ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI Nr. 90 din 6 decembrie 2017
privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative
și prorogarea unor termene

Cu modificările și completările aduse de :
- Legea nr. 80 din 28 martie 2018;

Capitolul I
Măsuri fiscal-bugetare în anii 2017 și 2018 și prorogarea unor termene
Art. 1
(1) Pentru asigurarea cheltuielilor de functionare din sistemul de protectie a copilului si ale
centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum si ale caminelor publice pentru
persoane varstnice, autoritatile administratiei publice locale pot aloca sume din veniturile proprii
incasate si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale,
peste valoarea standardelor minime de cost aprobate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului
nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale si a
nivelului venitului lunar pe membru de familie in baza caruia se stabileste contributia lunara de
intretinere datorata de catre sustinatorii legali ai persoanelor varstnice din centrele rezidentiale.
(2) In anul 2017, in vederea finantarii cheltuielilor prevazute la alin. (1), prin derogare de la
prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice locale pot utiliza
excedentul bugetului local.
Art. 2
Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei
termice in sezonul rece 2017-2018, autoritatile administratiei publice locale pot utiliza
excedentul bugetului local.
Art. 3
Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale din
Fondul de interventie la dispozitia Guvernului incepand cu anul 2017, ramase neutilizate la finele
exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local al unitatilor administrativ-teritoriale
si se utilizeaza cu aceeasi destinatie pentru care aceste fonduri au fost alocate pana la finalizarea
lucrarilor. Eventualele sume ramase neutilizate dupa finalizarea lucrarilor se restituie la bugetul
de stat.

Art. 4
(1) In anul 2017 sumele ramase neutilizate, determinate ca diferenta intre creditele bugetare
aprobate si platile efectuate, prevazute in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale,
Administratiei Publice si Fondurilor Europene la capitolul 88.01 „Cheltuieli din sume ramase
neutilizate in anul anterior“, titlul 80 „Imprumuturi“, articolul 80.10 „Cheltuieli din sume ramase
neutilizate in anul anterior“, destinate pentru finantarea unor cheltuieli aferente obligatiilor ce
deriva din acorduri internationale, ratificate prin legi, in vederea finantarii proiectelor bilaterale
de colaborare si de investitii se vireaza de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei
Publice si Fondurilor Europene intr-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la
Trezoreria Statului.
(2) Sumele virate in contul prevazut la alin. (1) se transfera in primele 5 zile lucratoare ale
anului urmator de catre ordonatorul principal de credite intr-un cont de venituri ale bugetului de
stat.
(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea Ministerului Dezvoltarii
Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, sa majoreze veniturile bugetului de
stat la o pozitie distincta, precum si cheltuielile bugetului de stat si cheltuielile prevazute in
bugetul aprobat al ordonatorului principal de credite la o pozitie distincta cu sumele virate
potrivit prevederilor alin. (2).
(4) Sumele suplimentate in bugetul ordonatorului principal de credite potrivit alin. (3) se
utilizeaza cu aceeasi destinatie.
Art. 5
(1) In anul 2018, numarul maxim de posturi care se finanteaza din fonduri publice, pentru
institutiile si autoritatile publice, indiferent de modul de finantare si subordonare, se stabileste
astfel incat sa se asigure plata integrala a drepturilor de natura salariala acordate in conditiile
legii, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget.
(2) Ordonatorii de credite stabilesc, in limitele prevederilor legale, numarul maxim de
posturi care se finanteaza in anul 2018, in conditiile alin. (1).
Art. 6
(1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi
de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice,
devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, se va realiza astfel:
a)in primul an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 5% din
valoarea titlului executoriu;
b)in al doilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 10%
din valoarea titlului executoriu;
c)in al treilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25%
din valoarea titlului executoriu;
d)in al patrulea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25%
din valoarea titlului executoriu;
e)in al cincilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 35%
din valoarea titlului executoriu.
(2) Procedura de plata esalonata prevazuta la alin. (1) se aplica si in ceea ce priveste plata
sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie- 31
decembrie 2018, avand ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii
legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea
unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

