public, până cel târziu în 
a zecea zi lucrătoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioară, detaliate în structura aprobată potrivit 
programelor de investiții publice, anexe la bugetele acestora. 

Structura situațiilor transmise lunar de OPC în baza alin (1) al art.44 din Legea nr. 500/2002, este stabilită 
potrivit prevederilor Ordinului ministerului finanțelor publice nr.1202/2008 privind stabilirea structurii situațiile 
referitoare la monitorizarea derulării programului de investiții publice prevăzute la art.5 alin (2) și a unor precizări 
referitoare la prevederile art.2 alin (1) din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 
domeniul bugetar și cuprinde plățile efectuate (cumulat de la începutul anului până la finele lunii pentru care se 
prezintă raportarea, vis-a-vis de programul anual actualizat). 

Astfel, DGPB nu are atribuții cu privire la monitorizarea atribuirii și derulării contractelor aferente proiectelor 
de investiții, acestea fiind conform legii în responsabilitatea OPC. 

Sub rezerva celor de mai sus, în opinia DGPB, unul din motivele nerealizării investițiilor sau întârzierii 
în realizarea proiectelor de investiții îl poate constitui modificarea pachetului legislativ privind achizițiile 
publice în cursul anului 2016.” 

 
Față de cele de mai sus, echipa de control reiterează importanța strategică a MFP și 

necesitatea ca atribuțiile de coordonare a monitorizării întregului program de investiţii să fie 
îndeplinite cu o rigoare mai mare. Apreciem că schimbările legislative operate în cursul 
anului 2016 (invocate de MFP, însă legiferate sub îndrumarea acestei instituții), nu ar trebui 
să fie prezentate drept motiv pentru gradul scăzut de realizare a investițiilor, ci 
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dimpotrivă ar trebui să reprezinte un factor de accelerare a realizării investițiilor. Având în 
vedere cei 4,5 miliarde lei reprezentând nerealizarea programului de investiții (aprox.33,55% 
din total program de investiții) se o implicare a MFP și luarea unor măsuri pentru creșterea 
nivelului execuției investițiilor. Subliniem faptul că, pentru anul 2016, din cei 4,5 miliarde lei 
nerealizați la investiții, suma de 2,16 miliarde lei reprezintă diferența dintre program și plățile 
realizate din bugetul de stat, iar suma de 2,31 miliarde lei (50,98%) reprezintă diferența dintre 
program și plățile realizate din alte surse de finanțare. 
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CHELTUIELI DE CAPITAL 

Nr. 
Crt. 

entitate 
Program 
rectificat 

noiembrie. 

Influente 
(cedari/alocari 
FRB, M, virari). 

Program 
definitiv 

2016. 

Executie la 
30 dec. 2016. 

Ramas 
neutilizat/ 
program 
rectificat. 

Ramas 
neutilizat/ 
program 
definitiv. 

Executie/Re
ctificat. 

Executie/Def
initiv. 

0 1 2 3 4 5 6=2-5 7=4-5 8=5/2 9=5/4 

1 MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ 182,219 -2,400 179,819 4,842 177,377 174,977 2.7% 2.7% 

2 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 165,000 -41,627 123,373 95,668 69,332 27,705 58.0% 77.5% 

3 MINISTERUL APARARII NATIONALE 1,860,684 457,073 2,317,757 2,295,261 -434,577 22,496 123.4% 99.0% 

4 MINISTERUL SANATATII 28,177 -8,756 19,421 3,619 24,558 15,802 12.8% 18.6% 

5 MINISTERUL MEDIULUI APELOR SI PADURILOR 111,967 0 111,967 98,546 13,421 13,421 88.0% 88.0% 

6 MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE 102,197 0 102,197 93,515 8,682 8,682 91.5% 91.5% 

7 
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE 
AFACERI 9,853 0 9,853 1,849 8,004 8,004 18.8% 18.8% 

8 MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE 283,499 -4,234 279,265 271,599 11,900 7,666 95.8% 97.3% 

9 CAMERA DEPUTATILOR 31,250 -10,750 20,500 14,912 16,338 5,588 47.7% 72.7% 

10 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 117,133 0 117,133 113,176 3,957 3,957 96.6% 96.6% 

11 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 38,385 -9,502 28,883 26,717 11,668 2,166 69.6% 92.5% 

