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Raport 

privind analiza portofoliului existent de proiecte de investiţii publice  

ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat 

în perioada 01.01. – 31.12.2015  

 
Potrivit programului de investiţii publice aprobat ca anexă la bugetele ordonatorilor 

principali de credite ai bugetului de stat prin Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe 

anul 2015, fondurile alocate în anul 2015 pentru cheltuielile de investiţii au fost în sumă de 

16.927 milioane lei pe total surse de finanţare, din care suma de 14.318 milioane lei de la 

bugetul de stat. 

Pe parcursul anului 2015, pentru proiectele / categoriile de investiţii publice au fost 

efectuate plăţi în sumă de 12.983 milioane lei pe total surse (reprezentând 76,6% din 

programul anual), din care 11.396 milioane lei de la bugetul de stat (reprezentând 79,5% din 

programul anual). 

Prezentăm în tabelul de mai jos situaţia cheltuielilor de investiţii finanţate de la bugetul 

de stat, detaliată pe titluri de cheltuieli. 

 

 

Ministerul  Finanţelor  Publice 
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milioane lei

TOTAL BUGET DE STAT 11.396

Titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” 511

Titlul 55 „Alte transferuri”(inclusiv alineatul 55.01.12 – „Investiţii ale 
agenţilor economici cu capital de stat”) 885

Titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare” 5.924

Titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020” 0

Titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” 668

Titlul 71 „Active nefinanciare” 3.408

Titlul Plăţi la 
31.12.2015

 

5%
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Structura cheltuielilor de investiţii finanţate 
de la bugetul de stat, detaliată pe titluri de 

cheltuieli

Titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”

Titlul 55 „Alte transferuri”(inclusiv alineatul 55.01.12 – „Investiţii ale 
agenţilor economici cu capital de stat”)
Titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare”
Titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare aferente cadrului financiar 2014‐2020”
Titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”

Titlul 71 „Active nefinanciare”
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Analizând în structură modul de alocare a fondurilor incluse în programul de investiţii 

publice al ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat prezentat în tabelul de mai 

jos, se constată faptul că în anul 2015 cea mai mare parte a fondurilor alocate investiţiilor 

publice de ordonatorii principali a fost orientată spre finanţarea şi finalizarea obiectivelor de 

investiţii în continuare şi noi, cu efect multiplicator şi aport direct la formarea brută de capital 

fix (peste 50,2% din cheltuielile de investiţii pe total surse, respectiv peste 57,3% din 

cheltuielile de investiţii alocate din bugetul de stat) şi mai puţin către poziţia „Alte cheltuieli de 

investiţii” (fondurile prevăzute la această categorie sunt destinate cu preponderenţă 

proiectelor de consolidări şi intervenţii pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de 

acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, dotarea cu tehnică specială a unităţilor din sectorul 

de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cât şi pentru dotarea instituţiilor publice cu 

mobilier, calculatoare, aparatură birotică, autoturisme pentru parcul comun şi pentru 

activităţile specifice, etc.). 

De asemenea, se remarcă faptul că cea mai mare parte a fondurilor alocate din 

bugetul de stat a fost direcționată către titlul 56 respectiv pentru proiectele cu finanţare din 

fonduri externe nerambursabile postaderare (50% din totalul fondurilor alocate de la bugetul 

de stat). Acest fapt relevă o schimbare de optică în modul de prioritizare a proiectelor 

finanţate comparativ cu perioadele anterior analizate, şi anume faptul că actualmente 

prioritate la finanţare au proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 

postaderare şi mai puţin proiectele finanţate exclusiv din surse naţionale. 

În programele de investiţii publice aprobate ca anexă la bugetele ordonatorilor 

principali de credite ai bugetului de stat pe anul 2015, au fost incluse 368 obiective / proiecte 

/ programe de investiţii, din care 341 sunt obiecptive de investiţii în continuare (92,7% din 

numărul total de obiective) şi 27 sunt obiective de investiţii noi (7,3% din numărul total de 

obiective). De remarcat faptul că, din cele 368 obiective, în anul 2015 au avut alocată 

finanţare doar 292 de proiecte, din care 265 obiective de investiţii în continuare şi 27  

obiective de investiţii noi. 