(3) In cursul termenului prevazut la alin. (1), orice procedura de executare silita se suspenda de
drept.
(4) Sumele prevazute la alin. (1), platite in temeiul prezentei ordonante de urgenta, se
actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.
(5) La sumele actualizate in conditiile alin. (4) se acorda dobanda legala remuneratorie,
calculata de la data la care hotararea judecatoreasca a ramas executorie.
(6) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilita procedura de efectuare a platii
titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (1).
Art. 7
(1) Pentru personalul platit din fonduri publice, cuantumul salariului de baza/soldei de
functie/salariului de functie se stabileste in conformitate cu prevederile art. 1 din
Hotararea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara
garantat in plata, dupa aplicarea procentului de majorare de 25% prevazut la art. 38 alin.
(3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice.
(2) Sumele aferente contributiilor de asigurari sociale sau, dupa caz, contributiilor individuale
la bugetul de stat, datorate de personalul platit din fonduri publice, astfel cum sunt stabilite in
aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt
avute in vedere la stabilirea majorarilor salariale ce se acorda in anul 2018 personalului platit din
fonduri publice potrivit art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017.
Art. 8
Prin derogare de la prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, in anul 2018, munca
suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul
bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de
repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu
reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa
numai cu timp liber corespunzator acestora.
Art. 9.
(1) In anul 2018, institutiile si autoritatile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1)
pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate
integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu acorda personalului din
cadrul acestora tichete cadou, premii si nici indemnizatia de hrana si indemnizatia de
vacanta prevazute de Legea-cadru nr. 153/2017.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in anul 2018 se pot acorda premii pentru sportivii si
colectivele tehnice care au obtinut performante deosebite la actiunile sportive internationale si
nationale oficiale, pentru elevii, studentii, cercetatorii si profesorii care au obtinut distinctii la
olimpiadele internationale si concursurile internationale si nationale pe discipline de invatamant
si pentru profesorii care i-au pregatit pe acestia, cu incadrarea in alocarea bugetara.

(3) In anul 2018, institutiile si autoritatile publice prevazute la alin. (1) acorda o singura
indemnizatie de vacanta sau o singura prima de vacanta, dupa caz, sub forma de vouchere,
in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul voucherelor de vacanta
acordate in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2009, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se ia in calcul la
determinarea limitei prevazute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în anul 2018, pentru personalul militar,
poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi
personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, se
decontează serviciile turistice prestate de unităţi aflate pe teritoriul României, efectuate în
perioada concediului de odihnă, în limita valorică prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu
modificările şi completările ulterioare. Cuantumul sumelor decontate nu se ia în calcul la
determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 10
(1) In anul 2018, pentru personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din
sistemul administratiei penitenciare, indemnizatiile, compensatiile, primele, ajutoarele, platile
compensatorii, despagubirile, compensatiile lunare pentru chirie si alte drepturi acordate potrivit
actelor normative in vigoare, care nu fac parte din solda lunara bruta/salariul lunar brut, se
mentin la nivelul lunii decembrie 2017.
(2) In anul 2018, cuantumul compensatiei banesti, respectiv al alocatiei valorice pentru
drepturile de hrana si, respectiv, valoarea financiara anuala a normelor de echipare,
precum si valoarea financiara a drepturilor de echipament se mentin in plata la nivelul
stabilit pentru luna decembrie 2017.
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 8, in anul 2018, pentru activitatea desfasurata de
personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei
penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate
nationala, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in
conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, se acorda drepturile prevazute de
legislatia in vigoare in luna iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o
reprezinta solda de functie/salariul de functie cuvenit(ă).
(4) Personalul civil din cadrul instituţiilor publice de spectacole sau concerte aflate în
subordinea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care nu a
beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind
unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2017, beneficiază începând cu data intrării în vigoare a
legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă de majorarea cuantumului brut al salariului de
bază stabilit potrivit art. II alin. (2) lit. e) din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu
modificările şi completările ulterioare.