12 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 149,963 -5,073 144,890 142,998 6,965 1,892 95.4% 98.7% 

13 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 116,938 -29,157 87,781 86,016 30,922 1,765 73.6% 98.0% 

14 ACADEMIA ROMANA 6,315 0 6,315 4,638 1,677 1,677 73.4% 73.4% 

15 SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 13,863 -1,022 12,841 11,267 2,596 1,574 81.3% 87.7% 

16 MINISTERUL JUSTITIEI 43,000 -1,694 41,306 40,120 2,880 1,186 93.3% 97.1% 

17 SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE 5,264 0 5,264 4,100 1,164 1,164 77.9% 77.9% 

18 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 26,350 0 26,350 25,281 1,069 1,069 95.9% 95.9% 

19 MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI 900 0 900 28 872 872 3.1% 3.1% 

20 AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA 24,020 -4,500 19,520 18,790 5,230 730 78.2% 96.3% 

21 MINISTERUL CULTURII 1,511 0 1,511 899 612 612 59.5% 59.5% 

22 AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE 3,855 0 3,855 3,554 301 301 92.2% 92.2% 

23 CURTEA CONSTITUTIONALA 2,702 -163 2,539 2,288 414 251 84.7% 90.1% 

24 CURTEA DE CONTURI 11,097 0 11,097 10,853 244 244 97.8% 97.8% 

25 
MINISTERUL MUNCII FAMILIEI PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR 
VARSTNICE 4,993 0 4,993 4,763 230 230 95.4% 95.4% 

26 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA 
ALIMENTELOR 516 0 516 317 199 199 61.4% 61.4% 

27 ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA 420 0 420 248 172 172 59.0% 59.0% 

28 MINISTERUL PUBLIC 27,400 -131 27,269 27,105 295 164 98.9% 99.4% 

29 ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA 9,700 -835 8,865 8,718 982 147 89.9% 98.3% 

30 SENATUL ROMANIEI 7,820 -538 7,282 7,148 672 134 91.4% 98.2% 

31 AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI 371 0 371 267 104 104 72.0% 72.0% 

32 INSTITUTUL CULTURAL ROMAN 450 -70 380 283 167 97 62.9% 74.5% 

33 CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 1,416 -1,110 306 226 1,190 80 16.0% 73.9% 

34 CONSILIUL CONCURENTEI 1,596 -280 1,316 1,251 345 65 78.4% 95.1% 
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35 OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT 752 -290 462 440 312 22 58.5% 95.2% 

36 AVOCATUL POPORULUI 200 -50 150 131 69 19 65.5% 87.3% 

37 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 500 -33 467 452 48 15 90.4% 96.8% 

38 SERVCIUL ROMAN DE INFORMATII 238,508 0 238,508 238,495 13 13 100.0% 100.0% 

39 MINISTERUL ENERGIEI 1,166 -565 601 589 577 12 50.5% 98.0% 

40 SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE 61,710 0 61,710 61,701 9 9 100.0% 100.0% 

41 CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL 40 0 40 33 7 7 82.5% 82.5% 

42 CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢII 94 0 94 91 3 3 96.8% 96.8% 

43 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 33,829 0 33,829 33,826 3 3 100.0% 100.0% 

44 CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII 59 0 59 57 2 2 96.6% 96.6% 

45 CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR 523 0 523 521 2 2 99.6% 99.6% 

46 INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE 2,539 -308 2,231 2,230 309 1 87.8% 100.0% 

47 CONSILIUL LEGISLATIV 169 0 169 168 1 1 99.4% 99.4% 

48 OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR 2,035 -623 1,412 1,411 624 1 69.3% 99.9% 

49 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 146 0 146 145 1 1 99.3% 99.3% 

50 AUTORITATEA NATIONALA PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR 665 -518 147 146 519 1 22.0% 99.3% 

51 MINISTERUL PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ ȘI DIALOG CIVIC 181 0 181 180 1 1 99.4% 99.4% 

52 
AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR 
CU CARACTER PERSONAL 401 -42 359 358 43 1 89.3% 99.7% 

53 
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOASTEREA MERITELOR 
LUPTATORILOR IMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT IN 
ROMANIA IN PERIOADA 1945-1989 295 -215 80 80 215 0 27.1% 100.0% 

