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+5.990
milioane lei

VENITURI BUGET GENERAL
 CONSOLIDAT

RECTIFICARE POZITIVĂ
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1.061

5.990

Prima rectificare 
2017

Prima rectificare 
2018

mil. lei

mil. lei

VENITURI BUGET GENERAL
 CONSOLIDAT
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ESTIMARE PIB

945907,9

Estimare 
inițială

Estimare după 
rectificare 

mld. lei
mld. lei+37,1

miliarde lei
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-2,97%

ESTIMARE DEFICIT BUGETAR

[Deficitul la 7 luni  -1,3%]
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PRINCIPII

Asigurarea integrală a sumelor pentru pensii și 
salarii până la finalul anului

Asigurarea sumelor necesare pentru proiectele 
de investiții

Asigurarea sumelor necesare pentru sprijinirea 
mediului de afaceri

Reducerea sumelor alocate la instituțiile cu grad 
scăzut de utilizare a banilor alocați

1.

2.

3.

4.
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BUGETUL DE PENSII

+852,1
milioane lei

Asigurarea drepturilor de pensii 
până la sfârșitul anului
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SĂNĂTATE

+891,1
milioane lei

Echipamente pentru mame și copii: 
300 incubatoare, 300 aparate de testare 
auditivă la nou-născuți

Programe de sănătate publică

Echipamente pentru unitățile de urgență, 
RMN, CT-uri, screening pentru bolnavii de 
cancer (Banca Mondială)

Pentru proiecte cu finanțare externă 
nerambursabile



- 9 -

EDUCAȚIE

+178,1
milioane lei

Burse pentru elevi și studenți

Investiții la unitățile de învățământ

Granturi pentru învățământul secundar
(Banca Mondială)

Aulă și sală de conferință la Universitatea 
Politehnică București

Finalizarea Corpului C al Facultății de 
Drept și al Facultății de Științe Umaniste la 
Universitatea Valahia din Târgoviște

Finalizarea sediului central al Universității 
din Pitești - Corp B.
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AGRICULTURĂ ȘI ANSVSA

+185
milioane lei

Plata motorinei pentru lucrările 
agricole

Investiții în 37 de stații de pompare 
pentru irigații

Eradicarea pestei porcine (despăgubiri 
pentru animalele sacrificate)
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ADMINISTRAȚII LOCALE

+1.125,9

+300

milioane lei

milioane lei

Menținerea veniturilor comunităților 
locale la nivelul din 2017

Asigurarea sumelor pentru programul 
hrană pentru elevi

Programul Național de Dezvoltare Locală 
(PNDL I + II) - prin Ministerul Dezvoltării



- 12 -

TRANSPORTURI

+170,5
milioane lei

Finalizare-modernizare 90 km DN 18 
Baia Mare - Sighetul M. - Iacobeni

Finalizarea reabilitării Podului 
Agigea-Constanța

Costrucție Pod peste râul Vedea

Simulator de zbor pentru Școala de 
Aviație

Începere lucrări la calea ferată
Râmnicul Vâlcea - Vâlcele
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INVESTIȚII PRIN PPP

+29
milioane lei

Pentru pregătirea programelor de investiții prin 
Parteneriat Public Privat. 

21 de proiecte în domeniile: infrastructură de 
transport, sănătate, agricultură și turism.
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MINISTERUL DE INTERNE

+366,3
milioane lei

Echipamente și mijloace de 
intervenție și de mobilitate terestră 
pentru Jandarmerie și Poliție

Salarii pentru 7.792 posturi pentru 
promoțiile de agenți și subofițeri etc.
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BANI PENTRU ÎNNOIRE

+230
milioane lei

Pentru încă 30.000 de autoturisme în 
Programul “Rabla”

Pentru înnoirea aparaturii 
electrocasnice
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SCHEME DE AJUTOR DE STAT

+250
milioane lei

Restituirea accizei la motorină pentru 
transportatori

Ajutor de stat pentru investiții mai 
mari de 3 milioane euro

Programul „Investește în tine”
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SCHEME DE AJUTOR DE STAT

Credite de angajament

Programul pentru sprijinirea 
industriei cinematografice

Programul „gROwth” - investim în 
copii, investim în viitor

+1.800
milioane lei

Start-up Nation - beneficiari: 
10.000 firme

Programul „gROwth” - investim în 
locuințe de serviciu
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SCHEME DE AJUTOR DE STAT

Credite de angajament

Programul de investiții în zonele cu 
șomaj ridicat

Programul “gROwth - Rezidențe 5*”

Programul „gROwth - Contul de 
economisire Junior”

+1.800
milioane lei
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INVESTIȚII  ȘI ACHIZIȚII ANAF

+278
milioane lei

Modernizarea sistemului informatic

Echipamente pentru personalul 
vamal

Reabilitare și modernizare  a 
punctelor vamale (R. Moldova, 
Serbia, Ucraina)
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REDUCERI CA URMARE A 
NEUTILIZĂRII BANILOR ALOCAȚI

Ministerul Economiei

Ministerul Dezvoltării

Ministerul Apelor și Pădurilor

Serviciul de Informații Externe

Serviciul de Protecție și Pază

Serviciul de Telecomunicații Speciale

Ministerul Cercetării și Inovării

Ministerul Energiei

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Mediului

Ministerul Turismului

Ministerul Tineretului și Sportului

Administrația Prezidențială

Serviciu Român de Informații

(Ordonatori cu rectificarea negativă mai mare de 10 mil. lei)



Guvernul României

Rectificare bugetară

august 2018