Efortul financiar total estimat a fi necesar pentru finalizarea celor 368 obiective / 

proiecte / programe de investiţii noi şi în continuare (inclusiv a celor ce se finalizează după 

anul 2016) este de 75.395 mii lei (63,8% din total cheltuieli de investiţii), din care 69.517 mii 

lei de la bugetul de stat (64,7% din total cheltuieli de investiţii de la bugetul de stat). 

Structura programului de investiţii publice ce rezultă din centralizarea fişelor de 

investiţii aprobate pe anul în curs ca anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite ai 

bugetului de stat (Anexele nr.28 şi 29) este prezentată în tabelul de mai jos.
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Structura programului de investiţii publice  
 

aprobat pe anul în curs ca anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat  
 

 
 

                                   milioane lei 
 

TOTAL, din care: 16.927 14.318 12.983 11.396 17.510 15.153 11.856 9.691 7.517 5.428 81.312 77.113 118.195 107.385
A – Obiective de investiţii în 
continuare 

341 8.081 7.933 5.992 5.949 10.828 10.172 6.188 5.553 3.444 2.870 49.594 45.786 70.054 64.381

    % din total 92,7 47,7 55,4 46,2 52,2 61,8 67,1 52,2 57,3 45,8 52,9 61,0 59,4 59,3 60,0

B – Obiective de investiţii noi 
27 411 271 249 157 631 477 517 466 236 236 3.957 3.957 5.341 5.136

    % din total 7,3 2,4 1,9 1,9 1,4 3,6 3,1 4,4 4,8 3,1 4,3 4,9 5,1 4,5 4,8
     TOTAL: A + B 368 8.492 8.204 6.241 6.106 11.459 10.649 6.705 6.019 3.680 3.106 53.551 49.743 75.395 69.517
     % din total 100,0 50,2 57,3 48,1 53,6 65,4 70,3 56,6 62,1 49,0 57,2 65,9 64,5 63,8 64,7

C – Alte cheltuieli de investiţii 8.435 6.114 6.742 5.290 6.051 4.504 5.151 3.672 3.837 2.322 27.761 27.370 42.800 37.868
    % din total 49,8 42,7 51,9 46,4 34,6 29,7 43,4 37,9 51,0 42,8 34,1 35,5 36,2 35,3

din care:  
BS Total din care:  

BS Total din care:    
BS

Anii ulteriori

Total rest de executat 
2016 – anii ulteriori

Plăţi 31.12.2015 2016

Total
din 

care:    
BS

Total
din 

care:    
BS

Total din care:  
BS

2017 2018

Total din care:  
BS Total

Număr 
obiective noi 

şi în 
continuare*)

2015 Estimări

Program

 
 
Notă: *) Acesta reprezintă numărul obiectivelor de investiţii noi şi în continuare care pot fi identificate distinct. De menţionat că, în baza Legii nr. 157/ 2007, ordonatorii principali de credite din cadrul sectorului special 

(apărare, ordine publică şi siguranţă naţională) nu prezintă fişe distincte pentru obiectivele de investiţii sau nu completează fişele de investiţii cu date caracteristice sau de identificare a proiectelor respective, aceste informaţii fiind 
clasificate de către ordonatorii principali respectivi. 

BS = Bugetul de Stat 
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Prezentăm în cele ce urmează o analiză a situaţiei proiectelor de investiţii 

incluse în programul de investiţii publice al celor 10 ministere incluse în Strategia 

fiscal-bugetară pentru perioada 2016-2018. 