54 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PRESĂ AGERPRES 25 0 25 25 0 0 100.0% 100.0% 

55 SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE 0 0 0 0 0 0 - - 

56 CONSILIUL DE MONITORIZARE SI IMPLEMENTARE A CONVENTIEI 50 -50 0 0 50 0 0.0% - 

57 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ACTIUNI GENERALE             - - 

   3,734,711 332,537 4,067,248 3,761,940 -27,229 305,308 100.7% 92.5% 
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 Întrebarea nr. 15 - Care este suma care a rămas necheltuită la sfârşitul anului 2016 la 
capitolul cheltuieli de personal? 

 
La nivelul bugetului general consolidat, volumul cheltuielilor de personal 

neefectuate la 31.12.2016 este de 1,6 miliarde lei, din care la bugetul de stat reprezintă 158,7 
milioane lei.  

Cheltuielile de personal efectuate 2016, reflectate în Bugetul General Consolidat au fost 

în valoare de 57,04 miliarde lei, respectiv 7,52% din PIB. Prin comparație cu nivelul aprobat 

inițial, se constată că nivelul realizat al cheltuielilor de personal s-a situat sub nivelul prognozat 

inițial și modificat ulterior la cele două rectificări bugetare, fapt ce infirmă necesitatea creșterii 

prevederilor bugetare și a plafonului stabilit inițial prin Legea nr. 338/2015 (7,7% din PIB). 

 

INDICATORI 
BUGET GENERAL 

CONSOLIDAT 

Program inițial 
aprobat 2016 

Rectificare I 
2016 (august 

2016) 

Rectificare II 2016 
(noiembrie 2016) 

Program 
actualizat la 
31.12.2016 

Execuție la 
31.12.2016 
(estimări) 

Cheltuieli de personal  
(milioane lei) 

57,335.0 58,835.4 58,796.8 58,646.5 57,040.1 

% in PIB 7.7% 7.7% 7.8% 7.7% 7,52% 
 

Cele mai mari credite bugetare neconsumate la 31.12.2016 (pentru cheltuieli de 
personal) se înregistrează la următorii ordonatori de credite ai bugetului de stat: 

- Ministerul Educatiei Naționale și Cercetarii Stiintifice – 36,3 milioane lei; 
- Ministerul Afacerilor Interne – 24 milioane lei; 
- Ministerul Finanțelor Publice – 15,7 milioane lei; 
- Ministerul Justiției – 7,9 milioane lei; 
- Ministerul Afacerilor Externe – 10,4 milioane lei 
- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – 7,7 milioane lei. 

 

În ceea ce privește execuția cheltuielilor la nivelul Bugetului de stat, se constată un volum 

de aprox. 158,7 milioane lei reprezentând cheltuieli de personal neefectuate de către 

ordonatorii principali de credite.  

Ordonatorii principali de credite cu cele mai mari volume de cheltuieli de personal 
nerealizate sunt:  

- Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice - Sumele rămase neutilizate aferente 
cheltuielilor cu personal au fost de aprox. 36,3 milioane lei, rezultând un grad de execuție final 
de 91,7%. 

- Ministerul Afacerilor Interne - Sumele rămase neutilizate aferente cheltuielilor cu personal 
au fost de aprox. 24 milioane lei, rezultând un grad de execuție final de 99,2% ca urmare: 

a) asigurării cu prioritate a fondurilor bugetare necesare organizării şi desfăşurării în 
anul 2016 atât a alegerilor locale cât şi a celor parlamentare, pentru care au fost aprobate 
credite bugetare distinct în bugetul M.A.I., conform estimărilor efectuate referitoare la numărul 
de persoane participante la buna organizare şi derulare a procesului electoral şi a indemnizaţiilor 
ce urmau a fi achitate acestora; 
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b) numărului foarte mare de pensionări din cursul anului 2016 (aproximativ 10.000 de 
cadre militare şi poliţişti) ceea ce a influenţat semnificativ necesarul de credite bugetare privind 
drepturile salariale, normele de hrană şi drepturile de echipare. 

Ministerul Apărării Naționale 
 La titlul I ”Cheltuieli de personal” nu au fost utilizate creditele bugetare în sumă de 4.547 

mii lei, datorită sumelor fracționate rămase la fiecare alineat bugetar, la nivelul celor 365 de 
ordonatori de credite și care nu au putut fi retrase conform legislației incidente. 

