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INFORMARE

În atenţia Doamnei / Domnului Preşedinte
Stimati colegi,
I. Vă aducem la cunoştinţă faptul că, în Monitorul Oficial nr. 879/28.12.2010,
a fost publicată Legea nr. 286 – Legea bugetului de stat pe anul 2011. În cele ce
urmează, vom face o comparaţie a celor mai importante reglementări din anii 2010
şi 2011.
Nr. LEGE nr. 11 din 26 ianuarie LEGE nr. 286 din 28 decembrie
2010 a bugetului de stat pe
crt.
2010 a bugetului de stat
pe anul 2010
anul 2011
Bugetul de stat se stabileşte la Bugetul de stat se stabileşte la venituri în
1.

2.

3.

venituri în sumă de 66.654,3 sumă de 80.802,1 milioane lei, iar la
milioane lei, iar la cheltuieli, în cheltuieli în sumă de 108.481,9 milioane
sumă de 101.678,4 milioane lei, cu lei, cu un deficit de 27.679,8 milioane lei.
un deficit de 35.024,1 milioane lei.
Art. 4
Art. 4
Din taxa pe valoarea adăugată se
Din taxa pe valoarea adăugată se alocă
alocă 17.000,2 milioane lei sume 13.120,6 milioane lei sume defalcate
defalcate pentru bugetele locale, din pentru bugetele locale, din care:
care:
- b) 8.154,6 milioane lei pentru
- b) 11.580,5 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
finanţarea
cheltuielilor nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor,
descentralizate la nivelul comunelor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti,
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi potrivit anexei nr. 5; (pag. 6)
municipiului Bucureşti, potrivit anexei
nr. 5; (pag. 5)
Art. 5
Art. 5
(4) Sumele defalcate din taxa pe
(4) Sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată prevăzute la art. 4 valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. b)
lit. b) sunt destinate finanţării:
sunt destinate finanţării:
- (...) h) cheltuielilor descentralizate la
- (...) h) cheltuielilor descentralizate la
nivelul sectoarelor şi municipiului nivelul
sectoarelor
şi
municipiului
Bucureşti, respectiv pentru: sistemul Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de
de protecţie a copilului, centrele de protecţie a copilului, centrele de asistenţă
asistenţă socială a persoanelor cu socială a persoanelor cu handicap,
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handicap,
drepturile
privind
acordarea de produse lactate şi de
panificaţie pentru elevii din clasele IVIII din învăţământul de stat şi privat,
precum şi pentru copiii preşcolari din
grădiniţele de stat şi private cu
program normal de 4 ore, acordarea
de miere de albine ca supliment
nutritiv pentru preşcolari şi elevii din
clasele I-IV din învăţământul de stat
şi confesional, învăţământul special
şi centrele de resurse şi asistenţă
educaţională, instituţiile de cultură
descentralizate, începând cu anul
2002, şi plata contribuţiilor pentru
personalul neclerical angajat în
unităţile de cult.
4.

5.

drepturile privind acordarea de produse
lactate şi de panificaţie pentru elevii din
clasele I-VIII din învăţământul de stat şi
privat, precum şi pentru copiii preşcolari
din grădiniţele de stat şi private cu program
normal de 4 ore, drepturile privind
acordarea de miere de albine ca supliment
nutritiv pentru preşcolari şi elevii din
clasele I-IV din învăţământul de stat şi
confesional, implementarea programului
de încurajare a consumului de fructe în
şcoli, pentru elevii din clasele I-VIII care
frecventează învăţământul de stat şi privat
autorizat/acreditat, învăţământul special şi
centrele
de
resurse
şi
asistenţă
educaţională,
instituţiile
de
cultură
descentralizate, începând cu anul 2002, şi
plata contribuţiilor pentru personalul
neclerical angajat în unităţile de cult.
Art. 5
(5) Finanţarea cheltuielilor cu salariile,
stabilite prin lege, precum şi contribuţiile
aferente acestora, pentru unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat, exclusiv
învăţământul special şi centrele de resurse
şi asistenţă educaţională, se face pe baza
standardelor de cost pe elev/preşcolar,
aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5
(5)
Finanţarea
cheltuielilor
cu
salariile, sporurile, indemnizaţiile şi
alte drepturi salariale în bani, stabilite
prin lege, precum şi contribuţiile
aferente acestora, pentru unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat,
exclusiv învăţământul special şi
centrele de resurse şi asistenţă
educaţională, se face pe baza
standardelor
de
cost
pe
elev/preşcolar,
aprobate
prin
hotărâre a Guvernului.
Art. 7
(2) Pentru anul 2010, cotele de
contribuţii pentru asigurările de
sănătate, prevăzute de Legea nr.
95/2006,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, se stabilesc
după cum urmează:
a) 5,5% pentru cota datorată de
angajat, prevăzută la art. 257 din
Legea nr. 95/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) 5,2% pentru cota datorată de
angajatori, prevăzută la art. 258 din
Legea nr. 95/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) 10,7% pentru cota datorată de
persoanele prevăzute la art. 259
alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;

Art. 8
(3) Pentru anul 2011, cotele de contribuţii
pentru asigurările de sănătate, prevăzute
de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se stabilesc după
cum urmează:
a) 5,2% pentru cota datorată de
angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea
nr. 95/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) 10,7% pentru cota datorată de
persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6)
din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) 5,5% pentru celelalte categorii de
persoane care au obligaţia plăţii
contribuţiei direct sau cu plata din alte
surse.
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6.

