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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTATILOR

LEGE A

bugetului de stat pe anul 2021

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

SECJIUNEA 1
Dispozitii referitoare la bugetul de stat pe anul 2021

Art. 1. - Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul 

bugetar 2021 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe 

destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, 
bugetele Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, 
creditelor externe, fondurilor exteme nerambursabile si activitatilor 

fmantate integral din venituri proprii.

Art. 2. - (1) Sinteza bugetului de stat, detaliata la venituri pe 

capitole si subcapitole si cheltuielile pe parti, capitole, subcapitole, 
paragrafe, respectiv titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta 

in anexa nr. 1.
(2) Bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 173.700,8 

milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 326.407,2 milioane lei credite
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de angajament si in suma de 261.050,5 milioane lei credite bugetare, cu 

un deficit de 87.349,7 milioane lei.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finantare, cu 

detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, 
dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite si anexele la 

acestea sunt prevazute in anexa nr. 3.

Art. 3. - Cheltuielile bugetare sunt detaliate in bugetele 

ordonatorilor principali de credite pe surse de finantare, iar in cadrul 

acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate de 

cheltuieli.

SECflUNEA a 2-a
Dispozitii referitoare la bugetele locale pe anul 2021

Art. 4. - Din taxa pe valoarea adaugata se aloca 18.496,0 

milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
a) 2.979,1 milioane lei pentru fmantarea cheltuielilor descentralizate 

la nivelul judetelor, potrivit anexei nr. 4;
b) 7.648,4 milioane lei pentru fmantarea cheltuielilor descentralizate 

la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului 

Bucuresti, potrivit anexei nr. 5;
c) 420,0 milioane lei destinate flnantarii cheltuielilor privind 

drumurile judetene si comunale, suma repartizata pe judete potrivit 

anexei nr. 6. Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale se face de 

catre consiliul judetean prin hotarare, dupa consultarea primarilor, in 

functie de lungimea si starea tehnica a drumurilor;
d) 7.097,2 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale 

comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, pentru fmantarea cheltuielilor 

aferente functionarii serviciilor publice de salvare acvatica-salvamar si a 

posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinatie turistica, potrivit 

prevederilor art. 4 alin. (2’) din Ordonanta de urgenta a Guvemului 

nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor 

desf^urate pe plaja, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

m*. 274/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aplicarea 

prevederilor art. 7 alin. (4) si art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvemului 

m*. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau
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lucreaza in unele iocalitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei 

„Delta Dunmi”, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
pentru fmantarea cheltuielilor determinate de achitarea obligatiilor de plata 

ale unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Suceava, aferente 

imprumutului extern contractat pentru realizarea Programului „Utilitati 

si mediu la standarde europene in judetul Suceava”, potrivit prevederilor 

art. XII alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvemului 

nr. 114/2009 privind unele masuri fmanciar-bugetare, aprobata prin 

Legea nr. 240/2011, cu modificarile ulterioare, reprezentand rate de 

capital si dobanzi scadente in anul 2021 pentru componenta gaz, rate de 

capital si dobanzi scadente in anul 2021 pentru componenta termie, 
precum si debite restante la fondul de rise, precum si pentru fmantarea 

unor proiecte de investitii si a altor cheltuieli, potrivit anexelor nr. 7, 
7/01, 7/02 si 7/03;

e) 351,3 milioane lei pentru fmanfarea cheltuielilor invatamantului 

particular si cel confesional, acreditate, potrivit anexei nr. 8.

Art. 5. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, 
prevazute la art.4 lit. a), sunt destinate:

a) fmantarii sistemului de protectie a copilului si a centrelor 

publice pentru persoane adulte cu handicap, in baza standardelor de cost 

calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, prevazute in 

Hotararea Guvemului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de 

cost pentru serviciile sociale, in limita prevazuta la art. 20 alin. (1) din 

Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 103/2013 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte 

masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin 

Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) fmantarii cheltuielilor determinate de implementarea 

Programului pentru scoli al Romaniei, pana la sfarsitul anului scolar 

2020 - 2021, potrivit prevederilor Hotararii Guvemului nr. 678/2020 

privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentm 

scoli al Romaniei in perioada 2017 - 2023 pentm anul scolar 2020 - 2021, 
precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvemului 

nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru §coli al Romaniei in 

perioada 2017 - 2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 

acestuia in anul scolar 2017 - 2018, cu incadrare in sumele prevazute 

pentru anul 2021 in fiecare dintre anexele nr. 1 - 3 la aceasta hotarare;
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c) finantarii drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale 

care frecventeaza invatamantul special, potrivit prevederilor Hotararii 

Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor 

copiilor cu cerinte educationale speciale scolarizati in sistemul de 

invatamant preuniversitar, cu modificarile ulterioare, in conformitate cu 

prevederile lit. A din anexa la Hotararea Guvernului nr. 904/2014 pentru 

stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute de 

art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea 

drepturilor copilului;
d) finantarii cheltuielilor cu bunuri si servicii pentru intretinerea 

curenta a unitatilor de invatamant special si centrelor judetene de resurse 

si asistenta educationala din invatamantul special;
e) finantarii institutiilor de cultura descentralizate incepand cu

anul 2002;
f) finantarii serviciilor publice comunitare de evidenta a 

persoanelor aflate in subordinea consiliilor judetene;
g) finantarii cheltuielilor de functionare ale caminelor pentru 

persoane varstnice de la nivelul judetelor, potrivit prevederilor art. 18 

alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a 

persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, in baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri 

de servicii soclale, aprobate conform prevederilor Hotararii Guvernului 

nr. 426/2020;
h) finantarii drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind 

stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din 

familii defavorizate, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) platii sprijinului sub forma de contributii care va asigura 

completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale 

unitatilor de cult locale, pentru personalul neclerieal angajat in unitatile 

de cult din tara, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Sectiunea 

a 3-a, lit. E, a capitolului III „Culte”, din anexa nr. I la Legea-cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publiee, 
cu modificarile si completarile ulterioare;

j) finantarii burselor acordate elevilor care frecventeaza 

invatamantul special, potrivit pievederilor art. 82 si 105 din Legea 

educatiei nationale nr. 1/2011, cisi.modificarile si completarile ulterioare.
(2) in situatiile in carejPtogramul pentru scoli al Romaniei se 

deruleaza de eatre consiliilei locale ale comunelor, oraselor si 

municipiilor, prin hotarare a comsiliului judetean se vor repartiza sume
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cu aceasta destinatie unitatilor administrativ-teritoriale respective, cu 

diminuarea veniturilor bugetului local al judetului si majorarea 

corespunzatoare a veniturilor comunelor, oraselor si municipiilor, dupa 

caz, Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se 

reflecta in bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor la 

indicatorul de venituri „Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 

pentru fmantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor”.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, prevazute 

la art. 4 lit. b), sunt destinate:
a) fmantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de 

stat pentru categoriile de cheltuieli prevazute la art. 104 alin. (2) lit. b) - d) 

din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) fmantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap 

grav acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 

privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita prevazuta 

la art. 20 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013, 
aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

c) fmantarii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, 
carbuni si combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social, 
potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada 

sezonului rece, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

d) fmantarii serviciilor publice comunitare de evidenta a 

persoanelor aflate in subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, 
municipiilor, sectoarelor si Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

e) fmantarii cheltuielilor creselor;
f) fmantarii cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si 

municipiului Bucuresti, respectiv pentru: sistemul de protectie a copilului, 
centrele publice pentru persoane adulte cu handicap, cheltuielile 

determinate de implementarea Programului pentru scoli al Romaniei, 
pana la sfarsitul anului scolar 2020 - 2021, potrivit prevederilor Hotararii 

Guvernului nr. 678/2020, cu incadrare in sumele prevazute pentru anul 

2021 in fiecare dintre anexele nr. 1 - 3 la aceasta hotarare, cheltuielile cu 

bunuri si servicii pentru intretinerea curenta a unitatilor de invatamant 

special si Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta
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Educationala, institutiile de cultura descentralizate incepand cu anul 2002 

si plata sprijinului sub forma de contributii, care va asigura completarea 

drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unitatilor de cult 

locale pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult, potrivit 

prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Sectiunea a 3-a, lit. E, a capitolului 

III „Culte”, din anexa m. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile 

si completarile ulterioare, drepturile copiilor cu cerinte educationale care 

frecventeaza invatamantul special si invatamantul de masa, fmantarea 

drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015, cu modificarile si completarile 

ulterioare, pentru prescolarii din invatamantul special si invatamantul de 

masa, bursele elevilor din invatamantul special si invatamantul de masa si 
cheltuielile creselor;

g) fmantarii drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare;
h) fmantarii drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale 

integrati in invatamantul de masa, potrivit prevederilor Hotararii 

Guvernului nr. 564/2017, cu modificarile ulterioare, in conformitate cu 

prevederile lit. A din anexa la Hotararea Guvernului nr. 904/2014;
i) fmantarii cheltuielilor de fimctionare ale caminelor pentru 

persoane varstnice de la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor municipiului Bucuresti si municipiului Bucuresti, potrivit 

prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, in baza standardelor de cost 

calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate conform 

prevederilor Hotararii Guvernului nr. 426/2020;
j) fmantarii cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din 

unitatile de invatamant preuniversitar de stat de la nivelul comunelor, 
oraselor si municipiilor, potrivit prevederilor art. 82 si 105 din Legea 

nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata 

prevazute la alin. (3) pe comune, orase, municipii, sectoare si municipiul 

Bucuresti, dupa caz, se face prin decizie a directorului directiei generale 

regionale a fmantelor publice/sefului administratiei judetene a finantelor 

publice, potrivit datelor de fimdamentare transmise de catre 

unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, dupa caz, iar pentru 

fmantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si a burselor 

acordate elevilor din invatamantul de masa, in baza actului administrativ 

emis de Inspectoral Scolar General al inspectoratului scolar judetean/al 

municipiului Bucuresti, cu privire la repartizarea sumelor pe
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unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale precum si pe unitati de 

invatamant, si pentru fmantarea cheltuielilor de functionare ale caminelor 

pentru persoane varstnice, la propunerea agentiei judetene pentru plati si 
inspectie sociala/Agentiei pentru Plati si Inspectie Sociala a municipiului 

Bucuresti. Directiile generale regionale/Administratiile judetene ale 

fmantelor publice, la solicitarea inspectoratelor scolare judetene/al 

municipiului Bucuresti, fumizeaza informatii cu caracter financiar.
(5) Pentru fmantarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) si (3), 

autoritatile administratiei publice locale aloca pe langa sumele defalcate 

din taxa pe valoarea adaugata si sume din bugetele locale ale acestora.
(6) Repartizarea pe comune, orase, municipii, sectoare si 

municipiul Bucuresti, dupa caz, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru fmantarea unitatilor de invatamant particular si cel 

confesional, acreditate, prevazute la art. 4 lit. e), se face prin decizie a 

directorului directiei generale regionale a fmantelor publice/sefiilui 

administratiei judetene a finantelor publice, in baza actului administrativ 

emis de Inspectoral Scolar General al inspectoratului scolar judetean/al 

municipiului Bucuresti, cu privire la repartizarea sumelor pe 

unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale precum si pe unitati de 

invatamant, iar pentru fmantarea drepturilor copiilor cu cerinte 

educationale speciale din invatamantul particular si cel confesional, 
acreditate, special sau integrati in invatamantul de masa, potrivit datelor 

de fundamentare transmise de catre unitatile/subdiviziunile 

administrativ-teritoriale.
(7) Numarul maxim de posturi fmantate pentru personalul 

neclerical angajat in unitatile de cult din tara este prevazut in anexa nr. 9.
/V