(5) Personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar din
instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională beneficiază, în mod similar,
de prevederile Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic
din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011. Drepturile băneşti
cuvenite se plătesc din fondurile instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate
naţională de la bugetul de stat.
(6) Pentru personalul pensionat, drepturile prevăzute la alin. (5) se plătesc într-o singură
tranşă.
(7) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate
naţională beneficiază de prevederile Legii concediului paternal nr. 210/1999.
(8) Sumele reprezentând indemnizaţia de concediu paternal acordate după intrarea în
vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările
ulterioare, provenite din debite în baza unor titluri executorii, nu se mai încasează.
Art. 11
(1) In anul 2018 nu se acorda ajutoarele sau, dupa caz, indemnizatiile la iesirea la pensie,
retragere, incetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea in rezerva.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in situatia incetarii raporturilor de munca sau serviciu ca
urmare a decesului angajatului.
Art. 12
(1) In anul 2018 se majoreaza cuantumul brut astfel incat sa se mentina in plata la nivelul
cuantumului net acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2017, dupa caz, urmatoarele drepturi:
a)indemnizatiile prevazute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie
1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu
modificarile si completarile ulterioare;
b)drepturile prevazute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri
invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare;
c)drepturile prevazute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele
drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si drepturile prevazute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu
modificarile si completarile ulterioare;
d)indemnizatiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6
septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia drepturilor
corespunzatoare situatiilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si g), precum si la art. 3;
e)indemnizatiile prevazute de Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor
drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului
Muncii in perioada 1950 - 1961, cu modificarile si completarile ulterioare;
f)indemnizatia prevazuta de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru
activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania, republicata;
g)cuantumul indemnizatiei presedintelui Consiliului National al Persoanelor Varstnice,
prevazuta de Legea nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului
National al Persoanelor Varstnice, republicata;

h) indemnizatia lunara, prevazuta la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea
si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti“ si a
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare,
cu modificarile si completarile ulterioare;
i) cuantumul indemnizatiilor acordate membrilor Academiei Romane, membrilor Academiei
Oamenilor de Stiinta din Romania, membrilor Academiei de Stiinte Medicale din Romania si
membrilor Academiei de Stiinte Tehnice din Romania;
j) cuantumul sprijinului material acordat urmasilor membrilor Academiei Romane si urmasilor
membrilor Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania;
k) ajutorul lunar pentru sotul supravietuitor, acordat in temeiul Legii nr. 578/2004 privind
acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, cu modificarile ulterioare;
l) indemnizatia prevazuta de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(2) In anul 2018, indemnizatiile stabilite in baza Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei
Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din
noiembrie 1987 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august
1977 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda in cuantumul cuvenit sau
aflat in plata in luna decembrie 2017.
(3) In anul 2018, rentele viagere prevazute la art. 64 din Legea educatiei fizice si sportului nr.
69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda in cuantumul aflat in plata in luna
decembrie 2017.
Art. 13
(1) In anul 2018, institutiilor si autoritatilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1)
pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de modul de
finantare si subordonare, li se interzice achizitionarea, preluarea in leasing sau inchirierea de:
a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanta Guvernului
nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) mobilier, asa cum este prevazut la subgrupa 3.1 „Mobilier“ din cadrul grupei 3 „Mobilier,
aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale“ din
Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare, precum si obiecte
de inventar de natura acestora, in scopul dotarii spatiilor cu destinatia de birou.
(2) Asigurarea necesitatilor de bunuri prevazute la alin. (1) se va putea face numai prin
redistribuiri din cadrul aceleiasi institutii sau de la alte institutii publice.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2):
a) autoritatile si institutiile publice nou-infiintate dupa data intrarii in vigoare a prezentei
ordonante de urgenta, numai in primul an de functionare, daca acestea nu provin din
restructurarea si/sau reorganizarea altor institutii publice, deja existente;
b) achizitiile pentru realizarea proiectelor finantate din imprumuturi, din fonduri externe
nerambursabile si din fondurile de cofinantare aferente, precum si din fonduri provenite din
donatii si sponsorizari;
c) achizitiile pentru obiectivele de investitii cu punere in functiune dupa data intrarii in vigoare
a prezentei ordonante de urgenta, potrivit devizului general al acestora;

