
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare 

Ministerului Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum si pentru 

aprobarea modului de gestionare a acestora  

 

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 alin. (2) din 

Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, 

 

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

 Art. 1. - (1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al Autorităţii de 

Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 

Economice, aferent trimestrului II 2012 (lunile aprilie, mai iunie 2012), în vederea 

efectuării plăţilor pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, pentru rambursarea cheltuielilor 

eligibile, exclusiv prefinanţările, aferente asistenţei financiare nerambursabile primite 

de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, se aprobă alocarea 

temporară de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 500.000,00 mii lei, pentru 

lunile aprilie, mai si iunie 2012 din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul 

curent general al Trezoreriei Statului.  

 (2) Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de Management 

pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, care 

beneficiază de prevederile alin. (1), este Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului 

de Afaceri. 

(3) Suma alocată Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional 

Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice din vărsăminte din privatizare, 

înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi utilizate, va fi rambursată 

Ministerului Finanţelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de 

către Comisia Europeană, până la data de 17 decembrie 2012. 

 

Art. 2.  – (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia Generală de 

Trezorerie şi Datorie Publică, efectuează transferul în tranşe în limita sumei alocate 

potrivit prevederilor art. 1 alin. (1), la solicitarea Autorităţii de Certificare şi Plată, din 

contul 65.01.01. „Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare” deschis la 

Trezoreria Operativă Centrală în contul 54.01.03.00. ”Disponibil de la bugetul de stat 

reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente 

instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de 

Autoritatea de Certificare şi Plată, dar nu mai târziu de data de 29 iunie 2012. 

(2) Autoritatea de Certificare şi Plată efectuează transferul în limita sumei 

alocate, în funcţie de disponibil, integral sau în tranşe, din contul prevăzut la alin. (1) 



în contul de disponibil 54.01.06.02 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, 

prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat”, pentru 

finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea 

competitivităţii economice”, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu 

rol de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea 

Competitivităţii Economice, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică, pe 

baza solicitării lunare de fonduri transmise conform acordului privind managementul 

financiar şi controlul la nivelul programului operaţional, încheiat de Autoritatea de 

Certificare şi Plată cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 

Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. 

Art. 3. – (1)  Reconstituirea vărsămintelor din privatizare se realizează de către 

ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de Management pentru Programul 

Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, prin intermediul 

Autorităţii de Certificare şi Plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca 

urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente Programului 

Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. În acest sens, Autoritatea 

de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 

Economice are obligaţia transmiterii la Autoritatea de Certificare şi Plată, până la data 

de 15 august 2012, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile conform prevederilor 

cadrului legal naţional şi comunitar, a căror valoare totală aferentă finanţării din 

instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite. 

 (2) Reîntregirea vărsămintelor din privatizare utilizate se va efectua prin 

transferarea echivalentului în euro, determinat pe baza cursului Băncii Naţionale a 

României valabil la data efectuării transferului sumelor în valuta din contul denominat 

în euro „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri 

externe nerambursabile postaderare” deschis la Banca Naţională a României pe 

numele Autorităţii de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în 

contul „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO” deschis la Banca 

Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice. 

 (3) Sumele în euro încasate de Ministerul Finanţelor Publice conform alin. (2) 

se înregistrează ca vărsăminte din privatizare în valută, la cursul Băncii Naţionale a 

României valabil la data efectuării operaţiunii de transfer valutar prevăzute la alin. (2). 

Pe baza aceluiaşi curs valutar, Ministerul Finanţelor Publice stinge obligaţia de 

restituire a sumei alocate din vărsăminte din privatizare în lei a ordonatorului de 

credite prevăzut la art.1 alin.(2). 

 (4) În cazul în care sumele rambursate de Comisia Europeană, ca urmare a 

declaraţiilor de cheltuieli transmise de Autoritatea de Certificare şi Plată în baza 

declaraţiilor de cheltuieli primite de la Autoritatea de Management pentru Programul 

Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, conform prevederilor 

alin. (1), nu acoperă integral suma primită de ordonatorul principal de credite cu rol de 

Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea 

Competitivităţii Economice, din cauza efectuării unor cheltuieli care ulterior se 

constată a nu fi eligibile în relaţia cu Comisia Europeană, reconstituirea vărsămintelor 

din privatizare până la sfârşitul perioadei prevăzute la art. 1 alin. (3) se asigură în lei 

din bugetul propriu al Ministerului Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri pe 

anul 2012. În acest sens, Autoritatea de Certificare şi Plată transmite, până pe data de 

31 octombrie 2012, o notificare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate 



de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 

Economice, cu privire la sumele de recuperat.  

(5) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (4) se efectuează în lei, prin 

transferul sumelor menţionate în notificare, în contul 65.01.01. „Disponibil în lei din 

vărsăminte din privatizare” deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la 

Trezoreria Operativă Centrală, în limita disponibilităţilor de credite bugetare. 

(6) Autoritatea de Management pentru Programul Sectorial Creşterea 

Competitivităţii Economice restituie eventualele sume primite şi neutilizate din 

vărsăminte din privatizare în contul prevăzut la alin. (5),  până cel târziu pe data de 17 

decembrie 2012. 

 

 

PRIM - MINISTRU 

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