Art. 6. - (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, 
prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din Legea nr. 273/2006 privind 

fmantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, din 

impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, la nivelul fiecarei 

unitati administrativ-teritoriale se repartizeaza prin decizie a directorului 

directiei generale regionale a finantelor publice/seflilui administratiei 

judetene a fmantelor publice, urmatoarele cote:
a) 15% la bugetul local al judetului;
b) 63% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si 

municipiilor pe al caror teritoriu isi desfasoara activitatea platitorii de 

impozit pe venit;
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c) 6% intr-un cont distinct deschis pe seama directiei generate 

regionale a finantelor publice/administratiei judetene a flnantelor 

publice, ce se repartizeaza bugetelor locale ale comunelor, oraselor si 
municipiilor prin hotarare a consiliului judetean;

d) 14% intr-un cont distinct deschis pe seama directiei generate 

regionale a finantelor publice/administratiei judetene a finantelor 

publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, 
municipiilor si judetelor;

e) 2% intr-un cont distinct deschis pe seama directiilor generate 

regionale ale finantelor publice/administratiilor judetene ale finantelor 

publice, pentru fmantarea institutiilor publice de spectacole din 

subordinea autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor 

administrative-teritoriale din judete, respectiv teatre si opere.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru 

municipiul Bucuresti, prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din 

Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul 

pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, la nivelul municipiului 

Bucuresti, se repartizeaza prin decizie a directorului Directiei Generate 

Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, astfel:
a) 50% pentru bugetul local al municipiului Bucuresti;
b) 1.150 lei/locuitor/an, pentru bugetele locale ale sectoarelor 

municipiului Bucuresti;
c) diferenta se repartizeaza sectoarelor municipiului Bucuresti 

direct proportional cu impozitul pe venit estimat a se realiza pe raza 

fiecarui sector.
A

(3) In cadrul fiecarui judet, sumele corespunzatoare cotei 

prevazute la alin. (1) lit. d), inclusiv cele incasate si nerepartizate 

unitatilor administrativ-teritoriale anterior intrarii in vigoare a prezentei 

legi, se repartizeaza pentru echilibrarea bugetelor locale ale unitatilor 

administrativ-teritoriale astfel:
a) 85% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 

oraselor si municipiilor;
b) 15% pentru echilibrarea bugetelor locale ale judetelor.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, 
prevazute in anexa nr. 7, si cota prevazuta la alin. (3) lit. a) se 

repartizeaza unitatilor administrativ-teritoriale, prin decizie a 

directorului directiei generate regionale a finantelor publice/sefului 

administratiei judetene a finantelor publice, in doua etape, utilizand
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modelul de calcul aprobat prin ordin al ministrului fmantelor si transmis 

de Ministerul Finantelor directiilor generale regionale ale fmantelor 

publice/administratiilor judetene ale finantelor publice in termen de 

10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, astfel:
a) in prima etapa se repartizeaza sume de echilibrare bugetelor 

locale ale unitatilor administrativ-teritoriale ale caror venituri estimate a 

fi incasate in anul 2021 din cota prevazuta la alin. (1) lit. b) sunt mai mici 

de 770 lei/locuitor/an, precum si celor ale caror venituri estimate a fi 
incasate in anul 2021 din cota prevazuta la alin. (1) lit. b) sunt mai mici 

de 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritoriala/an;
b) in vederea repartizarii prevazute la lit. a), se calculeaza 

diferenta dintre 770 lei/locuitor/an si veniturile pe locuitor/an estimate a 

fi incasate in anul 2021 din cota prevazuta la alin. (1) lit. b) pentru fiecare 

unitate administrativ-teritoriala in parte;
c) sumele disponibile ramase dupa repartizarea prevazuta la lit. a) 

se repartizeaza direct proportional cu necesarul stabilit, unitatilor 

administrativ-teritoriale ale caror venituri din cota prev^ta la alin. (1) lit. b) 

cumulate cu sumele de echilibrare repartizate potrivit lit. a) a prezentului 

alineat sunt mai mici de 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritoriala/an;
d) sumele ramase nerepartizate dupa parcurgerea prime! etape, 

potrivit prevederilor lit. a) - c), se repartizeaza in etape succesive, direct 

proportional cu necesarul stabilit, comunelor, oraselor si municipiilor a 

caror medie a veniturilor pe locuitor/an, calculate ca raport intre suma 

veniturilor estimate a fi incasate in anul 2021 din cota prevazuta la alin. (1) 

lit. b) si sumele repartizate in prima etapa, si numarul locuitorilor unitatii 

administrativ-teritoriale, este mai mica decat media pe judet/locuitor/an 

calculate cu ajutorul acelorasi indicator! la nivelul intregului judet, in 

vederea egalizarii mediilor individuale cu media pe judet.
(5) Pentru echilibrarea bugetelor locale ale judetelor, in 

completarea veniturilor estimate a fl incasate in anul 2021 din cota 

prevazuta la alin. (1) lit. a) si din sumele prevazute la alin. (3) lit. b), se 

aloca sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, prevazute in anexa 

nr. 7, astfel incat valoarea insumata a acestor venituri sa nu fie mai mica 

de 250 de lei/locuitor/an.
(6) Sumele corespunzatoare cotei de 6% din impozitul pe venit, 

prevazuta la alin. (1) lit. c), inclusiv cele incasate si nerepartizate 

unitatilor administrativ-teritoriale anterior intrarii in vigoare a prezentei 

legi, se repartizeaza in mod egal judetelor, in limita sumei de 27.134 mii 

lei, reprezentand fond la dispozitia consiliului judetean. In cadrul fiecarui
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judet, fondul la dispozitia consiliului judetean se repartizeaza integral in 

anul 2021 comunelor, oraselor si municipiilor, prin hotarare a consiliului 

judetean, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru 

sustinerea programelor de infrastructure care necesita cofmantare locala, 
precum si pentru cheltuielile de functionare, pe care unitatile 

administrativ-teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot fmanta din 

veniturile proprii astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a) din 

Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si din 

sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 

bugetelor locale. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului 

alineat se reflecta in bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, 
la o pozitie de venituri distincta. Pentru repartizarea pe unitati 

administrativ-teritoriale a sumelor din fond, consiliul judetean are 

obligatia ca, in termen de 5 zile lucratoare de la publicarea legii bugetului 

de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sa solicite in scris 

tuturor unitatilor administrativ-teritoriale din cadrul judetului 

prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinatiile 

prevazute. Hotararea consiliului judetean se comunica directorului 

directiei generate regionale a finantelor publice/sefului administratiei 

judetene a finantelor publice, institutiei prefectului si unitatilor 

administrativ-teritoriale din judet.
(7) Impozitul pe venit utilizat in calcul va fi cel estimat de 

stmcturile de specialitate din cadrul directiilor generate regionale ale 

finantelor publice/administratiilor judetene/de sector ale finantelor publice.
/V

(8) In executie, sumele incasate, aferente cotelor prevazute la 

alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2) lit. a), se aloca de catre directiile generale 

regionale ale fmantelorpublice/administratiilejudetene ale finantelor publice 

bugetelor locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, pana 

cel tarziu la data de 8 a lunii in curs pentru luna anterioara, iar cele 

prevazute la alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) lit. b) si c) se aloca in acelasi 

termen, proportional cu sumele repartizate.
(9) Impozitul pe venit incasat suplimentar in anul 2021 la bugetul 

de stat, la nivelul fiecarei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale, se 

aloca unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale in cotele 

prevazute la alin. (1) si (2), potrivit prevederilor prezentului articol, si se 

cuprind in bugetele locale prin rectificare bugetara locala.
(10) Numarul locuitorilor din unitatile administrativ-teritoriale 

utilizat in calculele prevazute in prezentul articol este cel comunicat de
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directiile judetene de statistica, respectiv de Directia Regionala de 

Statistica a Municipiului Bucure§ti, dupa caz, la data de 1 ianuarie 2020.
(11) Sumele incasate pana la data de 31 iulie 2021, aferente 

cotei prevazuta la alin. (1) lit, e), se repartizeaza prin hotarare a 

Guvernului, potrivit necesamlui stabilit de directiile generale regionale 

ale fmantelor publice/administratiile judetene ale fmantelor publice in 

baza solicitarilor transmise de autoritatile administratiei publice locale, 
iar sumele incasate ulterior acestei date se repartizeaza, tot prin hotarare 

a Guvernului, pana la sfarsitul anului.
(12) Sumele incasate din cota de 7% prevazuta la art. 32 alin. (4) 

din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, 
nerepartizate la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se utilizeaza 

potrivit prevederilor alin. (2) lit. c).
A

(13) In executie, la nivelul fiecarei direcfii generale regionale a 

fmantelor publice/administratii judetene a fmantelor publice, soldul 

contului prevazut la alin. (1) lit. c), se imparte la numarul total de 41 de 

judete, iar suma rezultata se vireaza flecaruia dintre celelalte 40 de 

judete, in vederea aplicarii prevederilor alin. (6).

Art. 7. - Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor 

locale pe anul 2021 sunt prevazute in anexa nr. 10.

SECJIUNEA a 3-a
Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic 

de asigurari sociale de sandtate pe anul 2021

Art. 8. - (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului 

national unic de asigurari sociale de sanatate, constituit in baza 

prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si bugetul 

fondurilor externe nerambursabile utilizate de Casa Nationala de 

Asigurari de Sanatate, sunt prevazute in anexa nr. 11.
(2) Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse de 

fmantare, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli 

pe parti, capitole si titluri, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 11/01.
(3) Cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari 

sociale de sanatate, detaliate pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri, articole si alineate, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 11/02.
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(4) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, 
detaliate la cheltuieli pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, 
articole si alineate, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 11/03.

Art. 9. - (1) in bugetul Fondului national unic de asigurari 

sociale de sanatate pe anul 2021 sunt incluse, atat la partea de venituri, 
cat si la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2021 din contributiile 

prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind 

stabilirea unor contributii pentru fmantarea unor cheltuieli in domeniul 

sanatatii, aprobata prin Legea nr. 184/2015, cu modificarile si 
completarile ulterioare.

(2) in anul 2021 se autorizeaza Casa Nationala de Asigurari de 

Sanatate sa negocieze si sa incheie contracte cost-volum/^cost-volum-rezultat 

in limita sumei de 4.180.000 mii lei.
(3) Potrivit dispozitiilor art. 265 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acoperirea 

deficitului bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de 

sanatate, veniturile bugetului se completeaza cu suma de 4.749.117 mii lei, 
care se aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii.

(4) Potrivit dispozitiilor art. 4 alin. (6) din Ordonanta de urgenta 

a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de 

asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completmle ulterioare, pentru 

acoperirea deficitului aferent asigurarilor pentru concedii si indemnizatii 

de asigurari sociale de sanMate, veniturile se completeaza cu suma de 

1.262.829 mii lei, care se aloca de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sanatatii.

Art. 10. - Dispozitiile referitoare la proiecte cu fmantare din 

fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a 

Uniunii Europene 2014 - 2020, precum si prevederile art. 40 - 42 si 52 

din prezenta lege se aplica in mod corespunzator si in cazul Casei 

Nationale de Asigurari de Sanatate.