 

1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

 

În programul de investiţii publice aprobat acestui minister pe anul 2015, au 

fost incluse un număr de 12 obiective / proiecte / programe de investiţii identificate 

distinct în programul de investiţii publice, din care 7 în continuare (58,3% din 

numărul total de obiective) și 5 noi (41,7% din numărul total de obiective). 

 

milioane lei

Total din care: Buget 
de Stat Total din care: Buget 

de Stat

Total, din care: 1.042,0 1.032,0 737,0 736,0

A - Obiective de investiţii în continuare 7 397,0 397,0 283,0 283,0

% din total 58,3 38,1 38,5 38,4 38,5

B - Obiective de investiţii noi 5 224,0 224,0 130,0 130,0

% din total 41,7 21,5 21,7 17,6 17,7

TOTAL: A + B 12 621,0 621,0 413,0 413,0

% din total 100,0 59,6 60,2 56,0 56,1

C - Alte cheltuieli de investiţii 421,0 411,0 324,0 323,0

% din total 40,4 39,8 44,0 43,9

Număr 
obiective

2015

Program Plăţi 31.12.2015

 

38%

22%

40%

Programul de investitii publice al MDRAP pe anul 2015

A ‐ Obiective de investiţii
în continuare

B ‐ Obiective de investiţii
noi

C ‐ Alte cheltuieli de
investiţii
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Pentru cele 12 obiective de investiţii, pe anul 2015 au fost aprobate fonduri în 

sumă totală de 621 milioane lei, integral de la bugetul de stat, repartizate astfel: 

 pentru cele 7 obiective de investiţii în continuare, s-a aprobat suma de 

397 milioane lei. Plăţile efectuate în anul 2015 au fost în sumă de 283 

milioane lei (71,2 % din programul anual); 

 pentru cele 5 obiective de investiţii noi, s-a aprobat suma de 224 

milioane lei. Plăţile efectuate în anul 2015 au fost în sumă de 130 

milioane lei (58 % din programul anual). 

Analiza situaţiei celor 12 obiective de investiţii relevă faptul că, pentru 

finalizarea acestora, instituţia estimează a fi necesară o sumă totală de 13.666 

milioane lei, integral de la bugetul de stat.  

În condiţiile menţinerii ritmului de finanţare existent în anul 2015, durata 

estimată de finalizare a celor 12 obiective de investiţii este de cca 22 ani. 

 

2. Ministerul Finanțelor Publice 

 

În programul de investiţii publice aprobat acestui minister pe anul 2015, au 

fost incluse un număr de 5 obiective / proiecte / programe de investiţii identificate 

distinct în programul de investiţii publice, toate în continuare.  

milioane lei

Total din care: Buget 
de Stat Total din care: Buget 

de Stat

Total, din care: 93,0 85,0 66,0 66,0

A - Obiective de investiţii în continuare 5 5,0 5,0 5,0 5,0

% din total 100,0 5,4 5,9 7,6 7,6

B - Obiective de investiţii noi 0 0,0 0,0 0,0 0,0

% din total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL: A + B 5 5,0 5,0 5,0 5,0

% din total 100,0 5,4 5,9 7,6 7,6

C - Alte cheltuieli de investiţii 88,0 80,0 61,0 61,0

% din total 94,6 94,1 92,4 92,4

Număr 
obiective

2015

Program Plăţi 31.12.2015
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Programul de investitii publice al MFP pe anul 2015

A ‐ Obiective de investiţii
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B ‐ Obiective de investiţii
noi

C ‐ Alte cheltuieli de
investiţii

 
 

Pentru cele 5 obiective de investiţii în continuare, pe anul 2015 au fost 

aprobate și plătite fonduri în sumă totală de 5 milioane lei, integral de la bugetul de 

stat.  

Analiza situaţiei celor 5 obiective de investiţii în continuare relevă faptul că, 

pentru finalizarea acestora, instituţia estimează a fi necesară o sumă totală de 31 

milioane lei, integral de la bugetul de stat.  