- Ministerul Finanțelor Publice - Sumele rămase neutilizate aferente cheltuielilor cu 
personal au fost de aprox. 15,7 milioane lei, rezultând un grad de execuție final de 98,6%. 

- Ministerul Afacerilor Externe - Sumele rămase neutilizate aferente cheltuielilor cu 
personal au fost de aprox. 10,4 milioane lei, rezultând un grad de execuție final de 95,2%. 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltare Rurală 
La data de 31.12.2016, la Titlul I - Cheltuieli de personal a rămas în disponibil suma de 

7.766 mii lei (reprezentând 1,37% din total sume alocate la aceste capitol). 
Situația s-a datorat faptului că la nivelul MADR și ordonatorilor din subordine un număr de 

381 posturi vacante, din care la: APIA - 220 posturi, MADR - 80 posturi precum și la alți 5 
ordonatori de credite din subordinea MADR (Agenția Zonei Montane, Agenția Națională pentru 
Pescuit și Acvacultură, Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof.G.K.Constantinescu”, Direcțiile 
Agricole Județene, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de 
Creștere a Precipitațiilor) un număr de 81 posturi (conform anexei nr.3 atașată la raportul de 
control întocmit la această entitate)  

Totodată, având în vedere faptul că sumele semnificative neutilizate la 31.12.2016, la 
capitolul cheltuieli de personal, se regăsesc la MADR și APIA, echipa de control prezintă cauzele 
neutilizării acestora: 

Ministerul Energiei - Cheltuielile de personal aprobate în baza Legii nr. 339/2015 au fost 
în sumă de 14.947 mii lei fiind diminuate conform OUG nr. 86/2016 cu suma de 1.100 mii lei. 

Programul definitiv în cazul cheltuielilor de personal a fost în sumă de 13.847 mii lei din 
care la data de 31.12.2016 a rămas neutilizată suma de 306,6mii lei respectiv aproximativ 2,2% 
din suma bugetată. 

Sumele necheltuite la acest capitolul cheltuieli de personal au fost în principal aferente 
indemnizațiilor de delegare (30%), indemnizațiilor de detașare (100%) și se datorează 
neefectuării de deplasări în țară și străinătate în cuantumul prevăzut. 

Ministerul Mediului 
Conform execuției bugetare pe anul 2016 (Anexa 1), la 31 decembrie 2016, cheltuielile de 

personal au fost de 170.249 mii. lei reprezentând peste 96% din prevederile bugetare definitive 
de 177.200 mii lei. Suma rămasă necheltuită este de 6.951 mii.lei și se datorează în principal 
nemajorării salariilor unităților subordonate administrației centrale care și-au prevăzut alocații în 
acest sens și neocupării posturilor vacante.  

Ministerul Muncii 
Din analiza efectuată asupra fundamentării și utilizării creditelor bugetare alocate de la 

bugetul de stat la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, a rezultat că suma rămasă necheltuită la 31 
decembrie 2016 a fost de 651 mii lei.. 

Printre cauzele pentru care s-au înregistrat sume necheltuite la finele anului 2016la acest 
titlu de cheltuieli, se numără pe de o parte, posturile total aprobate la începutul anului 2016 care 
nu au fost ocupate și pe de altă parte, sumele cares-au recuperat atât de la fondul național unic 
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de asigurări sociale de sănătate, cât și de la bugetele proiectelor derulate din fonduri externe 
nerambursabile. 

Detaliat, situația creditelor alocate, a celor rectificate și a plăților efectuate pentru această 
categorie de cheltuieli este următoarea: 

 în bugetul inițial centralizat al ministerului a fost prevăzutăsuma de 250.671 mii lei; 
 pe parcursul anului 2016 au avut locdouă rectificări ale bugetului inițial,prin 

diminuare cu suma totală de 31.788 mii lei, astfel: 
1. cu suma de 23.788 mii lei,aferentă celor 8 organismeintermediareregionale (OIR) 

care au fostpreluate de cătreMinisterulFondurilorEuropene, diminuareefectuatăprinO.G. nr. 
14/2016cu privire la rectificareabugetului de stat peanul 2016, întrucâtcreditele bugetare alocate 
inițial au fost diminuateînbaza OUG nr.23/2016 pentruaprobareaunormăsuri de eficientizare a 
sistemului de gestionare a fondurilorstructuraleşi de investiţiieuropene(Protocolul de predare –
preluare nr.4686/DP/ 15.07.2016); 