SECTIUNEA a 4-a
DispozM referitoare la proiectele cu fmantare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2021

Art. 11. - (1) Pentru beneficiarii prevazuti la art. 5 alin. (1) - (3) 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea
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fmanciara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru 

obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, 
cu modificarile si completarile ulterioare, care au in implementare 

proiecte nefmalizate, inclusiv cele care reprezinta prima faza a 

proiectelor ce se fmanteaza in cele doua perioade de programare 

bugetara ale Uniunii Europene, finantarea cheltuielilor se asigura de la 

bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 

„Proiecte cu fmantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare”, se cuprind in clasificatia aferenta fondului de fmantare la 

alineatul 03 „Cheltuieli neeligibile” si reprezinta cheltuieli definitive ale 

bugetului de stat.
(2) in anul 2021, prin derogare de laprevederile art. 43^ alin. (1) din 

Legea nr. 500/2002 privind fmantele publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, pentm proiectele nefmalizate in perioada de eligibilitate a perioadei 

de programare bugetara a Uniunii Europene 2007 - 2013, cu exceptia fazei 

a doua aferente proiectelor prevazute la art. 4 alin. (5) din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea fmanciara a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare, beneficiarii prevazuti la art. 5 

alin. (1) - (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, 
aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare, care au in implementare proiecte, notifica 

prestatorilor, executantilor si fumizorilor cu care au incheiate contracte, 
executarea de lucrari pentru finalizarea acestora, in termen de 30 de zile 

calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Din sumele prevazute la alin. (1) se asigura si alte cheltuieli 

necesare fmalizarii proiectelor, cu incadrarea in valoarea indicatorilor 

tehnico-economici aprobati conform legii, necuprinse in contractele de 

fmantare incheiate cu autoritatile de management, care asigura 

finalizarea proiectului precum si sumele dispuse de instantele de judecata 

prin hotarari judecatoresti definitive, respectiv definitive si irevocabile 

dispuse in favoarea beneficiarilor.

Art. 12. - (1) Beneficiarii fmantati integral din bugetul de stat, care 

implementeaza proiecte finantate in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor, 
care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din 

Romania, vireaza in contul de venituri al bugetului de stat sumele primite
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ca rambursare a cheltuielilor efectuate in cadml proiectelor respective, 
in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii acestora.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au 

obligatia de a deschide si repartiza creditele bugetare aferente 

implementarii proiectelor ai caror beneficiari sunt institutiile publice din 

subordine finantate integral din bugetul local, in termen de 5 zile 

lucratoare de la data incasarii sumelor transferate de autoritatile de 

management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii, de 

Autoritatea de certificare si plata, de Comisia Europeana sau de alti 

donatori externi, pe baza solicitarii de finantare transmise de institutia 

beneficiara de proiect.

Art. 13. - (1) In scopul implementarii programelor si 

proiectelor de cooperare teritoriala europeana se autorizeaza ordonatorii 

principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate 

comuna de management/autoritate nationala/autoritate de gestiune a 

programelor privind cooperarea teritoriala europeana, sa aprobe, prin 

ordin, norme specifice pentru finantarea si organizarea actiunilor 

specifice pe teritoriul altor state pentru anul 2021.
(2) Cheltuielile stabilite prin normele specifice prevazute la 

alin. (1) se asigura de catre ordonatorii principali de credite, din creditele 

aprobate anual, cu aceasta destinatie. Rambursarea acestor cheltuieli din 

fondurile europene se realizeaza in conformitate cu procedurile de lucru 

ale autoritatilor de management/autoritatilor comune de 

management/autoritatilor nationale.

Art. 14. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai 

bugetului de stat sa efectueze virari de credite bugetare si credite de 

angajament, de la titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare”, la celelalte titluri de cheltuieli din 

cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, cu exceptia virarilor 

de credite bugetare si credite de angajament, care pot fi efectuate pe tot 

parcursul anului de la titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare” la:
a) titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, 

in vederea asigurarii sumelor reprezentand contributia proprie si/sau 

cofinantarea nationala, aferenta proiectelor finantate din fonduri externe 

nerambursabile ale institutiilor publice finantate din venituri proprii si 
subventii de la bugetul de stat, precum si ale institutiilor de invatamant
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superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate 

nationals finantate integral din venituri proprii;
b) titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului fmanciar 2014 - 2020”.
(2) Sumele prevazute la titlul 56 „Proiecte cu finantare din 

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” nu pot fi cedate la 

Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvemului, prevazut in bugetul 

de stat, in baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare.
(3) In conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile 

si completarile ulterioare, in cursul intregului an ordonatorii principali 

de credite pot efectua virari de credite de angaj ament si de credite 

bugetare neutilizate, intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din 

cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea 

fondurilor necesare la titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare”, cu incadrarea in nivelul total al 

fondurilor aprobate.
(4) Pe parcursul intregului an, ordonatorii principali de credite 

pot efectua virari de credite de angaj ament si credite bugetare neutilizate 

in cadml titlului 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare”, cu incadrarea in nivelul total al 
fondurilor aprobate.

(5) Se autorizeaza Ministerul Finantelor, pentru asigurarea 

fmalizarii proiectelor prevazute la art. 11, la propunerea ordonatorilor 

principali de credite, sa efectueze, pe parcursul intregului an, cu 

incadrarea in nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la 

titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare”, redistribuiri de credite de angaj ament si credite bugetare 

intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.
(6) Se autorizeaza Ministerul Finantelor, la propunerea 

ordonatorilor principali de credite, sa efectueze redistribuiri/virari de 

credite de angajament si credite bugetare neutilizate intre ordonatorii 

principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare” la:
a) titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice” 

pentru asigurarea cheltuielilor institutiilor publice finantate din venituri 

proprii si subventii de la bxEgetul de stat, precum si ale institutiilor de 

invatamant superior militar;. de informatii, de ordine publica si de securitate
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nationala finantate integral din venituri proprii la titlul 56 „Proiecte cu 

finantare din fonduri exteme nerambursabile (FEN) postaderare”;
b) titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri exteme 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020”.
(7) Se interzice institutiilor publice finantate din venituri proprii 

si subventii de la bugetul de stat sa efectueze virari de credite de 

angajament si de credite bugetare de la titlul 56 „Proiecte cu finantare 

din fonduri exteme nerambursabile (FEN) postaderare”.
(8) Virarile de eredite de angajament si de credite bugetare 

prevazute la alin. (1), (3) si (4), precum si redistribuirile de credite de 

angajament si credite bugetare intre si in cadrul proieetelor finantate din 

fonduri exteme nerambursabile postaderare se efectueaza de ordonatorii 

principal! de credite si se comunica Ministerului Finantelor, coneomitent 

cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate in mod
corespunzator.

(9) Din sumele prevazute la titlul 56 „Proiecte cu finantare din 

fonduri exteme nerambursabile (FEN) postaderare” se pot efectua 

cheltuieli curente si de capital pentm fmalizarea corespunzatoare a 

proieetelor finantate de la acest titlu.
(10) Influentele in structura creditelor de angajament si 

creditelor bugetare, rezultate in baza virarilor de credite prevazute la alin. (1) 

si (6), vor fi evidentiate in structura cheltuielilor aprobate institutiilor 

publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat la 

titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri exteme nerambursabile (FEN) 

postaderare”.
(11) Se interzice ordonatorilor principal! de credite 

introducerea, la titlul 56 „Proiecte eu finantare din fonduri exteme 

nerambursabile (FEN) postaderare”, de proiecte noi aferente perioadei 

de programare bugetara a Uniunii Europene 2007 - 2013.
(12) Ordonatorii principal! de credite au obligatia de a asigura, 

potrivit legii, cu prioritate, sume necesare fmalizarii proieetelor cu 

finantare din fonduri exteme nerambursabile aferente perioadei de 

programare bugetara a Uniunii Europene 2007 - 2013.
(13) Se interzice ordonatorilor principal! de credite, cu rol de 

autoritate de management, incheierea/emiterea de contracte/decizii/ordine de 

fmantare/avize de principiu cu beneficiarii in cadrul programelor 

operationale aferente perioadei de programare bugetara a Uniunii 

Europene 2007 - 2013, cu exceptia situatiei in care prin hotarari 

judecatoresti definitive, respectiv definitive si irevocabile se prevede altfel.
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(14) Fac exceptie de la prevederile alin. (13) autoritatile de 

management/autoritatile comune de management/autoritatile nationale 

care mcheie/emit contracte/decizii/ordine de fmantare pentru acordarea 

cofinantarii de la bugetul de stat in cadrul programelor obiectivului 

„Cooperare teritoriala europeana 2007 - 2013”, dupa cum urmeaza:
a) Programul operational comun „Romania-Ucraina-Republica 

Moldova 2007-2013”;
b) Programul operational comun „Marea Neagra 2007 - 2013”.

Art. 15. - in anul 2021, Operatorii de Program au obligatia de 

a vira in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului de stat, 
respectiv in conturile de venituri ale Fondului pentru mediu, dupa caz, 
sumele reprezentand fonduri externe nerambursabile primite de la statele 

donatoare, reprezentand transa fmala aferenta asistentei financiare 

nerambursabile „costuri de management” pentru Operatorul de Program 

in calitate de beneficiar in cadrul Mecanismului flnanciar al Spatiului 

Economic European 2009 - 2014 si Mecanismului fmanciar norvegian 

2009 - 2014, asigurate initial din bugetul de stat, respectiv din bugetul 

Fondului pentru mediu.

SECTIUNEA a 5-a
Dispozitii referitoare la proiecte cu fmantare din fonduri externe 

nerambursabile, aferente perioadei de programare 

a Uniunii Europene 2014-2020, pe anul 2021
/V

Art. 16. - (1) In anul 2021, se autorizeaza ordonatorii principal! 

de credite sa introduca, pe parcursul intregului an, in anexele la buget, 
potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor 

europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii 

comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii 

Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru 

perioada de programare 2014 - 2020 si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative din domeniul garantarii, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 56/2016, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind 

gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a
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cofmantarii publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritoriala 

europeana”, in perioada 2014 - 2020, aprobata cu modificari prin Legea 

nr. 12/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei 

de urgenta a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea fmanciara a 

fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financial'
Spatiul Economic European 2014 - 2021 si Mecanismului flnanciar 

norvegian 2014 - 2021, aprobata cu modificari prin Legea nr 206/2017, 
proiecte noi aferente perioadei de programare bugetara 2014 - 2020, 
respectiv 2014 - 2021, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (3) si (5), 
dupa caz.