În condiţiile menţinerii ritmului de finanţare existent în anul 2015, durata 

estimată de finalizare a celor 5 obiective de investiţii în continuare este de cca 6 ani. 

 

3. Ministerul Apărării Naționale 

 

În programul de investiţii publice aprobat acestui minister pe anul 2015, au 

fost incluse un număr de 10 obiective / proiecte / programe de investiţii identificate 

distinct în programul de investiţii publice, din care 6 în continuare (60% din numărul 

total de obiective) și 4 noi (40% din numărul total de obiective). 



      
 
 

C:\Users\74608387\AppData\Local\Temp\notes8BFFDC\Raportul privind analiza portofoliului existent de proiecte de investitii publice in 
anul 2015.doc, pagina 10 

 

milioane lei

Total din care: Buget 
de Stat Total din care: Buget 

de Stat

Total, din care: 2.414,0 2.047,0 2.146,0 2.043,0

A - Obiective de investiţii în continuare 6 49,0 44,0 44,0 42,0

% din total 60,0 2,0 2,1 2,1 2,1

B - Obiective de investiţii noi 4 15,0 15,0 15,0 15,0

% din total 40,0 0,6 0,7 0,7 0,7

TOTAL: A + B 10 64,0 59,0 59,0 57,0

% din total 100,0 2,7 2,9 2,7 2,8

C - Alte cheltuieli de investiţii 2.350,0 1.988,0 2.087,0 1.986,0

% din total 97,3 97,1 97,3 97,2

Număr 
obiective

2015

Program Plăţi 31.12.2015

 
  

2%
1%

97%

Programul de investitii publice al MApN pe anul 2015

A ‐ Obiective de investiţii
în continuare

B ‐ Obiective de investiţii
noi

C ‐ Alte cheltuieli de
investiţii

  
Pentru cele 10 obiective de investiţii, pe anul 2015 au fost aprobate fonduri în 

sumă totală de 64 milioane lei, din care 59 milioane lei  de la bugetul de stat astfel: 

 pentru cele 6 obiective de investiţii în continuare:  

 pe total surse s-a aprobat suma de 49 milioane lei, din care au 

fost efectuate plăți în sumă de 44 milioane lei (89,8 % din 

programul anual).  

 pe buget de stat s-a aprobat suma de 44 milioane lei, din care 

au fost efectuate plăți în sumă de 42 milioane lei; 

 pentru cele 4 obiective de investiţii noi, s-a aprobat și plătit suma de 15 

milioane lei, integral de la bugetul de stat.  
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Analiza situaţiei celor 10 obiective de investiţii relevă faptul că, pentru 

finalizarea acestora, instituţia estimează a fi necesară o sumă totală de 1.986 

milioane lei, integral de la bugetul de stat.  

În condiţiile menţinerii ritmului de finanţare existent în anul 2015, durata 

estimată de finalizare a celor 10 obiective de investiţii este de cca 31 ani. 

 

4. Ministerul Afacerilor Interne 

 

În programul de investiţii publice aprobat acestui minister pe anul 2015, au 

fost incluse un număr de 14 obiective / proiecte / programe de investiţii identificate 

distinct în programul de investiţii publice, din care 13 în continuare (92,9% din 

numărul total de obiective) și unul nou (7,1% din numărul total de obiective). 

milioane lei

Total din care: Buget 
de Stat Total din care: Buget 

de Stat

Total, din care: 760,0 442,0 598,0 359,0

A - Obiective de investiţii în continuare 13 70,0 45,0 48,0 41,0

% din total 92,9 9,2 10,2 8,0 11,4

B - Obiective de investiţii noi 1 10,0 3,0 3,0 2,0

% din total 7,1 1,3 0,7 0,5 0,6

TOTAL: A + B 14 80,0 48,0 51,0 43,0

% din total 100,0 10,5 10,9 8,5 12,0

C - Alte cheltuieli de investiţii 680,0 394,0 547,0 316,0

% din total 89,5 89,1 91,5 88,0

Număr 
obiective

2015

Program Plăţi 31.12.2015
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Pentru cele 14 obiective de investiţii, pe anul 2015 au fost aprobate 

fonduri în sumă totală de 80 milioane lei, din care 48 milioane lei  de la 

bugetul de stat, astfel: 

 pentru cele 13 obiective de investiţii în continuare:  

 pe total surse s-a aprobat suma de 70 milioane lei, din care au 

fost efectuate plăți în sumă de 48 milioane lei (68,5 % din 

programul anual).  