2. cu suma de 8.000 mii lei,rectificareprevăzutăprinO.U.G. nr. 86/2016cu privire la 
rectificareabugetului de stat peanul 2016. În notele de fundamentare transmise de către entitățile 
din subordinea ministerului, a fost solicitată suplimentarea sumelor la acest titlu de cheltuieli, ca 
urmare a creșterilor salariale determinate de punerea în aplicare a OUG nr.20/2016 pentru 
modificarea și completarea OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2016, dar și pentru asigurarea creditelor bugetare necesare promovării 
funcționarilor publici care îndeplineau condițiile de promovare, Ministerul Finanțelor Publice a 
diminuat creditele bugetare alocate. 

 creditelebugetare definitive alocate rămase după cele două rectificărimenționate 
anteriorau fost în sumă de 218.883 mii lei; 

 plățile efectuate la finele anului 2016 au fost în sumă de 218.232 mii lei; 
Printre cauzele menționate, de către entitate,pentru care au fost înregistrate sume 

necheltuite la Titlul 10„Cheltuieli de personal”, la finele anului 2016, în valoare de 651 mii lei s-
au precizat următoarele: 

-bugetarea posturilor total aprobate, din care unele nu au fost ocupate în cursul anului 
2016, iar altele au fost suspendate; 

-sumele recuperate de la fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, care au 
reîntregit creditele bugetare la acest titlu, pentru concediile medicale ale salariaților; 

- sumele recuperate din bugetele proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile 
pentru diverse plăți; 

- sume reprezentând indemnizații de delegare pentru deplasări care nu s-au mai efectuat. 
 

Ministerul Sănătății 
În anul 2016, Ministerului Sănătății, conform Legii nr. 339/2015 privind aprobarea 

bugetului de stat pe anul 2016, la capitolul ”Cheltuieli de personal” a avut aprobate credite 
bugetare în sumă de 1.042.138 mii lei. Urmare rectificărilor bugetare, bugetul aprobat definitiv 
a fost în sumă de 969.866 mii lei.  

Pe parcursul anului, creditele bugetare alocate capitolului ”Cheltuieli de personal” au fost 
rectificate prin OUG nr.86/2016, respectiv diminuate cu suma de 37.564 mii lei, ulterior creditele 
bugetare la capitolul ”cheltuieli de personal” în sumă de 34.708 mii lei au fost 
disponibilizatecătre Fondul de Rezervă la dispoziția Guvernului. 

Din analiza efectuată la capitolul ”Cheltuieli de personal” a rezultat că la data de 
31.12.2016, plățile efectuate de către Ministerul Sănătății au fost în sumă de 965.131 mii lei, 
suma neutilizată fiind de 4.735 mii lei respectiv 0,50% din prevederea definitivă . 
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În ceea ce privește suma de 4.735 mii lei neutilizată se constată în unele cazuri că unitățile 
sanitare au efectuat estimări neîntemeiate, exemplificăm următoarele unități sanitare care nu 
au utilizat sumele solicitate conform notelor de fundamentare înaintate spre aprobare 
ordonatorului principal de credite: 

- Serviciul de Ambulanță Bihor – suma de 787 mii lei; 
- Ministerul Sănătății – aparat propriu – 301 mii lei; 
- Serviciul de Ambulanță Mehedinți – 159 mii lei 
- Direcția de Sănătate Publică Galați – 152 mii lei 
 
Potrivit justificărilor solicitate entităților în cauză motivele neutilizării sumei solicitate sunt: 
- Supraestimarea cheltuielilor de personal privind aplicarea OUG 20/2016 pentru 

modificarea și completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

- Nerecuperarea concediilor medicale aferente anului 2016; 
- Modificările legislative survenite la finele anului 2016, în ceea ce privește modalitatea 

de calcul a orelor de gardă efectuate de personalul operativ; 
- Neestimarea necesarului de fonduri în mod corect, prin suplimentarea numărului de 

echipaje medicale în regim de gardă 
În concluzie, din situațiile prezentate mai sus, se reține faptul că unitățile sanitare din 

subordinea Ministerului Sănătății, cât și aparatul propriu al acestuia, au solicitat credite 
bugetare fără o fundamentare corectă, respectiv supraestimarea cheltuielilor de personal. 