(2) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introduca 

in buget creditele de angajament necesare implementarii proiectelor noi 

la nivelul prevazut in contractele/deciziile/ordinele de flnantare/avizele 

de principiu cu beneficiarii, in cadrul programelor aferente perioadei de 

programare bugetara a Uniunii Europene 2014 - 2020.
(3) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa efectueze, 

in cursul intregului an, virari de credite bugetare in cadrul proiectelor 

finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin 

diminuarea cheltuielilor de natura investitiilor si majorarea cheltuielilor 

curente, astfel incat sa asigure implementarea corespunzatoare a 

proiectelor noi si, dupa caz, sa modifice Programul de investitii publice.
(4) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introduca 

in anexele nr. 3/XX/21, nr. 3/XX/23, nr. 3/XX/27 si nr. 3/XX/29, dupa 

caz, creditele de angaj ament necesare implementarii proiectelor noi la 

nivelul prevazut in contractele/deciziile/ordinele de fmantare/avizele de 

principiu cu autoritatile de management in cadrul programelor aferente 

perioadei de programare bugetara a Uniunii Europene 2014 - 2020, sa 

majoreze creditele bugetare aferente estimarilor pentru anii 2022 - 2024 

si anii ulteriori si, dupa caz, sa modifice Programul de investitii publice.
(5) Ordonatorii de credite fmantati integral sau partial din 

bugetul de stat, care au calitatea de lider al unui parteneriat, beneficiar al 
unui proiect fmantat din fonduri externe nerambursabile, pot asiguraprin 

bugetele proprii cofmantarea publica pentru proiecte in conditiile 

stabilite prin acordul de parteneriat, anexa la memorandumul/ contractul/ 

decizia/ ordinal de finantare.
(6) Beneficiarii care implementeaza proiecte in cadrul 

programelor/instrumentelor/facilitatilor/mecanismelor, care nu sunt 

gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania si ale 

caror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea si obtinerea
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de prefmantari/avansuri, pot cuprinde in bugetul propriu credite de 

angajament si credite bugetare aferente fondurilor exteme nerambursabile, 
care urmeaza a fi rambursate potrivit acordurilor de fmantare, acestea 

urmand a fi utilizate in lipsa disponibilitatilor din prefmantMle/avansurile 

primite, daca acordurile de fmantare nu prevad altfel.
(7) in cazul proiectelor implementate in parteneriat, prevederile 

alin. (6) se aplica liderilor/partenerilor fmantati integral din bugetul de 

stat numai pentru finantarea actiunilor proprii ale acestora.
(8) In bugetele institutiilor publice prevazute la art. 62 din 

Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, la titlul 58 

„Proiecte cu fmantare din fonduri externe nerambursabile aferente 

cadrului fmanciar 2014 - 2020”, respectiv la capitolele si subcapitolele 

corespunzatoare de cheltuieli potrivit destinatiei acestora, se cuprind §i 
sumele aferente proiectelor care indeplinesc criteriile de eligibilitate 

pentru finantarea in cadml programelor/instrumentelor/facilitatilor/mecanismelor 

care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din 

Romania.
(9) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa efectueze, 

in cursul intregului an, virari de credite de angajament si credite bugetare 

in cadrul proiectelor fmantate din fonduri externe nerambursabile 

postaderare aflate in derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de 

natura investitiilor si majorarea cheltuielilor curente, astfel incat sa 

asigure implementarea corespunzatoare a acestora si dupa caz, sa 

modifice Programul de investitii publice, cu exceptia virarilor de credite 

bugetare de la proiectele implementate potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2017, aprobata cu 

modificari prin Legea nr. 206/2017.
(10) Proiectele de investitii fmantate in cadrul perioadei de 

programare bugetara a Uniunii Europene 2014 - 2020 se cuprind in 

buget cu respectarea prevederilor art. 43 din Legea nr. 500/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 45 din Legea 

nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si art. V din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2012, privind unele masuri de 

reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei fmanciare si de 

modificare si completare a unor acte normative, aprobata cu modificari 

si completari prin Legea nr. 16/2013, cu modificarile si completarile 

ulterioare.
(11) Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea 

resurselor de fmantare a proiectelor, unitatile administrativ-teritoriale
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pot contracta finantari rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al 
bugetului local.

Art. 17. - (1) Pentru cota-parte din platile efectuate aferente 

cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de 

coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit 

sau din alte programe/instrumente/facilitati/mecanisme postaderare, 
ordonatorul de credite, care are calitatea de beneficiar, va transmite o 

cerere de rambursare autoritatii de management/gestiune a programului/ 

instrumentului/ facilitatii/ mecanismului in termen de 3 luni de la 

efectuarea cheltuielilor, cu exceptia cheltuielilor efectuate inainte de 

semnarea contractului de finantare, in confomiitate cu regulile specifice de 

eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/deciziei/ordinului 
de finantare.

9

(2) Sumele aferente rambursarilor de fonduri externe 

nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeana si/sau de la 

alti donatori extern! se fac venit la bugetele din care au fost finantate 

proiectele respective si se vireaza la aceste bugete conform 

reglementarilor Uniunii Europene si prevederilor legale nationale care 

reglementeaza fiecare domeniu care intra in sfera de cuprindere a 

fondurilor externe nerambursabile postaderare de catre autoritatile de 

management/gestiune, ori de catre alte autoritati nationale abilitate in 

acest sens in cadrul unor programe/facilitati/mecanisme sau instrumente 

postaderare, dupa caz.
(3) Beneficiarii finantati integral din bugetul de stat care implementeaza 

proiecte finantate in cadml programelor/instrumentelor/facilitatilor/mecanismelor, 
care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din 

Romania, vireaza in contul de venituri al bugetului de stat sumele primite 

ca rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor respective, 
in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii acestora.

(4) Ordonatorii principal! de credite ai bugetelor locale au 

obligatia de a deschide si repartiza creditele bugetare aferente 

implementarii proiectelor ai caror beneficiari sunt institutiile publice din 

subordine finantate integral din bugetul local, in termen de 5 zile 

lucratoare de la data incasarii sumelor transferate de autoritatile de 

management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii/mecanismului, 
de Comisia Europeana sau de alii; donatori extern!, pe baza solicitMi de 

finantare transmisa de institutiaibeneficiara de protect.
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Art. 18. - (1) In scopul implementarii programelor si 
proiectelor de cooperare teritoriala europeana, se autorizeaza ordonatorii 

principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate 

comuna de management/autoritate nationala/autoritate de gestiune al/a 

programelor privind cooperarea teritoriala europeana sa aprobe, prin 

ordin, norme specifice pentru fmantarea si organizarea actiunilor 

specifice pe teritoriul altor state.
(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevazute la alin. (1), se 

asigura de catre ordonatorii principali de credite din creditele aprobate 

anual cu aceasta destinatie. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile 

europene se realizeaza in conform itate cu procedurile de lucru ale 

autoritatilor de management/autoritatilor comune de management/autoritatilor 

nationale.

Art. 19. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai 
bugetului de stat sa efectueze virari de credite de angaj ament si credite 

bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu fmantare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului fmanciar 2014 - 2020” la celelalte 

titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole 

bugetare, cu exceptia virarilor de credite de angaj ament si credite 

bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 58 

„Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente 

cadrului fmanciar 2014 - 2020” la:
a) titlul 56 „Proiecte cu fmantare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare” in vederea asigurarii cheltuielilor 

aferente fmalizarii proiectelor prevazute la art. 11, cele aferente 

transferurilor de fonduri necesare sustinerii derularii proiectelor fmantate 

din FEN postaderare, in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune 

a Uniunii Europene si altor facilitati si instrumente postaderare;
b) titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, 

in vederea asigurarii sumelor reprezentand contributia proprie si/sau 

cofmantarea nationala, aferenta proiectelor fmantate din fonduri externe 

nerambursabile ale institutiilor publice fmantate din venituri proprii si 
subventii de la bugetul de stat, precum si ale institutiilor de invatamant 

superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate 

nationala fmantate integral din venituri proprii.
(2) Sumele prevazute la titlul 58 „Proiecte cu fmantare din 

fonduri externe nerambursabile aferente cadrului fmanciar 2014 - 2020” 

nu pot fi cedate la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului



22

prevazut in bugetul de stat in baza prevederilor art. 54 din Legea 

nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) in conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile 

si completarile ulterioare, in cursul intregului an, ordonatorii principali 

de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile, articolele 

si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte 

capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu 

fmantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului fmanciar 

2014 - 2020”, pentru fmantarea proiectelor aflate in implementare sau 

proiecte noi finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu 

incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate.
(4) Pe parcursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot 

efectua virari de credite de angajament neutilizate in cadrul titlului 58 

„Proiecte cu fmantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

fmanciar 2014 - 2020”, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate, 
pentru asigurarea fmantarii proiectelor aflate in implementare.

(5) Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa efectueze, pe 

parcursul intregului an, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor de la 

bugetul de stat aprobate la titlul 58 „Proiecte cu fmantare din fonduri 

externe nerambursabile aferente cadrului fmanciar 2014 - 2020”:
a) redistribuiri de credite de angaj ament si credite bugetare intre 

ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/ 

autoritate de certificare;
b) redistribuiri de credite de angaj ament si credite bugetare intre 

ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, in functie de stadiul 

implementarii, la nivelul fiecarui ordonator de credite, a proiectelor 

finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru 

asigurarea fmantarii proiectelor aflate in implementare;
c) redistribuiri de credite de angajament si de credite bugetare intre 

ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari si cei cu rol de 

autoritate de management/certificare/operator de program pentru asigurarea 

fmantarii corespunzatoare a proiectelor/programelor implementate din 

fonduri externe nerambursabile, precum si pentru asigurarea fmantarii unor 

proiecte noi introduse in buget potrivit art. 16 alin. (1) - (4).
(6) Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa efectueze 

redistribuiri/virari de credite de angajament si credite bugetare intre 

ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 58 

„Proiecte cu fmantare din fonduri externe nerambursabile aferente 

cadrului fmanciar 2014 - 2020” la:
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a) titlul 56 „Proiecte cu fmantare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare” m vederea asigurMi cheltuielilor in 

cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene si 
altor facilitati si instrumente postaderare;

b) titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice” 

pentru asigurarea cheltuielilor institutiilor publice fmanfate din venituri 

proprii si subventii de la bugetul de stat, precum si ale institutiilor de 

invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de 

securitate nationala fmantate integral din venituri proprii la titlul 58 

„Proiecte cu fmantare din fonduri externe nerambursabile aferente 

cadrului fmanciar 2014 - 2020”.
(7) Se interzice institutiilor publice fmantate din venituri proprii 

si subventii de la bugetul de stat sa efectueze virari de credite de 

angaj ament si credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finantare din 

fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020”.
(8) Virarile de credite bugetare prevazute la alin. (3) se pot 

efectua si de la titlurile de cheltuieli care au fost majorate din Fondul de 

rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si din Fondul de interventie la 

dispozitia Guvernului, cu exceptia sumelor alocate din aceste fonduri.
(9) In conditiile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se autorizeaza ordonatorii principali de credite 

care identifica, pe parcursul exercitiului bugetar anual, proiecte noi sau 

proiecte in derulare din anii anteriori finantabile din fonduri externe 

nerambursabile postaderare si care nu au in bugetul propriu titlul 58 

„Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014 - 2020”, articolul sau alineatul corespunzator, sa 

introduca titlul, articolul si alineatul respectiv, creditele de angaj ament 

si creditele bugetare asigurandu-se potrivit dispozitiilor alin. (3), (5) si 
art. 16 alin. (l)-(4).

(10) Prevederile alin. (9) se aplica si institutiilor publice fmantate 

partial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzatoare a 

modificarilor, atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli.
(11) Virarile si redistribuirile de credite de angaj ament si credite 

bugetare intre si in cadrul proiectelor/programelor fmantate din fonduri 

externe nerambursabile postaderare prevazute la alin. (1), (3), (4), (8) si 
(9), precum si modificarile si virarile prevazute la art. 16 alin. (2) - (4) 

se efectueaza de ordonatorii principali de credite si se comunica 

Ministerului Finantelor, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul 

acestora, modificate in mod corespunzator.
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(12) Din sumele prevazute la titlul 58 „Proiecte cu fmantare din 

fonduri externe nerambursabile aferente cadrului fmanciar 2014 - 2020” 

se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea 

corespunzatoare a proiectelor fmantate de la acest titlu.
(13) Influentele in structura creditelor de angajament si creditelor 

bugetare rezultate in baza virMlor de credite vor fi evidentiate in structura 

cheltuielilor aprobate institutiilor publice fmantate din venituri proprii si 
subventii de la bugetul de stat la titlul 58 „Proiecte cu fmantare din fonduri 

externe nerambursabile aferente cadrului fmanciar 2014 - 2020”.
(14) Pe parcursul intregului an se autorizeaza ordonatorii 

principal! de credite cu rol de autoritate de management, in a caror anexa 

la buget se cuprind sumele necesare implementMi programelor aferente 

cadrului fmanciar european 2014 - 2020, sa modifice creditele de 

angajament si creditele bugetare la pozitia „Finantare din FEN 

postaderare”, cu incadrarea in sumele prevazute prin decizia Comisiei 

Europene de aprobare a programului, cu exceptia majorarii creditelor de 

angajament in conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 40/2015, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum si a prevederilor art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2015, 
aprobata cu modificari prin Legea nr. 12/2016, cu modificMle si 
completarile ulterioare. Acestia comunica Ministerului Finantelor 

modificarile efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, 
insusite de ordonatorul principal de credite.