 pe buget de stat s-a aprobat suma de 45 milioane lei, din care 

au fost efectuate plăți în sumă de 41 milioane lei; 

 pentru obiectivul de investiţii nou: 

 pe total surse s-a aprobat suma de 10 milioane lei, din care au 

fost efectuate plăți în sumă de 3 milioane lei (30 % din 

programul anual).  

 pe buget de stat s-a aprobat suma de 3 milioane lei, din care au 

fost efectuate plăți în sumă de 2 milioane lei (66,6 % din 

programul anual). 

Analiza situaţiei celor 14 obiective de investiţii relevă faptul că, pentru 

finalizarea acestora, instituţia estimează a fi necesară o sumă totală de 482 milioane 

lei, din care suma de 465 milioane lei (96,4 %) de la bugetul de stat. 

În condiţiile menţinerii ritmului de finanţare existent în anul 2015, durata 

estimată de finalizare a celor 14 obiective de investiţii este de cca 6 ani. 

 

5. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 
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În programul de investiţii publice aprobat acestui minister pe anul 2015, au 

fost incluse un număr de 5 obiective / proiecte / programe de investiţii identificate 

distinct în programul de investiţii publice, toate în continuare.  

milioane lei

Total din care: Buget 
de Stat Total din care: Buget 

de Stat

Total, din care: 34,0 34,0 16,0 16,0

A - Obiective de investiţii în continuare 5 10,0 10,0 7,0 7,0

% din total 100,0 29,4 29,4 43,8 43,8

B - Obiective de investiţii noi 0 0,0 0,0 0,0 0,0

% din total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL: A + B 5 10,0 10,0 7,0 7,0

% din total 100,0 29,4 29,4 43,8 43,8

C - Alte cheltuieli de investiţii 24,0 24,0 9,0 9,0

% din total 70,6 70,6 56,3 56,3

Număr 
obiective

2015

Program Plăţi 31.12.2015
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A ‐ Obiective de investiţii
în continuare

B ‐ Obiective de investiţii
noi

C ‐ Alte cheltuieli de
investiţii

 

Pentru cele 5 obiective de investiţii în continuare, pe anul 2015 au fost 

aprobate fonduri în sumă totală de 10 milioane lei, integral de la bugetul de stat, iar 

plăţile efectuate au fost în sumă de 7 milioane lei (70 % din programul anual). 

Analiza situaţiei celor 5 obiective de investiţii în continuare relevă faptul că, 

pentru finalizarea acestora, instituţia estimează a fi necesară o sumă totală de 26 

milioane lei, integral de la bugetul de stat.  
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În condiţiile menţinerii ritmului de finanţare existent în anul 2015, durata 

estimată de finalizare a celor 5 obiective de investiţii în continuare este de cca 3 ani. 

 

 

 

6. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale 

 

În programul de investiţii publice aprobat acestui minister pe anul 2015, au 

fost incluse un număr de 23 obiective / proiecte / programe de investiţii identificate 

distinct în programul de investiţii publice, din care 22 în continuare (95,7% din 

numărul total de obiective) și unul nou (4,3% din numărul total de obiective). 