Suma de 866 mii lei rămasă necheltuită se datorează ca urmare a neocupării posturilor 
scoase la concurs precum și vacantării unor posturi prin demisii, transferuri și detașări. Facem 
precizarea că MCSI a disponibilizat la Fondul de rezervă bugetară în decembrie 2016 suma de 
200 mii lei. 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
Prin rectificarea din luna octombrie, OUG nr. 86/2016, programul aferent exerciţiului 2016 

credite alocate la Titlul I – Cheltuieli de personal a ajuns la suma totală de 67.728 mii lei din care 
urmare analizei la nivelul ordonatorului principal de credite, executată conform art. 54 din Legea 
nr. 500/2002 privind finanţele publice, în trimestrul IV a fost cedată la bugetul de stat suma totală 
de 30.214 mii lei din care 1.222 mii lei reprezintă credite alocate la Titlul I.  

La închiderea exerciţiului programul definitiv al anului 2016 însuma 66.606 mii lei din care 
au fost efectuate plăţi în sumă totală de 65.112 mii lei, rezultând o execuţie de 97,8%. La finele 
exerciţiului au rămas neutilizați 1.494 mii lei, sumă anulată de drept. 

Creditele rămase neutilizate la sfârșitul anului se datorează faptului că bugetarea s-a 
fundamentat pe numărul posturilor cuprinse în ştatul de funcţii iar urmare celor 30 concursuri 
organizate în cursul anului 2016 pentru ocuparea posturilor neîncadrate nu s-a reuşit ocuparea 
tuturor posturilor scoase la concurs. 

 

Ministerul Comunicațiilor 
Cu privire la valoarea sumei rămasă necheltuită la 31 decembrie 2016 la capitolul 

cheltuieli de personal, echipa de control a constatat că motivele pentru care MCSI nu a utilizat 
în întregime creditele bugetare aprobate aferente anului 2016 pentru aceste programe/proiecte, 
au fost următoarele: 
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Suma de 866 mii lei rămasă necheltuită se datorează ca urmare a neocupării posturilor 
scoase la concurs precum și vacantării unor posturi prin demisii, transferuri și detașări. Facem 
precizarea că MCSI a disponibilizat la Fondul de rezervă bugetară în decembrie 2016 suma de 
200 mii lei. 

Deși în cazul cheltuielilor de personal ar fi trebuit să se înregistreze un nivel de realizare 
apropiat de 100% (o proiecție cu acuratețe sporită), se remarcă numeroase situații în care 
volumul cheltuielilor nerealizate a depășit 5% din bugetul alocat (în unele cazuri ajungând până 
la echivalentul mediei lunare a cheltuielilor de personal).  

 

 

Situația detalită pentru fiecare ordonator cu privire la nivelul de realizare a cheltuielilor 
de personal (după cea de-a doua rectificare) și sumele rămase neutilizate la 31.12.2016 este 
prezentată în tabelul de mai jos: 
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BUGETUL DE STAT - CHELTUIELI DE PERSONAL        

Nr. 
Crt. 

Ordonator principal de credite 
Program 
rectificat 

noiembrie. 

Influente 
(cedari/alocari 
FRB, M, virari). 

Program 
definitiv 2016. 

Executie la 
31 dec. 
2016. 

Ramas 
neutilizat/ 
program 
rectificat. 

Ramas 
neutilizat/ 
program 
definitiv. 

Executie/
Rectificat. 

Executie/ 
Definitiv. 