(15) Sumele prevazute pe total la alineatul „Finantare externa 

nerambursabila” din cadrul titlului 58 „Proiecte cu fmantare din fonduri 

externe nerambursabile aferente cadrului fmanciar 2014 - 2020” nu pot 

fi diminuate.

SECJIUNEA a 6-a
Dispozitii referitoare la proiecte cu fmantare din fonduri externe 

nerambursabile, aferente perioadei de programare 

a Uniunii Europene 2021 - 2027
A

Art. 20. - (1) In anul 2021, dupa intrarea in vigoare a bazei 

legale nationale de gestionare a fondurilor externe nerambursabile aferente 

perioadei de programare bugetaraa Uniunii Europene 2021 - 2027 privind 

gestionarea fmanciara a fondiuaior europene nerambursabile aferente 

politicii de coeziune, politicii agricole comune, politicii comune de 

pescuit si politicii maritime ntegrate la nivelul Uniunii Europene,
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precum si a fondurilor din Mecanismul de redresare si rezilienta, alocate 

prin intermediul Planurilor nationale de redresare si rezilienta, prin 

derogare de la prevederile art. 47 alin. (16) din Legea privind fmantele 

publice, nr. 500/2002, cu modificmle si completarile ulterioare se 

autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introduca titluri noi de 

cheltuieli pentru implementarea proiectelor/programelor respective.
(2) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa efectueze 

in cursul intregului an virari de credite bugetare si credite de angajament 

la titlurile prevazute la alin. (1) de la titlurile, articolele si alineatele de 

cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, pentru 

asigurarea sumelor necesare fmantarii proiectelor aferente perioadei de 

programare bugetara a Uniunii Europene 2021 - 2027 si Mecanismului 

de redresare si rezilienta.
(3) Ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite 

bugetare si credite de angajament la titlurile prevazute la alin. (1), in 

cursul intregului an, de la titlul 58 „Proiecte cu fmantare din fonduri 

externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020” pentru 

asigurarea fondurilor necesare pentru implementarea proiectelor aferente 

perioadei de programare bugetara a Uniunii Europene 2021 - 2027 si 
Mecanismului de redresare si rezilienta, cu respectarea prevederilor 

art. 19 alin. (15).
(4) Pentru punerea in aplicarea dispozitiilor alin. (1) - (3) se 

autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introduca proiecte noi 

aferente perioadei de programare bugetara a Uniunii Europene 2021 - 2027 

si Mecanismului de redresare si rezilienta in anexele nr. 3/XX/20, 
nr. 3/XX/23 si nr. 3/xx/29, dupa caz.

(5) Ordonatorii principali de credite comunica in termen de 

5 zile lucratoare Ministerului Finantelor modificarile efectuate potrivit 

prevederilor prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, 
insusite de ordonatorul principal de credite.

(6) Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa aprobe, la 

propunerea ordonatorilor principali de credite, repartizarea pe trimestre 

urmare a modificarilor prevazute la alin. (2) si (3).

Art. 21. - (1) In anul 2021, dupa intrarea in vigoare a bazei legale 

nationale de gestionare a fondurilor externe nerambursabile aferente 

perioadei de programare bugetara a Uniunii Europene 2021 - 2027 

privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile 

aferente politicii de coeziune, politicii agricole comune, politicii comune
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de pescuit si politicii maritime integrate la niveiul Uniunii Europene, se 

autorizeaza ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de 

management pentru perioada de programare 2021 - 2027 sa introduca 

anexele nr. 3/xx/25 §i nr. 3/xx/24 la bugetul acestora, precum si 
programe noi in cadrul acestor anexe.

(2) Pentru punerea in aplicare a alin. (1) se autorizeaza 

ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management 

pentru perioada de programare 2021 - 2027 sa introduca creditele de 

angaj ament si creditele bugetare aferente programelor prevazute la alin. (1) 

in anexa nr. 3/xx/25 a acestora la pozitia „Finantarea din FEN 

postaderare” cu incadrarea in niveiul total al sumelor aprobate 

programelor.
(3) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite cu rol de 

autoritate de management pentru perioada de programare 2021 - 2027 

sa introduca creditele de angaj ament, reprezentand contributia nationala 

aferenta programelor noi prevazute alin. (1), la titlul de cheltuieli 

aferente cadrului fmanciar multianual 2021 - 2027, respectiv in anexele 

nr. 3/xx/25 si nr. 3/xx/24, la bugetul acestora.
(4) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite cu rol de 

autoritate de management pentru perioada de programare 2021 - 2027 

sa asigure creditele bugetare in anul 2021, reprezentand contributia 

nationala aferenta programelor noi, introduse potrivit alin.(l), la titlul de 

cheltuieli aferent cadrului financiar multianual 2021 - 2027 prin virari 

de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din 

cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, cu reflectarea 

corespunzatoare in anexele nr. 3/xx/25 si nr. 3/xx/24, la bugetul acestora.
(5) Pentru punerea in aplicare a alin. (4) ordonatorii principali 

de credite cu rol de autoritate de management pot efectua virari de credite 

bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu fmantare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020”, cu respectarea 

prevederilor art. 19 alin. (15).
(6) Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa aprobe, la 

propunerea ordonatorilor principali de credite, repartizarea pe trimestre 

ca urmare modificarilor prevazute la alin. (3) - (5).
(7) Ordonatorii principali de credite comunica in termen de 

5 zile lucratoare Ministerului Finantelor modificarile efectuate potrivit 

prevederilor prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, 
insusite de ordonatorul principal de credite.
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(8) Prevederile alin. (1) - (7) se aplica si Ministemlui 

Finantelor, in calitate de ordonator principal de credite prin bugetul 

caruia se fmanteaza programele operationale regionale pe perioada de 

programare bugetara 2021 - 2027.

SECJIUNEA a 7-a
Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare 

din fonduri rambursabile pe anul 2021

Art. 22. - (1) Pentru anul 2021, cheltuielile echivalente sumelor 

ramase de utilizat si de tras din imprumuturile preluate spre administrate 

de Ministerul Finantelor si sumelor aferente contributiei Guvernului 

Romaniei la fmantarea proiectelor din fonduri rambursabile sunt 

cuprinse cumulat in bugetele ordonatorilor principali de credite, in cadrul 

sumelor alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat, potrivit 

prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 157/2008 pentru reglementarea unor masuri privind datoria publica 

in scopul aplicarii art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata prin Legea nr. 89/2009. 
Aceeasi incadrare se aplica si pentru cheltuielile in cadrul 

imprumuturilor contractate si administrate de Ministerul Finantelor 

potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 

privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr. 109/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror 

disponibilizare are la baza realizarea unor investitii sectoriale si/sau a 

altor actiuni necesare in domeniul reformelor sectoriale, in functie de 

natura si de specificul acestor imprumuturi.
(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin. (1) sunt 

cuprinse in bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 65 

„Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”, respectiv la 

capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli, potrivit 

destinatiei acestora.
9

Art. 23. - (1) Guvemul poate aproba prin hotarare redistribuiri 

de credite de angaj ament si credite bugetare neutilizate intre ordonatorii 

principali de credite ai bugetului de stat, cu incadrarea in nivelul total al 

cheltuielilor prevazute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu 

finantare rambursabila” in functie de derularea programelor respective.
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(2) in cursul intregului an, ordonatorii principal! de credite pot 

efectua virari de credite de angajament si credite bugetare, neutilizate 

intre capitole, intre si in cadrul proiectelor/programelor cu finantare 

rambursabila, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura 

investitiilor si majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor 

necesare derularii corespunzatoare a acestora, si pot introduce proiecte 

noi, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor prevazute la titlul 65 

„Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”.

Art. 24. - In condifiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul intregului an, 
ordonatorii principal! de credite pot efectua virari de credite de 

angaj ament si credite bugetare neutilizate intre titlurile, articolele si 
alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, 
pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65 „Cheltuieli aferente 

programelor cu finantare rambursabila”.

Art. 25. - Partea aferenta cheltuielilor eligibile, din sumele 

reprezentand plati in avans pentru implementarea programelor, 
proiectelor si actiunilor fmantate din fonduri rambursabile, poate fi 
justificata prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana 

la termenul stabilit pentru plata fmala conform contractelor incheiate, cu 

respectarea cerintelor finantatorilor in cauza.

CAPITOLULII
Responsabilitati in aplicarea prezentei legi

Art. 26. - !n bugetul Secretariatului General al Guvemului, in 

anexa nr. 3/13/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de 

cheltuieli, articole si alineate pe anii 2021 - 2024 (sume alocate din 

bugetul de stat)”, la capitolul 51.01 „Autoritati publice si actiuni externe” 

este cuprinsa si suma de 67.630 mii lei, reprezentand atat credite de 

angajament cat si credite bugetare, destinata realizarii Recensamantului 

populatiei si locuintelor, din care;
a) la titlul 10 „Cheltuieli de personal” suma de 36.561 mii lei;
b) la titlul 20 „Bunuri si servicii” suma de 14.666 mii lei;
c) la titlul 71 „Active nefmanciare” suma de 16.403 mii lei.
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Art. 27. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) 

din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, si ale 

art. 47 alin. (4), (9) si (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare, in anul 2021, se autorizeaza Ministerul 

Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei sa efectueze virari de 

credite bugetare si de angaj ament, intre capitole bugetare si intre 

programe, peste limitele prevazute, cu incadrarea in prevederile bugetare 

aprobate, in vederea finantarii Programului National de Dezvoltare 

Locala, inclusiv etapa a Il-a.
(2) In termen de 5 zile lucratoare de la aprobarea modificarilor 

prevazute la alin. (1), Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 
Administratiei comunica Ministerului Finantelor virarile efectuate 

concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, 
modificate, insusite de ordonatorul principal de credite.