milioane lei

Total din care: Buget 
de Stat Total din care: Buget 

de Stat

Total, din care: 143,9 124,9 104,0 104,0

A - Obiective de investiţii în continuare 22 42,0 23,0 19,0 19,0

% din total 95,7 29,2 18,4 18,3 18,3

B - Obiective de investiţii noi 1 0,9 0,9 0,0 0,0

% din total 4,3 0,6 0,7 0,0 0,0

TOTAL: A + B 23 42,9 23,9 19,0 19,0

% din total 100,0 29,8 19,1 18,3 18,3

C - Alte cheltuieli de investiţii 101,0 101,0 85,0 85,0

% din total 70,2 80,9 81,7 81,7

Număr 
obiective

2015

Program Plăţi 31.12.2015

 

18%

1%

81%

Programul de investitii publice al MADR pe anul 2015

A ‐ Obiective de investiţii
în continuare

B ‐ Obiective de investiţii
noi

C ‐ Alte cheltuieli de
investiţii
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Pentru cele 23 obiective de investiţii, pe anul 2015 au fost aprobate fonduri în 

sumă totală de 42,9 milioane lei, din care 23,9 milioane lei  de la bugetul de stat , 

astfel: 

 pentru cele 22 obiective de investiţii în continuare:  

 pe total surse s-a aprobat suma de 42 milioane lei, din care au 

fost efectuate plăți în sumă de 19 milioane lei (45,2 % din 

programul anual); 

 pe buget de stat s-a aprobat suma de 23 milioane lei, din care 

au fost efectuate plăți în sumă de 19 milioane lei (82,6 % din 

programul anual); 

 pentru obiectivul de investiţii nou, s-a aprobat suma de 0,9 milioane lei, 

integral de la bugetul de stat, iar în anul 2015 nu au fost efectuate 

plăți pentru acest obiectiv. 

Analiza situaţiei celor 23 obiective de investiţii relevă faptul că, pentru 

finalizarea acestora, instituţia estimează a fi necesară o sumă totală de 146 milioane 

lei, din care suma de 89 milioane lei (60,9 %) de la bugetul de stat. 

În condiţiile menţinerii ritmului de finanţare existent în anul 2015, durata 

estimată de finalizare a celor 23 obiective de investiţii este de cca 3 ani. 

 

7. Ministerul Transporturilor 

 

În programul de investiţii publice aprobat acestui minister pe anul 2015, au 

fost incluse un număr de 122 de obiective / proiecte / programe de investiţii 

identificate distinct în programul de investiţii publice, din care 119 în continuare 

(97,5% din numărul total de obiective) și 3 noi (2,5% din numărul total de obiective). 
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milioane lei

Total din care: Buget 
de Stat Total din care: Buget 

de Stat

Total, din care: 6.689,0 6.689,0 4.834,0 4.834,0

A - Obiective de investiţii în continuare 119 5.759,0 5.759,0 4.111,0 4.111,0

% din total 97,5 86,1 86,1 85,0 85,0

B - Obiective de investiţii noi 3 14,0 14,0 0,0 0,0

% din total 2,5 0,2 0,2 0,0 0,0

TOTAL: A + B 122 5.773,0 5.773,0 4.111,0 4.111,0

% din total 100,0 86,3 86,3 85,0 85,0

C - Alte cheltuieli de investiţii 916,0 916,0 723,0 723,0

% din total 13,7 13,7 15,0 15,0

Număr 
obiective

2015

Program Plăţi 31.12.2015

 
 

86%

0%

14%

Programul de investitii publice al MT pe anul 2015

A ‐ Obiective de investiţii
în continuare

B ‐ Obiective de investiţii
noi

C ‐ Alte cheltuieli de
investiţii

 
 

Pentru cele 122 obiective de investiţii, pe anul 2015 au fost aprobate fonduri 

în sumă totală de 5.773 milioane lei, integral  de la bugetul de stat, astfel: 

 pentru cele 119 obiective de investiţii în continuare s-a aprobat suma 

de 5.759 milioane lei, integral de la bugetul de stat, din care au fost 

efectuate plăți în sumă de 4.111 milioane lei (71,4 % din programul 

anual); 

 pentru cele 3 obiective de investiţii noi, s-a aprobat suma de 14 

milioane lei, integral de la bugetul de stat, iar în anul 2015 nu au fost 

efectuate plăți pentru acestea. 
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Analiza situaţiei celor 122 obiective de investiţii relevă faptul că, pentru 

finalizarea acestora, instituţia estimează a fi necesară o sumă totală de 50.695 

milioane lei, din care suma de 50.176 milioane lei (98,9%) de la bugetul de stat.  