0 1 2 3 4 5 6=2-5 7=4-5 8=5/2 9=5/4 

1 ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA 20,755 -205 20,550 20,360 395 190 98.1% 99.1% 

2 SENATUL ROMANIEI 115,287 -1,400 113,887 111,329 3,958 2,558 96.6% 97.8% 

3 CAMERA DEPUTATILOR 228,062 -4,942 223,120 215,463 12,599 7,657 94.5% 96.6% 

4 INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE 74,490 -634 73,856 73,695 795 161 98.9% 99.8% 

5 CURTEA CONSTITUTIONALA 13,839 -125 13,714 13,647 192 67 98.6% 99.5% 

6 CONSILIUL LEGISLATIV 7,879 -103 7,776 7,773 106 3 98.7% 100.0% 

7 CURTEA DE CONTURI 207,603 0 207,603 204,388 3,215 3,215 98.5% 98.5% 

8 CONSILIUL CONCURENTEI 42,360 -2,990 39,370 39,190 3,170 180 92.5% 99.5% 

9 AVOCATUL POPORULUI 12,418 -290 12,128 12,074 344 54 97.2% 99.6% 

10 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR 
SECURITĂŢII 14,281 0 14,281 14,159 122 122 99.1% 99.1% 

11 CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 8,330 -140 8,190 8,128 202 62 97.6% 99.2% 

12 SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 227,872 -969 226,903 224,709 3,163 2,194 98.6% 99.0% 

13 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 400,583 -9,000 391,583 381,180 19,403 10,403 95.2% 97.3% 

14 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 67,728 -1,122 66,606 65,112 2,616 1,494 96.1% 97.8% 

15 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 2,173,860 -15,340 2,158,520 2,142,803 31,057 15,717 98.6% 99.3% 

16 MINISTERUL JUSTITIEI 1,624,458 -15,030 1,609,428 1,601,516 22,942 7,912 98.6% 99.5% 

17 MINISTERUL APARARII NATIONALE 3,698,762 -10,641 3,688,121 3,683,574 15,188 4,547 99.6% 99.9% 

18 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 7,703,201 -37,866 7,665,335 7,641,288 61,913 24,047 99.2% 99.7% 

19 
MINISTERUL MUNCII FAMILIEI PROTECTIEI SOCIALE SI 
PERSOANELOR VARSTNICE 218,883 0 218,883 218,229 654 654 99.7% 99.7% 

20 MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI 7,222 0 7,222 6,744 478 478 93.4% 93.4% 

21 MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE 566,950 0 566,950 559,184 7,766 7,766 98.6% 98.6% 

22 MINISTERUL MEDIULUI APELOR SI PADURILOR 177,200 0 177,200 170,249 6,951 6,951 96.1% 96.1% 

23 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 24,432 -1,680 22,752 22,608 1,824 144 92.5% 99.4% 

24 
MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE SI CERCETARII 
STIINTIFICE 439,900 0 439,900 403,583 36,317 36,317 91.7% 91.7% 

25 MINISTERUL SANATATII 1,004,574 -34,708 969,866 965,131 39,443 4,735 96.1% 99.5% 

26 MINISTERUL CULTURII 16,268 0 16,268 15,290 978 978 94.0% 94.0% 

27 
MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI PENTRU 
SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ 11,129 -200 10,929 10,263 866 666 92.2% 93.9% 

28 MINISTERUL PUBLIC 763,676 -8,983 754,693 751,566 12,110 3,127 98.4% 99.6% 

29 AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE 10,159 0 10,159 9,660 499 499 95.1% 95.1% 

30 SERVCIUL ROMAN DE INFORMATII 887,166 0 887,166 887,078 88 88 100.0% 100.0% 

31 SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE 136,850 0 136,850 136,069 781 781 99.4% 99.4% 

32 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ 130,217 0 130,217 130,217 0 0 100.0% 100.0% 

33 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE 183,703 0 183,703 183,683 20 20 100.0% 100.0% 

34 
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI RELAȚIILOR 
CU MEDIUL DE AFACERI 86,945 0 86,945 81,261 5,684 5,684 93.5% 93.5% 

35 MINISTERUL ENERGIEI 13,847 0 13,847 13,540 307 307 97.8% 97.8% 

36 ACADEMIA ROMANA 161,008 0 161,008 158,323 2,685 2,685 98.3% 98.3% 

37 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI 
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 26,562 0 26,562 26,209 353 353 98.7% 98.7% 

38 
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOASTEREA 
MERITELOR LUPTATORILOR IMPOTRIVA REGIMULUI 1,266 0 1,266 1,185 81 81 93.6% 93.6% 
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39 
OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A 
SPALARII BANILOR 12,021 -349 11,672 11,662 359 10 97.0% 99.9% 