(3) Pentru punerea in aplicare a dispozitiilor alin. (1) si (2) se 

autorizeaza Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei 

sa diminueze corespunzator creditele bugetare si de angajament aferente 

anilor 2022 - 2024.
(4) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana 

la 31 decembrie 2021, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din 

Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot 

aloca Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin 

hotarare a Guvernului, sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 

Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru fmantarea 

Programului National de Dezvoltare Locala, inclusiv etapa a Il-a.
(5) Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 

Administratiei, in anexa nr. 3/15/27 „Fisa programului”, la programul 

bugetar cod 1725 „Programul National de Dezvoltare Locala - ETAPA 11” 

si programul bugetar cod 1284 „Programul National de Dezvoltare 

Locala”, sa diminueze creditele de angajament aferente anilor anterior! 

cu sumele dezangajate si rezultate din economii inregistrate pe parcursul 

derularii contractelor de fmantare.
(6) Creditele de angajament prevazute in anexa nr. 3/15/27 

„Fisa programului”, la programul bugetar cod 1284 „Programul National 

de Dezvoltare Locala” si la programul bugetar cod 1725 „Programul 

National de Dezvoltare Locala - ETAPA 11”, se suplimenteaza cu 

creditele de angajament rezultate din sumele dezangajate si economiile 

prevazute la alin. (5) prin rectificarile bugetare, cu incadrarea in valoarea 

maxima a creditelor de angajament aferente programului.
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(7) Creditele de angajament prevazute in bugetul pe anul 2021, 
in anexa nr. 3/15/27 „Fisa programului”, la programul bugetar cod 1284 

„Programul National de Dezvoltare Locala” sunt utilizate pentru 

fmalizarea obiectivelor de investitii in cadrul etapei I a Programului.

Art. 28. - in bugetul Ministerului Finantelor, la capitolul 54.01 

, „Alte servicii publice generale”, titlul 20 „Bunuri si servicii” articolul 20.25 

„Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea 

intereselor statului” pentru anul 2021, sunt prevazute credite de angaj ament 

si credite bugetare in suma de 579 mii lei pentru consultants juridica in 

vederea utilizarii instrumentelor fmanciare derivate.

Art. 29. - in bugetul Ministerului Finantelor, la capitolul 51.01 

„Autoritati publice si actiuni externe”, titlul 20 „Bunuri si servicii” 

articolul 20.12 „Consultanta si expertiza” pentru anul 2021, sunt 

prevazute credite de angaj ament si credite bugetare in suma de 204 mii 
lei pentru contractarea serviciilor de audit necesare infiintarii Bancii 

Nationale de Dezvoltare, cu respectarea legislatiei privind atribuirea 

contractelor de achizitie publica.

Art. 30. - (1) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale in 

anul 2021, ca incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, pana 

la sfarsitul exercitiului bugetar sa introduca modiflcari la anexa nr. 
3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, 
articole si alineate pe anii 2021 - 2024 (sume alocate pentru activitati 

fmantate integral din venituri proprii)”, in structura veniturilor proprii 

bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2021 ale unitatilor din reteaua 

sanitara proprie, precum si in bugetele institutiilor de invatamant 

superior militar subordonate, fmantate integral din venituri proprii, cu 

incadrare in prevederile bugetare aprobate la titlul 51, „Transferuri intre 

unitati ale administratiei publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, 
alineatul 51.01.03 „Actiuni de sanatate” si prevederile aprobate la titlul 

51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, articolul 51.02 

„Transferuri de capital”, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru 

fmantarea investitiilor la spitale”, respectiv in prevederile bugetare 

aprobate la titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, 
articolul 51.01 „Transferuri curente”, alineatul 51.01.59 „Transferuri de 

la bugetul de stat catre institutii de invatamant superior”, articolul 51.02 

„Transferuri de capital”, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de
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stat catre institutii de invatamant superior militar, ordine publica si 
securitate nationala pentru fmantarea investitiilor”.

(2) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale ca incepand cu 

data intrarii in vigoare a prezentei legi, pana la sfarsitul exercitiului bugetar 

sa introduca modificari la anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2021 - 

2024 (sume alocate pentru activitati fmantate integral din venituri proprii)”, 
in vederea asigurarii fondurilor necesare pentru fmantarea proiectelor aflate 

in implementare sau proiecte noi fmantate din fonduri exteme 

nerambursabile, modificari in volumul si in structura bugetelor de venituri 

si cheltuieli pe anul 2021 ale unitatilor din reteaua sanitara proprie, precum 

si in bugetele institutiilor de invatamant superior militar subordonate, 
fmantate integral din venituri proprii, peste nivelul total al fondurilor 

aprobate, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate la titlul 51 

„Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, articolul 51.01 

„Transferuri curente”, alineatul 51.01.03 „Actiuni de sanatate” si 
prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei 

publice”, articolul 51.02 „Transferuri de capital”, alineatul 51.02.12 

„Transferuri pentru fmantarea investitiilor la spitale”, respectiv in 

prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri intre unitati ale 

administratiei publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alineatul 
51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat catre institutii de invatamant 

superior, articolul 51.02 „Transferuri de capital”, alineatul 51.02.44 

„Transferuri de la bugetul de stat catre institutii de invatamant superior 

militar, ordine publica si securitate nationala pentru fmantarea investitiilor”.

Art. 31. - (1) In bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru 

Inspectoratul General al Politiei Romane, este cuprinsa si suma de 510 mii 

lei la capitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta nationala”, titlul 71 

„Active nefmanciare”, articolul 71.01.02 „Masini, echipamente si 
mijloace de transport”, produs al infiractiunilor intr-o cauza penala 

solutionata de autoritatile de aplicare a legii din Statele Unite ale 

Americii intr-un dosar de criminalitate organizata solutionat cu sprijinul 

Politiei Romane, ce va fi utilizata pentru achizitionarea unor 

echipamente necesare desfasurarii activitatii operative.
(2) in bugetul Ministerului Afacerilor Interne, este cuprinsa si 

suma de 8.472 mii lei la capitolul 51.01 „Autoritati publice si actiuni 

externe” titlul 20 „Bunuri si servicii”, din care suma de 2.637 mii lei 

cheltuieli pentru organizarea si desfasurarea Recensamantului populatiei
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si locuintelor si suma de 5.835 mii lei cheltuieli necesare efectuarii 

Recensamantului general agricol.

Art. 32. - (1) In anul 2021, sumele aferente schemelor de sprijin 

direct si masurilor fmantate din Fondul European de Garantare Agricola 

(FEGA) prevazute la art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 49/2015 , aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr. 56/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se cuprind in 

bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale la capitolul 83.01 

„Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul 58 „Proiecte 

cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014 - 2020”, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare 

Agricola (FEGA)”.
(2) Se autorizeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

sa efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de credite de angaj ament 

si credite bugetare in cadrul anexei nr. 3/22/02a „Transferuri de la 

bugetul de stat catre bugetele locale pentru flnantarea liceelor 

tehnologice cu profil preponderent agricol pe anul 2021” in functie de 

gradul de utilizare a sumelor repartizate pe unitati administrative 

teritoriale si unitati de invatamant, cu incadrarea in valoarea totala 

prevazuta in anexa.
(3) In bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in 

anexa nr.3/22/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de 

cheltuieli, articole si alineate pe anii 2021 - 2024 (sume alocate din 

bugetul de stat)”, la capitolul 83.01 „Agricultura, silvicultura, 
piscicultura si vanatoare”, este cuprinsa si suma de 213.108 mii lei 

reprezentand atat credite de angaj ament cat si credite bugetare, destinata 

realizarii Recensamantului general agricol, din care:
a) la titlul 10 „Cheltuieli de personal” suma de 2.587 mii lei;
b) la titlul 20 „Bunuri si servicii” suma de 3.069 mii lei;
c) la titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei 

publice” suma de 207.452 mii lei.

Art. 33. - (1) In bugetul Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii pe anul 2021, suma prevazuta la capitolul 84.01 

„Transporturi”, titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei 

publice”, alineatul 51.01.55 „iEtretinerea si functionarea/exploatarea 

infrastructurii feroviare publice^“”se utilizeaza cu prioritate pentru:
a) plata obligatiilor catne.bugetul general consolidat;
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b) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activitatii de 

intretinere si functionare a infrastructurii feroviare publice prestate de 

, administratorul infrastmcturii feroviare, precum si a cheltuielilor stabilite 

prin contracte de prestari servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.
(2) Se autorizeaza Ministeml Transporturilor si Infrastructurii, 

pentru proiectele fmantate potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta 

de urgenta a Guvemului nr. 40/2015 privind gestionarea fmanciara a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pentru care procentele de 

finantare initiale de la Comisia Europeana au suportat modificari urmare 

incheierii contractelor de fmantare/actelor aditionale la acestea, sa 

modifice creditele bugetare si de angajament aferente anilor anteriori 

corespunzator noilor procente de cofmantate in anexa nr. 3/24/23 „Fisa 

Proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente 

Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit 

si altor facilitati si instrumente postaderare” cu incadrarea in valoarea 

totala inscrisa in fisele de fundamentare ale proiectelor propuse la 

finantare/finantate in cadrul programelor, respectiv contractelor.
(3) Corespunzator modifiearii prevazute la alin. (2) se 

autorizeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii pe parcursul 

intregului an, sa modifice corespunzator in anexa nr. 3/24/29 „Fisa 

obiectivului/proiectului/categoriei de investitii” creditele de angajament 

si creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament 

aferente anului curent, precum si valoarea totala a obiectivului/proiectului 

de investitii, cu incadrarea in valoarea indicatorilor tehnico-economici 

aprobati, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea 

nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu incadrare 

in nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2021.

Art. 34. - (1) In bugetul Ministerului Sanatatii, in anexa 

nr. 3/26/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de 

cheltuieli, articole si alineate pe anii 2021 - 2024 (sume alocate din 

bugetul de stat)”, la capitolul 66.01 „Sanatate”, este cuprinsa suma de 

2.180.000 mii lei, reprezentand credite de angajament, §i suma de 

1.400.000 mii lei, reprezentand credite bugetare, cu urmatoarele 

destinatii:
5

a) la titlul 20 „Bunuri si servicii”, suma de 1.680.000 mii lei, 
reprezentand credite de angajament, si 900.000 mii lei, reprezentand 

credite bugetare, pentru achizitia de vaccinuri impotriva COVID-19;
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b) la titlul 51 „Transfemri intre unitati ale administratiei 

publice”, suma de 500.000 mil lei, reprezentand atat credite de 

angaj ament cat si credite bugetare, pentru fmantarea, potrivit legii, a 

cheltuielilor curente si de capital necesare operationalizarii centrelor de 

vaccinare impotriva COVID-19, din care suma de 300.000 mii lei 
reprezentand transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului 

national unic de asigurari sociale de sanatate si suma de 200.000 mii lei 
transferuri din bugetul de stat cMre bugetele locale.

(2) Se autorizeaza Ministerul Sanatatii sa majoreze sumele 

prevazute la alin. (1) prin virari de credite de angaj ament si bugetare, in 

conditiile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, 
cu incadrarea in bugetul aprobat.

(3) in bugetul Ministerului Sanatatii, in anexa nr. 3/26/02 

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

si alineate pe anii 2021 - 2024 (sume alocate din bugetul de stat)”, la 

capitolul 66.01 „Sanatate”, din sumele prevazute la titlul 20 „Bunuri si 
servicii”, reprezentand atat credite bugetare cat si credite de angaj ament, 
suma de 400.000 mii lei este destinata flnantarii asistentei medicale 

desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant.
(4) Se abiliteaza Ministerului Sanatatii sa modifice suma 

prevazuta la alin. (3) prin virari de credite de angajament si bugetare, in 

conditiile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, 
cu incadrarea in bugetul aprobat.

(5) in bugetul Ministerului Sanatatii, la capitolul 66.01 

„Sanatate”, titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, 
articolul 51.02 „Transferuri de capital”, sunt cuprinse si sume 

reprezentand atat credite de angajament, cat si credite bugetare, pentru 

lucrari de consolidari, modernizari, extinderi cladiri, reparatii capitale, 
precum si achizitie de echipamente si aparatura medicala, astfel;

a) la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, judeUil Salaj - 7.000
mii lei;

b) la Spitalul Municipal Dej, judetul Cluj - 2.850 mii lei;
c) la Spitalul Judetean Satu Mare, judetul Satu Mare - 18.000

mii lei;
d) la Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc, judetul 

Harghita- 12.200 mii lei;
e) la Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc, Centrul de 

Sanatate Vlahita, judetul Harghita - 1.200 mii lei;



35

f) la Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita -
3.000 mii lei;

g) la Spitalul Municipal Gheorgheni, judetul Harghita - 6.450
mii lei.