În condiţiile menţinerii ritmului de finanţare existent în anul 2015, durata 

estimată de finalizare a celor 122 obiective de investiţii este de cca 6 ani. 

 

8. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

 

În programul de investiţii publice aprobat acestui minister pe anul 2015, au 

fost incluse un număr de 81 de obiective / proiecte / programe de investiţii 

identificate distinct în programul de investiţii publice, din care 76 în continuare 

(93,8% din numărul total de obiective) și 5 noi (6,2% din numărul total de obiective). 

 

 

 

milioane lei

Total din care: Buget 
de Stat Total din care: Buget 

de Stat

Total, din care: 2.099,0 818,0 1.536,0 625,0

A - Obiective de investiţii în continuare 76 649,0 576,0 465,0 445,0

% din total 93,8 30,9 70,4 30,3 71,2

B - Obiective de investiţii noi 5 132,0 9,0 97,0 7,0

% din total 6,2 6,3 1,1 6,3 1,1

TOTAL: A + B 81 781,0 585,0 562,0 452,0

% din total 100,0 37,2 71,5 36,6 72,3

C - Alte cheltuieli de investiţii 1.318,0 233,0 974,0 173,0

% din total 62,8 28,5 63,4 27,7

Număr 
obiective

2015

Program Plăţi 31.12.2015
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31%

6%

63%

Programul de investitii publice al MENCS pe anul 2015

A ‐ Obiective de investiţii
în continuare

B ‐ Obiective de investiţii
noi

C ‐ Alte cheltuieli de
investiţii

 
 

Pentru cele 81 obiective de investiţii, pe anul 2015 au fost aprobate fonduri în 

sumă totală de 781 milioane lei, din care 585 milioane lei  de la bugetul de stat, 

astfel: 

 pentru cele 76 obiective de investiţii în continuare:  

 pe total surse s-a aprobat suma de 649 milioane lei, din care au 

fost efectuate plăți în sumă de 465 milioane lei (71,6 % din 

programul anual).  

 pe buget de stat s-a aprobat suma de 576 milioane lei, din care 

au fost efectuate plăți în sumă de 445 milioane lei (77,2 % din 

programul anual); 

 pentru cele 5 obiective de investiţii noi: 

 pe total surse s-a aprobat suma de 132 milioane lei, din care au 

fost efectuate plăți în sumă de 97 milioane lei (73,4 % din 

programul anual).  

 pe buget de stat s-a aprobat suma de 9 milioane lei, din care au 

fost efectuate plăți în sumă de 7 milioane lei (77,8 % din 

programul anual). 

Analiza situaţiei celor 81 obiective de investiţii relevă faptul că, pentru 

finalizarea acestora, instituţia estimează a fi necesară o sumă totală de 538 milioane 

lei, din care suma de 442 milioane lei (82%) de la bugetul de stat.  

În condiţiile menţinerii ritmului de finanţare existent în anul 2015, durata 

estimată de finalizare a celor 81 obiective de investiţii este de cca 1 an. 
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9. Ministerul Sănătății 

 

În programul de investiţii publice aprobat acestui minister pe anul 2015, au 

fost incluse un număr de 3 obiective / proiecte / programe de investiţii identificate 

distinct în programul de investiţii publice, din care 1 în continuare (33,3% din 

numărul total de obiective) și 2 noi (66,7% din numărul total de obiective). 