40 
OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR 
SECRETE DE STAT 6,888 -93 6,795 6,755 133 40 98.1% 99.4% 

41 
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA 
DISCRIMINĂRII 4,099 0 4,099 3,927 172 172 95.8% 95.8% 

42 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PRESĂ AGERPRES 16,600 0 16,600 15,030 1,570 1,570 90.5% 90.5% 

43 INSTITUTUL CULTURAL ROMAN 9,388 -950 8,438 8,208 1,180 230 87.4% 97.3% 

44 SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE   0     0 0   

45 SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE   0     0 0   

46 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 77,108 -337 76,771 76,505 603 266 99.2% 99.7% 

47 AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA 35,839 -220 35,619 35,298 541 321 98.5% 99.1% 

48 CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL 4,051 -800 3,251 3,194 857 57 78.8% 98.2% 

49 
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A 
CONTESTATIILOR 9,253 0 9,253 9,120 133 133 98.6% 98.6% 

50 
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR 
STATULUI 13,104 0 13,104 12,765 339 339 97.4% 97.4% 

51 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 78,863 0 78,863 76,923 1,940 1,940 97.5% 97.5% 

52 
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU RESTITUIREA 
PROPRIETATILOR 16,794 -1,233 15,561 15,534 1,260 27 92.5% 99.8% 

53 ACADEMIA OAMENILOR DE STIINTA DIN ROMANIA 1,265 0 1,265 1,244 21 21 98.3% 98.3% 

54 
MINISTERUL PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ ȘI 
DIALOG CIVIC 2,194 0 2,194 2,071 123 123 94.4% 94.4% 

55 
CONSILIUL DE MONITORIZARE SI IMPLEMENTARE A 
CONVENTIEI 500 -500   0 500 0 0.0% - 

56 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE-ACTIUNI 
GENERALE   0   0 0 0 - - 

57 
AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A 
PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 3,780 -53 3,727 3,721 59 6 98.4% 99.8% 
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Proiectul Raportului de control a fost prezentat conducerii Ministerului Finanțelor 

Publice cu adresa nr. 105911/06.02.2017. 

Ședința de conciliere a avut loc în data de 06.02.2017 și în data de 07.02.2017, toate 

aspectele consemnate fiind clarificate, neexistând divergențe asupra concluziilor și 

recomandărilor formulate. 

 

* 
 

Prezentul raport de control conţine un nr. de 199 pagini, la care se adaugă anexele în format 

electronic (suport CD), și a fost întocmit în 3 exemplare şi a fost înregistrat sub nr. ……….….. din 

08.02.2017 la Ministerul Finanțelor Publice. Un exemplar al raportului de control a fost lăsat entității 

verificate, iar 2 exemplare ale raportului sunt lăsate entităţii verificate pentru a fi semnate și restituite 

Curții de Conturi în termenul de 5 zile calendaristice de la data înregistrării. 

Împotriva prezentului Raport de control conducătorul entității poate formula obiecțiuni în 

termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării acestuia la Ministerul Finanțelor Publice. 

   

ECHIPA DE CONTROL:     MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE: 

  

Florica DRAGOMIR     MINISTRU – VIOREL ȘTEFAN 

Dan-Paul GRIGORE    

Mircea DUNĂ     SECRETAR DE STAT – DANIELA PESCARU 

Cătălin TEODORESCU 

Sever UNGAN      Director general: Ioana BURLĂ 

Anca GHEORGHE      Director general: Dan MATEI 

Any NICOARĂ      Director general: Anca IORDACHE 
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OPIS ANEXE 

 

Anexa nr. 1  Situația privind execuția cumulată la luna decembrie 2016 a cheltuielilor de 
investiții pe ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat – elaborată de Ministerul Finanțelor 
Publice; 

Anexa nr. 2  Rapoartele de control întocmite de Curtea de Conturi la următorii ordonatori de 
credite ai bugetului de stat: 

- Ministerul Transporturilor; 
- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului; 
- Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri. 
- Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice; 
- Ministerul Sănătăţii;  
- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; 
- Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice; 
- Ministerul Culturii; 
- Ministerul Apărării Naţionale; 
- Ministerul Afacerilor Interne; 
- Ministerul pentru Societatea Informaţională;  
- Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice 
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