Art. 35. - (1) Se autorizeaza Ministerul Public sa efectueze 

redistribuiri de credite de angajament si credite bugetare in cadrul 

bugetului aprobat pe anul 2021 intre ordonatorii secundari si tertiari de 

credite, cu incadrarea in sumele aprobate pe flecare titlu de cheltuieli.
(2) in bugetul Ministemlui Public, pentru Directia de Investigare 

a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, este cuprinsa si 
suma de 251 mii lei la capitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta 

nationala” titlul 71 „Active nefinanciare”, articolul 71.01.02 „Masini, 
echipamente si mijloace de transport”, produs al infractiunilor intr-o 

cauza penala solutionata de autoritatile de aplicare a legii din Statele Unite 

ale Americii intr-un dosar de criminalitate organizata solutionat cu 

sprijinul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate 

Organizata si Terorism, ce va fi utilizata pentru achizitionarea unor 

echipamente necesare desfasurarii activitatii operative.

Art. 36. - in bugetul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, 
este cuprinsa si suma de 3.863 mii lei la capitolul 61.01 „Ordine publica 

si siguranta nationala” titlul 20 „Bunuri si servicii” cheltuieli necesare 

efectuarii Recensamantului general agricol.

Art. 37. - (1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru 

acoperirea cheltuielilor de functionare si dezvoltare ale Societatii 

Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, potrivit 

prevederilor art. 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si 
functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane 

de Televiziune, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

asigura de la titlul 55 „Alte transferuri” si se utilizeaza potrivit 

prevederilor prezentei legi.
(2) Fondurile de rezerva constituite la nivelul Societatii Romane 

de Radiodifuziune din profitul anilor precedenti pot fi utilizate de catre 

aceasta pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare.
(3) Din suma prevazuta in bugetul Societatii Romane de 

Radiodifuziune se pot asigura si cheltuieli ce decurg din angajamente 

legale incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2017 privind
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eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si 
completarea unor acte normative.

(4) Veniturile proprii incasate potrivit prevederilor Legii 

nr. 41/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si 
sumele existente in conturi la banci, pot fi utilizate de catre Societatea 

Romana de Radiodifuziune pentru fmantarea cheltuielilor de functionare 

si dezvoltare.

Art. 38. - Pana la data de 31 decembrie 2021, prin derogare de 

la prevederile art. 20 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea si 
functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, cu 

modificarile si completarile ulterioare, fmantarea cheltuielilor institutiei 

se asigura din veniturile proprii.

Art. 39. - (1) Fondurile publice reprezentand contravaloarea 

exproprierilor aferente lucrarilor de utilitate publica de interes national 

efectuate in conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor 

obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se prevad in programul de investitii publice in 

pozitie globala la pozitia „C - Alte cheltuieli de investitii”, la fisa cod 

obiectiv 1 „a) Achizitii de imobile, inclusiv terenuri”.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica obiectivelor/proiectelor de 

investitii noi si in continuare ale operatorilor economic! cu capital 

integral sau majoritar de stat si pentru care din fonduri publice se 

fmanteaza doar contravaloarea exproprierilor aferente.
(3) In functie de valoarea necesara a fi alocata din fonduri 

publice pentru exproprieri, documentatiile tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii prevazute la alin. (1) se 

aproba/reaproba potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare.

Art. 40. - Se autorizeaza Ministerul Finantelor, la solicitarea 

ordonatorilor principal! de credite, sa introduca pe parcursul intregului 

an, dupa caz, fisele de investitii aferente pozitiei „C - Alte cheltuieli de 

investitii” in programul de investitii publice anexa la bugetul acestora, 
cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.

Art. 41. - (1) Doetimentatiile tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de iijv.eatitii noi, documentatiile de avizare a
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lucrarilor de interventii, respectiv notele de fundamentare privind 

necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente celorlalte 

categorii de investitii incluse la pozitia „C - Alte cheltuieli de investitii” 

ale earor valori se incadreaza in limitele prevazute la art. 42 alin. (1) lit. b) 

si e) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, 
care se fmanteaza, potrivit legii, din fonduri publice si se deruleaza prin 

operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se 

aproba/reaproba de catre ordonatorii principali de credite in subordinea, 
coordonarea sau sub autoritatea carora functioneaza acestia.

(2) Actualizarea si aprobarea valorii actualizate a flecarui 

obiectiv/proiect de investitii, lucrari de interventii, care se fmanteaza, 
potrivit legii, din fonduri publice si se deruleaza prin operatori economici 

cu capital integral sau majoritar de stat, sunt de competenta ordonatorilor 

principali de credite in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea 

carora functioneaza acestia.5 5

Art. 42. - (1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa 

includa in bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare 

aferente sumelor primite in cursul anului sau disponibile din anul 

anterior si necuprinse in bugetul aprobat pe anul 2021, reprezentand 

fonduri externe nerambursabile, alti donatori si din alte facilitati 

postaderare, precum si creditele de angajament necesare implementarii 

proiectelor la nivelul prevazut in contractele/deciziile/ordinele/acordurile 

de fmantare, atat in bugetul propriu, cat si al institutiilor publice din 

subordine fmantate integral din bugetul de stat, iar in cazul proiectelor 

fmantate in cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europe! sa 

introduca sumele aferente si la partea de venituri.
(2) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa includa in 

bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice din subordine 

fmantate partial din bugetul acestora creditele bugetare aferente sumelor 

primite in cursul anului sau disponibile din anul anterior si necuprinse in 

bugetul aprobat pe anul 2021, reprezentand fonduri externe 

nerambursabile, alti donatori §i din alte facilitati postaderare, precum si 
creditele de angaj ament necesare implementarii proiectelor la nivelul 

prevazut in contractele/deciziile/ordinele/acordurile de fmantare.
(3) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introduca 

creditele bugetare si creditele de angajament conform prevederilor alin. (1) 

si (2) in anexele aprobate de catre acestia potrivit prevederilor prezentei 

legi, respectiv in anexele la bugetele de venituri si cheltuieli ale
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institutiilor pub lice din subordine, repartizate pe ani, si sa le comunice, 
m termen de 10 zile lucratoare, Ministerului Finantelor.

(4) Se autorizeaza Ministerul Finantelor ca, pe baza 

eomunicarilor transmise de ordonatorii principali de credite, sa aprobe 

repartizarea pe trimestre a sumelor prevazute la alin. (1).

Art. 43. - Creditele de angajament si creditele bugetare 

prevazute pentru capitolul 55.01 „Tranzaetii privind datoria publica si 
imprumuturi” ,titlul 30 „Dobanzi”, articolul 30.01 „Dobanzi aferente 

datoriei publiee interne”, alineatul 30.01.01 „Dobanzi aferente datoriei 

publice interne directe” se majoreaza cu valoarea primelor aferente 

titlurilor de stat emise pe piata interna si externa, concomitent cu 

inregistrarea creditelor de angajament si a creditelor bugetare negative la 

nivelul primelor incasate la eapitolul 55.01 „Tranzactii privind datoria 

publica si imprumuturi”, titlul 30 „Dobanzi”, articolul 30.01 „Dobanzi 

aferente datoriei publice interne”, alineatul 30.01.03 „Prime la emisiunea 

titlurilor de stat” respectiv la capitolul 55.01 „Tranzactii privind datoria 

publica si imprumuturi”, titlul 30 „Dobanzi”, articolul 30.02 „Dobanzi 

aferente datoriei publice externe”, alineatul 30.02.04 „Prime la 

emisiunea titlurilor de stat”, astfel incat creditele de angajament si 
creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 „Dobanzi” sa nu depaseasca 

programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.

Art. 44. - In conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare, in cursul intregului an, 
ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare 

intre capitole de cheltuieli pentru asigurarea platii la scadenta a 

rambursarilor de rate de capital aferente imprumuturilor interne si 
externe, a platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente 

imprumuturilor, contributiilor si cotizatiilor la organismele 

internationale, precum si derularii corespunzatoare a programelor 

finantate din fonduri externe nerambursabile, preaderare si postaderare 

si a programelor cu fmantare rambursabila.

Art. 45. - Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa efectueze 

plati pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale 

neprevazute la momentul contractarii sau demararii procesului de 

contractare a imprumuturilor aferente emisiunilor de euroobligatiuni pe 

pietele externe si platii serviciului datoriei publice aferente acestora, din 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor - Actiuni generale.
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din capitolul 55.01 „Tranzactii privind datoria publica si impmmuturi”, 
titlul 20 „Bunuri si servicii”, articolul 20.24 „Comisioane si alte costuri 

aferente imprumuturilor”, alineatul 20.24.01 „Comisioane si alte costuri 

aferente imprumuturilor externe”.

Art. 46. - Virarile de credite de angajament si credite bugetare 

neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. e) 

din Legea nr. 69/2010, republicata. Virarile de credite de angajament si 
credite bugetare neutilizate aferente proiectelor fmantate din fonduri 

externe nerambursabile preaderare/postaderare si din fonduri 

rambursabile, se pot realiza in structura proiectelor inclusiv prin 

diminuarea cheltuielilor de natura investitiilor si majorarea cheltuielilor 

curente cu incadrarea in valoarea totala a titlurilor de cheltuieli 56 

„Proiecte cu fmantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare”, 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului fmanciar 2014-2020” si 65 „Cheltuieli 

aferente programelor cu fmantare rambursabila”.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 47. - In anul 2021, cheltuielile pentru transmiterea si 
achitarea drepturilor de pensii si asistenta sociala fmantate din bugetul 

de stat sau din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale si 
care se platesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Nationals 

„Posta Romana” - S.A. se calculeaza prin aplicarea unui coeficient de 

1,1% asupra valorii sumelor platite.