7.

Art. 14
În bugetul Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, la
capitolul
"Învăţământ",
sunt
prevăzute,
pentru
unităţile
de
învăţământ preuniversitar de stat,
sume pentru: obiective de investiţii,
consolidări, reabilitări, achiziţii de
imobile,
reparaţii
capitale,
achiziţionarea
de
mijloace
de
transport pentru transportul elevilor
din mediul rural, edificarea şi
construirea de campusuri şcolare şi
şcoli de arte şi meserii, asigurarea
utilităţilor de natura investiţiilor,
reforma educaţiei timpurii, precum şi
alte dotări specifice învăţământului.
Fond de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului – 184.750 mii
lei.

Art. 31
În bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, la capitolul
"învăţământ", sunt prevăzute, pentru
unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat, sume pentru: obiective de investiţii,
consolidări, reabilitări, achiziţii de imobile,
reparaţii
capitale,
achiziţionarea
de
mijloace de transport pentru transportul
elevilor din mediul rural, edificarea şi
construirea de campusuri şcolare şi şcoli
de arte şi meserii, asigurarea utilităţilor de
natura investiţiilor, reforma educaţiei
timpurii, precum şi alte dotări specifice
învăţământului.
Fond de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului – 200.000 mii lei.

II. În egală masură, vă aducem la cunoştinţă faptul că, în Monitorul oficial nr.
880/28.12.2010, a fost publicată Legea nr. 287 – Legea bugetului aigurărilor
sociale de stat pe anul 2011. De asemenea, vom face o comparaţie a celor mai
importante reglementări din anii 2010 şi 2011.
Nr.
crt.
1.

2.

3.

LEGE nr. 12 din 26 ianuarie 2010 a
bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2010
Art. 16
(2) Salariul mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2010 este de
1.836 lei.
Art. 17
Cuantumul ajutorului de deces se
stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la
1.836 lei;
b) unui membru de familie al
asiguratului sau pensionarului, la 918
lei.
Art. 19
(1) În baza prevederilor art. 29 din
Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor
pentru
şomaj
şi
stimularea ocupării forţei de muncă,
cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 7 din Legea nr.
200/2006, cu modificările ulterioare,

LEGE nr. 287 din 28 decembrie 2010 a
bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2011
Art. 15
Câştigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea
bugetului
asigurărilor
sociale de stat pe anul 2011 este de 2.022
lei.
Art. 16
Cuantumul ajutorului de deces se
stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 2.022
lei;
b) unui membru de familie al asiguratului
sau al pensionarului, la 1.011 lei.
Art. 18
(1) În baza prevederilor art. 29 din Legea
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 7 din Legea nr.
200/2006, cu modificările ulterioare, pentru
anul 2011 se stabilesc următoarele cote ale
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4.

pentru anul 2010 se stabilesc
următoarele cote ale contribuţiilor:
a)
contribuţia
datorată
de
angajatori la bugetul asigurărilor
pentru şomaj este de 0,5%;
b) contribuţia individuală datorată
la bugetul asigurărilor pentru
şomaj este de 0,5%;
c) contribuţia datorată la bugetul
asigurărilor pentru şomaj de către
persoanele asigurate în baza
contractului de asigurare pentru
şomaj este de 1%;
d)
contribuţia
datorată
de
angajator la Fondul de garantare
pentru plata creanţelor salariale
conform art. 7 alin. (1) din Legea nr.
200/2006, cu modificările ulterioare,
este de 0,25%.
Art. 20
(1) Cotele de contribuţii datorate
de angajatori în funcţie de clasa de
risc, potrivit prevederilor Legii nr.
346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de muncă şi
boli
profesionale, republicată, se stabilesc
de la 0,15% la 0,85%, aplicate
asupra sumei veniturilor brute
realizate lunar.

contribuţiilor:
a) contribuţia datorată de angajatori la
bugetul asigurărilor pentru şomaj este
de 0,5%;
b) contribuţia individuală datorată la
bugetul asigurărilor pentru şomaj este
de 0,5%;
c) contribuţia datorată la bugetul
asigurărilor pentru şomaj de către
persoanele
asigurate
în
baza
contractului de asigurare pentru şomaj
este de 1%;
d) contribuţia datorată de angajator la
Fondul de garantare pentru plata
creanţelor salariale potrivit prevederilor
art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu
modificările ulterioare, este de 0,25%.
Art. 19
(1) Cotele de contribuţii datorate de
angajatori în funcţie de clasa de risc,
potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002
privind asigurarea pentru accidente de
muncă şi boli profesionale, republicată, se
stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate
asupra sumei veniturilor brute realizate
lunar.

PREŞEDINTE

PREŞEDINTE EXECUTIV

Prof. Gheorghe ISVORANU

Prof. Marius Ovidiu NISTOR
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