d) achizitionarea, in conditiile legii, de autoturisme pur electrice. Prin autoturisme pur electrice
in sensul prezentului articol se intelege autoturismele astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din
Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt
propulsate de un motor electric cu energie furnizata de baterii reincarcabile, alimentate de o sursa
externa de energie electrica, clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero;
e) achizitii pentru realizarea actiunilor si activitatilor specifice pregatirii si exercitarii
Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene;
f) achizitii pentru realizarea manifestarilor, actiunilor si proiectelor de aniversare a
Centenarului Romaniei (1918-2018) si a Primului Razboi Mondial;
g) achizitionarea de autoturisme de catre Ministerul Afacerilor Interne, din venituri proprii ale
institutiei si unitatilor subordinate;
h) închirierea de autoturisme pentru organizarea vizitelor oficiale şi de stat ale delegaţiilor
străine în România, precum şi închirierea de autoturisme, pe plan local, necesare pentru
deplasarea delegaţiilor oficiale şi de însoţire ale României în străinătate;
i) achiziţiile destinate realizării acţiunilor şi activităţilor specifice instituţiilor din sistemul de
apărare, ordine publică şi securitate naţională.
(4) Achizitiile publice aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei
ordonante de urgenta se vor definitiva pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii
procedurilor respective, numai in conditiile in care autoritatea contractanta a transmis deja, pana
la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, spre publicare, anuntul sau invitatia de
participare.
(5) Prevederile alin. (1), (2) şi (4) nu se aplică Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat.
Art. 14
(1) Incepand cu 1 ianuarie 2018, pana la 31 decembrie 2018, se suspenda ocuparea prin
concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din institutiile si
autoritatile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002,
cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru posturile pentru care au fost demarate
procedurile de organizare a concursurilor anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de
urgenta, precum si pentru cele a caror ocupare a fost deja aprobata de Guvern prin memorandum
se continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor in vigoare la acea data.
(1^1) Prevederile alin. (1) nu se aplică instituţiilor publice locale definite potrivit art. 2 alin.
(1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui
procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta dupa data de 1 ianuarie 2018,
numai in conditiile incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget.
(2^1) Posturile pentru care se aprobă ocuparea în condiţiile alin. (2) se stabilesc de către
ordonatorul de credite, prin raportare la necesităţile instituţionale, din totalul posturilor vacante
existente în cadrul instituţiei sau autorităţii publice, cu încadrarea în numărul de posturi rezultat
prin aplicarea procentului potrivit alin. (2) şi în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in cazuri temeinic justificate, prin
memorandum aprobat in sedinta Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau
examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din institutiile si autoritatile
publice prevazute la alin. (1), cu justificarea necesitatii si cu incadrarea in cheltuielile de personal
aprobate cu aceasta destinatie in buget.

(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) unităţile de învăţământ preuniversitar, instituţiile
de învăţământ superior şi institutele de cercetare, care pot organiza concursuri pentru personalul
didactic şi de cercetare.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(3), instituţiile din cadrul autorităţii judecătoreşti,
Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi serviciile publice de ambulanţă pot organiza
concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, indiferent de
data vacantării acestora, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în
buget.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(3), se pot organiza concursuri sau examene
pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul serviciilor Parlamentului,
indiferent de data vacantării acestora, cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de
personal aprobate cu această destinaţie în buget, prin memorandum aprobat de Biroul permanent
al fiecărei Camere a Parlamentului.
Art. 15
(1) Ordonatorii de credite ai institutiilor si autoritatilor publice, astfel cum sunt definite
la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
au obligatia de a reduce cu 10% platile efectuate in anul 2018 pentru bunurile si serviciile
aferente intretinerii si functionarii institutiei.
(2) Reducerea prevazuta la alin. (1) se realizeaza in anul 2018, luandu-se ca referinta
platile efectuate pe anul 2017 pentru cheltuielile cu bunurile si serviciile aferente
intretinerii si functionarii institutiei.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) autoritatile si institutiile publice nou-infiintate in
anii 2017 si 2018, numai in primul an de functionare, daca acestea nu provin din restructurarea
si/sau reorganizarea altor institutii publice deja existente, autoritatile si institutiile publice
infiintate in anul 2016 si care nu au efectuat plati cu bunurile si serviciile aferente intretinerii si
functionarii pe intreg anul 2017, precum si institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si
siguranta nationala.
(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) actiunile si activitatile specifice pregatirii si
exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.
Art. 16.
Prevederile art. 19 lit. b) si c) ale art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010
pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind
reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor
masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
283/2011, se aplica in mod corespunzator si in anul 2018.
Art. 17
(1) Se autorizeaza Ministerul Muncii si Justitiei Sociale sa asigure pe parcursul anului 2018
derularea activitatilor de inchidere a Acordului de imprumut dintre Romania si Banca
Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 8 iulie 2011, referitor la
Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenta sociala, precum si a Acordului de
asistenta financiara nerambursabila dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie
si Dezvoltare, semnat la Washington la 28 februarie 2012 si la Bucuresti la 25 aprilie 2012,
referitor la Proiectul privind imbunatatirea elaborarii politicilor si a cadrului institutional in
domeniul asistentei persoanelor cu handicap, inclusiv auditarea situatiilor financiare, in
conformitate cu regulamentele si procedurile Bancii Internationale pentru Reconstructie si
Dezvoltare.