Art. 48. - (1) Pentru anul 2021, operatorii economic! carora li se 

aplicaprevederile art. 9 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta Guvemului 

nr. 26/2013 privind intarirea discipline! fmanciare la nivelul unor operator! 

economic! la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari 

unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participate majoritara, 
aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pot prevedea, in bugetul de venituri si cheltuieli, 
majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul programat in 

ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor 

legale, astfel:
a) cu sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe 

salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat
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in plata si alte cheltuieli de natura salariala, potrivit prevederilor 

Hotararii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza 

minim brut pe tara garantat in plata;
b) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura

salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2021,
determinate de acordarea unor cresteri salariale si/sau de cresterea 

numarului de personal in anul 2020;
c) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura

salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2021,
determinate de diminuarea, in anul 2020, a numarului mediu de salariati 

in activitate, potrivit anexei la Hotararea Guvernului nr. 124/2020 

privind aprobarea numarului mediu maxim de personal pe anul 2020 

pentru operatorii economic! din industria nationals de aparare, care 

desfasoara activitati conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 

privind industria nationala de aparare, precum si pentru modificarea si 
completarea unor acte normative, cu modiflcarile ulterioare si doar 

pentru operatorii economic! care au diminuat cu aceste sume cheltuiala 

de natura salariala aprobata in anul 2020, prin rectificarea bugetului de 

venituri si cheltuieli conform prevederilor legale;
d) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura 

salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2021, 
determinate de acordarea de la bugetul asigurarilor pentru somaj a 

indemnizatiei de 75% din salariul de baza sau ca urmare a decontarii unei 

parti din salariul angajatilor, care au beneficiat de somajul tehnic, 
reprezentand 41,5% din salariul de baza brut corespunzator locului de 

munca ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut 

prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 

nr. 6/2020, cu modificarile ulterioare, doar pentru operatorii economic! 

care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natura salariala aprobata 

in anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli conform 

prevederilor legale;
e) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura 

salariala aferente majorarii numarului de personal in anul 2021 ca urmare 

a diversificarii/extinderii activitatii prevazuta prin acte normative.
(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) vor fi evidentiate distinct 

in anexele de fundamentare ale bugetului de venituri si cheltuieli.
(3) Operatorii economic! prevazuti la alin. (1) care au inregistrat 

pierderi si/sau plati restante la data de 31 decembrie 2020, nu pot 

prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 cresteri ale
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cheltuielilor de natura salariala aferente remtregirii acestora, determinate 

de acordarea unor cresteri salariale si/sau de cresterea numarului de 

personal in anul 2020.
(4) Operatorii economici care in anul 2020 au realizat profit si 

nu inregistreaza plati restante la data de 31 decembrie 2020 pot majora 

castigul mediu brut lunar pe salariat cu conditia ca indicele de crestere a 

acestuia sa nu depaseasca indicele de crestere a productivitatii muncii 

calculate in unitati valorice sau fizice, dupa caz, precum si cu conditia sa 

nu programeze pierderi si/sau plati restante.
(5) Pentru determinarea castigului mediu brut lunar pe salariat, 

prevazut la alin. (4), in vederea stabilirii indicelui de crestere a acestuia, 
nu se iau in calcul urmatoarele cheltuieli:

a) sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe 

salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat 

in plata si alte cheltuieli de natura salariala, potrivit prevederilor 

Hotararii Guvernului nr. 4/2021;
b) sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura 

salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2021, 
determinate de acordarea unor cresteri salariale si/sau de cresterea 

numarului de personal in anul 2020;
c) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura

salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2021,
determinate de diminuarea, in anul 2020, a numarului mediu de salariati 

in activitate, potrivit anexei la Hotararea Guvernului nr. 124/2020, cu 

modificarile ulterioare si doar pentru operatorii economici care au 

diminuat cu aceste sume cheltuiala de natura salariala aprobata in anul 

2020, prin rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli conform 

prevederilor legale;
d) sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura

salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2021,
determinate ca urmare a acordarii de la bugetul asigurarilor pentru somaj 

a indemnizatiei de 75% din salariul de baza sau ca urmare a decontarii 

unei parti din salariul angajatilor, care au beneficiat de somajul tehnic, 
reprezentand 41,5% din salariul de baza brut corespunzator locului de 

munca ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut 

prevazut de Legea nr. 6/2020, cu modificarile ulterioare;
e) sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura 

salariala aferente majorarii numtEului de personal in anul 2021 ca urmare 

a diversificarii/extinderii activitahi prevazuta prin acte normative.
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(6) Pentru determinarea productivitatii muncii, prevazuta la 

alin. (4), in vederea stabilirii indicelui de crestere a acesteia, veniturile 

din exploatare se ajusteaza dupa cum urmeaza:
a) veniturile totale din exploatare se diminueaza cu veniturile 

rezultate ca urmare a sumelor primite de la buget si, dupa caz, cu veniturile 

din exploatare obtinute ca urmare a unor situatii sau activitati conjuncturale 

si care nu se mai regasesc fie in anul precedent, fie in anul curent;
b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe 

baza preturilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, 
pentru comparabilitatea productivitatii muncii, vor fi recalculate folosind 

preturile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale 

anului curent, in cazul in care are loc o scadere a preturilor/tarifelor.
(7) Prevederile alin. (5) si (6) se aplica in mod corespunzator si 

operatorilor economici prevazuti la alin, (3).
(8) Indicele de crestere a castigului mediu brut lunar pe salariat 

recalculat conform prevederilor alin. (5) si indicele de crestere a 

productivitatii muncii recalculat conform prevederilor alin. (6), se 

determina prin raportarea nivelului programat al anului 2021 la nivelul 

realizat al anului 2020.
(9) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) care in anul 2020 

au inregistrat un rezultat brut negativ sunt obligati sa nu programeze in 

bugetul de venituri si cheltuieli pierderi anuale sau, daca prevM, sa 

programeze reducerea acestora fata de nivelul inregistrat la sfarsitul 

anului precedent in baza unui program care sa contina masuri concrete, 
cuantificabile si termene de realizare pentru intreg anul 2021, iar pentru 

pierderile contabile din anii precedent! sa fie prezentat un program de 

acoperire a acestora pe termen mediu si lung.
(10) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) care in anul 

2020 au inregistrat plati restante sunt obligati sa programeze in bugetul 

de venituri si cheltuieli reducerea acestora fata de nivelul inregistrat la 

sfarsitul anului precedent in baza unui program care sa contina masuri 

concrete, cuantificabile si termene de realizare pentru intreg anul 2021.

Art. 49. - Institutiile de invatamant preuniversitar, astfel cum 

acestea sunt definite conform prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea 

nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele de pregatire, 
aplicatie, formare profesionala initiala si continua nonuniversitara, din 

sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationals suporta din 

bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesionala si
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culturala a personalului apartinand institutiilor publice din sistemul de 

aparare, ordine publica si securitate nationala, pe locurile fmantate de la 

bugetul de stat, indiferent de institutiile din care pro vine acesta.

Art. 50. - (1) in anul 2021, se mentine in plata la nivelul aprobat 

pentru anul 2020 numarul de posturi aferent functiilor prevazute la 

capitolul 111 - Cube, lit. C - Personalul din conducerea cultelor si a 

unitatilor de cult, altul decat cel asimilat functiilor de demnitate publica, 
lit. D - Personal clerical angajat in unitatile cultelor recunoscute din 

Romania si art. 9 alin. (1) lit. b) pet. (ii) de la lit. E din anexa nr. I, la 

Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru anul 2021, pentru sprijinirea asezamintelor religioase 

din afara granitelor, care desfasoara activitati deosebite in vederea 

mentinerii identitatii lingvistice, culturale si religioase a romanilor din 

afara granitelor, se aloca suma de 442.200 euro/luna.

Art. 51. - Pentru anul 2021, institutele nationale de cercetare- 

dezvoltare care functioneaza potrivit prevederilor art. 17 din Ordonanta 

Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea 

tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la elaborarea si 

aprobarea, potrivit legii, a bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 

2021, stabilirea cheltuielile de personal se va face astfel:
a) institutele nationale de cercetare-dezvoltare care au inregistrat 

pierderi in anul precedent nu pot depasi numarul de personal si cheltuielile 

de personal realizate in anul precedent, cu incadrarea in nivelul aprobat prin 

bugetele de venituri si cheltuieli ale anului precedent. In cazuri temeinic 

justificate, respectiv in conditiile extinderii activitatii, organul de 

specialitate al administratiei publice centrale coordonator poate aproba 

cresterea numarului prognozat de personal, aprobat prin bugetul de venituri 

, si cheltuieli pentru anul 2021, sau a cheltuielilor de personal si a castigului 

mediu corelat cu cresterea productivitatii muncii, la unele institute 

nationale de cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finantelor;
b) institutele nationale de cercetare-dezvoltare care au 

inregistrat profit in anul precedent pot majora cheltuielile de personal 

realizate in anul precedent, cu incadrarea in nivelul aprobat prin bugetele 

de venituri si cheltuieli, in limita unui indice de crestere a castigului 

mediu brut lunar pe salariat, care sa nu depaseasca indicele de crestere a 

productivitatii muncii.
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Art. 52. - (1) Creditele de angajament prevazute in anexele la 

bugetele ordonatorilor principali de credite reprezinta limita maxima in 

cadrul careia in anul 2021 pot fi incheiate angajamentele legale astfel 

cum sunt definite conform prevederilor art. 2 alin. (1) pet. 3 din Legea 

nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze 

la nivel de subcapitol si paragraf, precum si la nivel de articol si alineat 

creditele de angajament aprobate in anexa nr. 3/XX/Ol si anexa nr. 11 si 
sa comunice Ministerului Finantelor, in termen de 15 zile calendar!stice 

de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(3) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze 

creditele bugetare aprobate la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, titlul 20 

„Bunuri si servicii” si titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu 

fmantare rambursabila” aprobate in anexa nr. 3/XX/02 la nivel de articol 

si alineat, potrivit clasificatiei bugetare.
(4) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa transmits 

Ministerului Finantelor detalierea prevazuta la alin. (3) in termen de 

5 zile calendaristice de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(5) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa transmits 

Ministerului Finantelor detalierea in structura, pe functii, a numarului 

maxim de posturi fmantat in conditiile legii si salariul mediu de baza pe 

functii din anul 2021, in termen de 45 de zile calendaristice de la intrarea 

in vigoare a prezentei legi.
(6) in cazul nerespectarii termenelor prevazute la alin. (4) §i (5), 

Ministerul Finantelor este abilitat sa restituie ordonatorilor principali de 

credite deschiderile de credite bugetare.

Art. 53. - incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si 
pana la 31 decembrie 2021, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) 

din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, din 

Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a 

Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai 
bugetului de stat pentru implementarea masurilor de combatere si 
prevenire a raspandirii infectarii cu coronavirusul SARS-CoV-2, care nu 

pot fi asigurate din bugetul aprobat.

Art. 54. - Prin derogarea de la prevederile art. 21 alin. (7) din 

Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 23 

alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicata, Guvernul poate aproba in 

semestrul 1, prin memorandum, in situatii temeinic justificate, utilizarea
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totala sau partiala a creditelor de angajament si creditelor bugetare 

retinute in proportie de 10% pentru ordonatorii principal! de credite ai 
bugetului de stat.

Art. 55. - in anul 2021, incepand cu data intrarii in vigoare a 

prezentei legi, in conformitate cu prevederile art. 220^ alin. (6) din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare, din contributia asiguratorie pentru munca incasata la bugetul 

de stat se distribuie lunar, pana la sfarsitul lunii in curs, o cota de:
a) 12%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata 

creantelor salariale constituit in baza Legii nr. 200/2006 privind 

constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor 

salariale, cu modificarile ulterioare;
b) 17%, care se face venit la Bugetul asigurarilor pentru somaj;
c) 2%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru 

accidente de munca si boli profesionale;
d) 22%, care se face venit la bugetul Fondului national unic de 

asigurari sociale de sanatate pentru plata concediilor medicale;
e) 47%, care se face venit la bugetul de stat intr-un cont distinct.

Art. 56. - (1) Pana la data de 25 iulie 2021 ordonatorii principal! 

de credite ai bugetului de stat si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate 

pentru bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 

transmit la Ministerul Finantelor o analiza a executiei bugetare pe primele 

6 luni fata de programul semestrului I stabilit prin repartizarea pe trimestre 

potrivit prevederilor art. 48 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare.

(2) Pe baza analizei prevazute la alin. (1), la prima rectificare 

bugetara din anul 2021 se pot ajusta bugetele ordonatorilor principal! de 

credite cu suma reprezentand diferenta intre programul semestrului I si 
executia bugetara pe primele 6 luni.

Art. 57. - Anexele nr. 1 - 11 fac parte integranta din prezenta
lege.

i :
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, cu 

respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 16 alin. (2) din 

Constitutia Romdniei, republicatd.
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