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Prezentarea rectificării bugetare

Recti�care pozitivă
Gestionare înțeleaptă a banilor țării
Politici publice, nevoi reale

august 2016

Am abordat recti�carea bugetului ca un moment de 
bilanț de etapă al mandatului nostru, raportându-ne la 
ceea ce ne-am asumat că vom face la începutul 
mandatului și având în față prioritățile pentru 
următoarele luni.



Prezentarea rectificării bugetare

Priorități ale primei recti�cări bugetare din acest an

Sănătatea Educația Drepturile
sociale

august 2016

Suntem consecvenți cu propriile obiective, asigurăm �nanțarea și, implicit, 
concretizarea proiectelor și politicilor publice susținute de Guvern



Rectificare bugetară - Sănătate
august 2016

+ 560
milioane lei

860 milioane lei

Peste 163.000
de persoane vor avea 

venituri mai mari

sub forma creditelor de angajament pentru 
programe de sănătate în bene�ciul pacienților, 

îndeosebi a celor cu afecțiuni grave

punerea în plată 
a creșterii salariilor

�nanțarea programelor 
de sănătate 

asigurarea medicamentelor 
compensate și gratuite

Creștem calitatea serviciilor medicale 
și accesul la asistență sanitară



Rectificare bugetară - Educație
august 2016

+ 1 miliard lei

„Profesori motivaţi 
în şcoli defavorizate”

280.000
de cadre didactice 

și auxiliare bene�ciare

Atenție pentru programul educațional

majorarea salariilor

corectarea unor nedreptăți

�nanțarea 
unor programe educaționale

Prioritate a actualului Guvern



Rectificare bugetară - Drepturi sociale
august 2016

+ 2,8  
miliarde lei

responsabilitatea 
noastră: 

să concretizăm 
și să punem în practică  

și măsurile de
protecție socială

asumate în mandat

plata indemnizației pentru creșterea copilului,  
ajutoarelor sociale, alocațiilor de stat pentru copii, 
indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap

asigurarea plății pensiilor 
până la sfârșitul anului

Finanțare adecvată pentru plata 
drepturilor de asistență socială



Prezentarea rectificării bugetare

Responsabilitatea prezentului, 
însă, mai ales pe cea a viitorului

august 2016

Am tratat cu maximă responsabilitate 
recti�carea bugetului astfel încât să putem 
onora obligațiile asumate de Guvern la 
începutul mandatului, să �nanțăm măsurile 
asumate de Parlament, fără a pune în pericol 
�nanțele țării și evoluția macro-economică



Rectificare bugetară - Agricultură
august 2016

+ 405,3
milioane lei

Buna gestionare
a resurselor a acoperit
necesarul de �nanțare

și a întors și bani la 
bugetul de stat

308,8 milioane lei 
subvenții pentru motorină 
decontarea contravalorii deconturilor trimestrului II si III 2016 
ale sprijinului pentru motorina utilizata în agricultură

95,5 milioane lei 
ajutoare de minimis pentru 
sectorul zootehnic

168,4 milioane lei 
înapoiate bugetului de stat 

Redistribuire din economii



Rectificare bugetară - Mediu
august 2016

Este prima dată 
când un Guvern 
respectă această 
prevedere legală 

cuprinsă 
în Codul Silvic 
încă din 2008

14,5 milioane lei
subvenții pentru proprietarii
de păduri mici 
85 de milioane de lei 
pentru investiții în lucrări de apărare 
împotriva inundațiilor

Prima recti�care pozitivă pentru 
mediu din ultimii ani



Rectificare bugetară - Alegeri parlamentare
august 2016

+ 200
milioane lei

Am dublat bugetul
pentru organizarea 

alegerilor parlamentare 
pentru românii 
din străinătate 

peste 200 de milioane lei
pentru buna organizare 
a alegerilor parlamentare

8,6 milioane lei
pentru organizarea alegerilor parlamentare
 pentru românii din străinătate 

35 de milioane de lei în plus
în scopul îmbunătății 
serviciilor consulare

Măsuri pentru ca toți românii 
să-și poată exercita dreptul la vot

de la 4,3 milioane lei, cât a fost alocat 
inițial, la 8,6 milioane lei



Rectificare bugetară - Investiții
august 2016

+ 19,5
miliarde lei

Accent pe trei domenii:
Dezvoltare regională,

Transporturi,
Agricultură

peste 2 miliarde lei
în plus față de cât s-a cheltuit 
în cursul anului trecut

Plăți de peste 4,6 miliarde lei
45% mai mult decât suma plătită 
în prima parte a anului trecut 

5,695 miliarde lei
execuția proiectelor �nanțate
din fonduri externe nerambursabile

Execuția proiectelor de investiții,
mai bună decât anul trecut
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