(2) Cheltuielile care deriva din activitatile de inchidere a acordurilor prevazute mai sus,
inclusiv salarizarea personalului unitatii de management al proiectului implicat in finalizarea
respectivelor proiecte, se vor asigura pe perioada respectiva din sume alocate de la bugetul de
stat in bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, la capitolul 68.01 „Asigurari si asistenta
sociala“, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila“.
Art. 18
Remuneratiile brute ale administratorilor si directorilor prevazute in contractele de mandat
incheiate conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 111/2016, cu modificarile ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse in acord cu
noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificarile si
completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Art. 19
(1) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (4) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare
nr. 69/2010, republicata, prim-ministrul si ministrul finantelor publice semneaza o declaratie de
raspundere prin care se atesta, exclusiv, corectitudinea si integralitatea informatiilor din Strategia
fiscal-bugetara pentru perioada 2018-2020.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, republicata, primministrul si ministrul finantelor publice semneaza o declaratie ce atesta exclusiv incadrarea
proiectului de buget pe anul 2018 si perspectiva 2019-2021 in tintele, obiectivele si prioritatile
asumate prin Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2018-2020.
(3) Prevederile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicata, nu se aplica pentru
planificarea bugetara pe anul 2018 si perspectiva 2019-2021.
Art. 20
In perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspenda aplicarea prevederilor Legii nr.
509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii
din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional, cu modificarile ulterioare.
Art. 21
(1) Termenele prevazute la art. 109 alin. (3) si art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind
pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga cu 6 luni.
(2) Eventualele sume cuvenite ca urmare a procesului de recalculare a pensiilor potrivit art. 109
alin. (1) si art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, ce
reprezinta diferente de pensie de la data intrarii in vigoare a acestei legi si pana la punerea in
plata a pensiilor recalculate, se acorda pana la 30 iunie 2018, in limita creditelor bugetare
aprobate cu aceasta destinatie.
Art. 22
Termenul prevazut la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor
masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei
electrice si al gazului natural, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 decembrie
2018, inclusiv.
Art. 23
Termenul prevazut la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor
masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2013, cu modificarile ulterioare, se
proroga pana la data de 31 decembrie 2018, inclusiv.

Art. 24
Termenul prevazut la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea
impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din
sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 31
decembrie 2018, inclusiv.
Art. 25
(1) Termenele prevazute la art. 361 alin. (3) lit. e) si g) din Legea educatiei nationale nr.
1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 decembrie 2018.
(2) In anul 2018, nu se acorda cupoanele sociale prevazute la art. 27 alin. (6) din Legea nr.
1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 26
Termenul prevazut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si
functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modificarile ulterioare, se
proroga pana la data de 1 ianuarie 2019.
Art. 27
Termenul prevazut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea si completarea
Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in
Transportul Rutier, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 979 din 30
decembrie 2015, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2019.
Art. 28
Articolul 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile
ulterioare, se abroga.
Capitolul II
Modificarea si completarea unor acte normative
Art. 29
(1) Alineatele (2) si (3) ale articolului 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in
domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din
15 noiembrie 2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si
completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(2) Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a
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, se asigura de la bugetul de stat,
din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in proportie de cel mult 90% din necesarul de
fonduri stabilit in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale.
(3) La finele exercitiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata neutilizate,
precum si cele utilizate pentru plata obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2), care depasesc
procentul de 90% din totalul platilor efectuate, se restituie la bugetul de stat.

Art. 30
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările
si completarile ulterioare, se modifică după cum urmează :
- Se regăsesc în textul actelului modificat Art. 31
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare
pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru
modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2014, cu
modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
……………………………..
Art. 32
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor
derulate prin trezoreria statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295
din 16 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa
cum urmeaza:
………………………………
Art. 33
Articolul XII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri
financiar-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 919 din 29
decembrie 2009, aprobata prin Legea nr. 240/2011, se modifica dupa cum urmeaza:
………………………………
Art. 34
Dupa articolul 7 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor masuri
organizatorice la nivelul administratiei publice centrale cu privire la Centenarul Romaniei,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 27 iulie 2017, se introduce un
nou articol, articolul 8, cu urmatorul cuprins:
………………………………
Art. 35
Articolul 9 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificarile si
completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
- Se regăsesc în textul actelului modificat -

Art. 36
Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, cheltuielile de personal pentru personalul din cadrul
Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiilor subordonate, se suporta
din veniturile proprii ale acesteia, iar drepturile de hrana de care beneficiaza personalul
contractual angajat pe perioada determinata sau nedeterminata in cadrul Agentiei Nationale de
Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiilor subordonate se acorda in continuare la nivelul
datei de 31 decembrie 2017.
Art. 37
După alineatul (2) al articolului 98 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002
privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat,
alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
- Se regăsesc în textul actelului modificat Art. 38
(1) Creditele de angajament prevazute in fisa programului „Etapa a II-a a Programului national
de dezvoltare locala“, anexa la bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei
Publice si Fondurilor Europene, ramase neutilizate la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2017
se utilizeaza pentru incheierea contractelor de finantare multianuale pentru obiectivele de
investitii incluse in lista aprobata in anul 2017 prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, beneficiarii
Programului national de dezvoltare locala nu mai transmit solicitari de finantare pentru alte
obiective de investitii, in conditiile prevazute la art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobata
prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Creditele de angajament ramase neutilizate dupa incheierea contractelor de finantare
prevazute la alin. (1) se pot utiliza pentru finantarea obiectivelor de investitii pentru care s-au
depus solicitari in termenul legal, in anul 2017, care au fost incluse in analiza de specialitate si
nu li s-au alocat fonduri din lipsa creditelor de angajament.
Art. 39
. (1) Prin derogare de la prevederile art. 104 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile
si completarile ulterioare, incepand cu anul 2018, din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Educatiei Nationale, se asigura, pentru unitatile de invatamant preuniversitar
de stat, finantarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi
salariale in bani, stabilite prin lege, inclusiv plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti
avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala, precum si contributiile aferente
acestora, precum si diferentele salariale prevazute la art. 1 si 2 din Legea nr. 85/2016 privind
plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru
perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011.
(2) Creditele bugetare aferente cheltuielilor prevazute la alin. (1) se repartizeaza de catre
Ministerul Educatiei Nationale pe inspectorate scolare in vederea repartizarii pe unitati de
invatamant.

(3) Atunci cand, la nivelul unor unitati de invatamant, sumele repartizate in baza costului
standard sunt insuficiente pentru plata drepturilor prevazute la alin. (1) inspectoratele scolare pot
efectua redistribuiri ale acestor sume intre unitati de invatamant de pe raza judetului/municipiului
Bucuresti sau pot proceda la alocarea sumelor ramase nerepartizate, dupa caz. Redistribuirea sau,
dupa caz, alocarea de sume ramase nerepartizate unor unitati de invatamant de pe raza unor
judete diferite se realizeaza de catre Ministerul Educatiei Nationale.
(4) Redistribuirea sumelor potrivit prevederilor alin. (3) conduce implicit la modificarea
bugetelor initiale aprobate, calculate pe baza costului standard per prescolar/elev.
(5) Incepand cu anul 2018, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale,
se asigura fondurile necesare pentru executarea hotararilor judecatoresti devenite executorii pana
la 31 decembrie 2017, avand ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii
legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii prin care s-au acordat
drepturi salariale personalului din invatamantul preuniversitar de stat.
(6) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti prevazute la alin. (5) se va realiza
astfel:
a) in anul 2018 se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;
b) in anul 2019 se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;
c) in anul 2020 se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
d) in anul 2021 se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
e) in anul 2022 se plateste 35% din valoarea titlului executoriu.
(7) In vederea calcularii si platii sumelor reprezentand daunele-interese moratorii prevazute la
alin. (5), Ministerul Educatiei Nationale aproba metodologia de calcul al acestora, prin ordin al
ministrului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta,
cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant.
(8) Fondurile aprobate pentru plata daunelor-interese moratorii se repartizeaza de către
Ministerul Educatiei Nationale inspectoratelor scolare, in vederea repartizarii pe unitati de
invatamant.
(9) Sumele reprezentand daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, acordate prin
hotarari judecatoresti devenite executorii dupa data de 1 ianuarie 2018, se achita de la bugetul de
stat, esalonat in 5 ani de la data titlului executoriu. Prevederile alin. (6)-(8) se aplica in mod
corespunzator.
ART. 39^1
După articolul 5^7 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările
ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 5^8, cu următorul cuprins:
- Se regăsesc în textul actelului modificat Art. 40
Art. 35 si 36 intra in vigoare la data 1 ianuarie 2018.
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