milioane lei

Total din care: Buget 
de Stat Total din care: Buget 

de Stat

Total, din care: 655,0 254,0 478,3 238,0

A - Obiective de investiţii în continuare 1 10,0 10,0 10,0 10,0

% din total 33,3 1,5 3,9 2,1 4,2

B - Obiective de investiţii noi 2 8,0 0,0 0,3 0,0

% din total 66,7 1,2 0,0 0,1 0,0

TOTAL: A + B 3 18,0 10,0 10,3 10,0

% din total 100,0 2,7 3,9 2,2 4,2

C - Alte cheltuieli de investiţii 637,0 244,0 468,0 228,0

% din total 97,3 96,1 97,8 95,8

Număr 
obiective

2015

Program Plăţi 31.12.2015

 

2% 1%

97%

Programul de investitii publice al MS pe anul 2015

A ‐ Obiective de investiţii
în continuare

B ‐ Obiective de investiţii
noi

C ‐ Alte cheltuieli de
investiţii

 
 

Pentru cele 3 obiective de investiţii, pe anul 2015 au fost aprobate fonduri în 

sumă totală de 18 milioane lei, din care 10 milioane lei  de la bugetul de stat, astfel: 
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 pentru obiectivul de investiţii în continuare, s-a aprobat și plătit suma 

de 10 milioane lei, integral de la bugetul de stat; 

 pentru cele 2 obiective de investiţii noi, s-a aprobat suma de 8 milioane 

lei, integral din venituri proprii. Plăţile efectuate în anul 2015 au fost în 

sumă de 0,3 milioane lei (3,75 % din programul anual). 

Analiza situaţiei celor 3 obiective de investiţii relevă faptul că, pentru 

finalizarea acestora, instituţia estimează a fi necesară o sumă totală de 163 milioane 

lei, din care suma de 4 milioane lei (2,45%) de la bugetul de stat.  

În condiţiile menţinerii ritmului de finanţare existent în anul 2015, durata 

estimată de finalizare a celor 3 obiective de investiţii este de cca 9 ani. 

 

10. Ministerul Fondurilor Europene 

 

În programul de investiţii publice aprobat acestui minister pe anul 2015, nu 

au fost incluse obiective / proiecte / programe de investiţii identificate distinct. 

milioane lei

Total din care: Buget 
de Stat Total din care: Buget 

de Stat

Total, din care: 13,0 13,0 12,0 12,0

A - Obiective de investiţii în continuare 0 0,0 0,0 0,0 0,0

% din total 0,0 0,0 0,0 0,0

B - Obiective de investiţii noi 0 0,0 0,0 0,0 0,0

% din total 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL: A + B 0 0,0 0,0 0,0 0,0

% din total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C - Alte cheltuieli de investiţii 13,0 13,0 12,0 12,0

% din total 100,0 100,0 100,0 100,0

Număr 
obiective

2015

Program Plăţi 31.12.2015
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0% 0%

100%

Programul de investitii publice al MFE pe anul 2015

A ‐ Obiective de investiţii
în continuare

B ‐ Obiective de investiţii
noi

C ‐ Alte cheltuieli de
investiţii

 

Pentru categoriile de investiţii cuprinse la poziția C „Alte cheltuieli de 

investiții”, pe anul 2015 au fost aprobate fonduri în sumă totală de 13 milioane lei, din 

care au fost efectuate plăți în sumă de 12 milioane lei, integral de la bugetul de stat. 

Analiza situaţiei categoriilor de investiţii relevă faptul că, pentru finalizarea 

acestora, instituţia estimează a fi necesară o sumă totală de 1 milion lei, integral de 

la bugetul de stat.  

În condiţiile menţinerii ritmului de finanţare existent în anul 2015, durata 

estimată de finalizare a categoriilor de investiţii este de cca 1 an. 

 

 

 

* 
* * 

 
 
 
 

În baza analizei mai sus prezentate, deşi se remarcă o îmbunătăţire în modul 

de stabilire a priorităţilor în finanţarea proiectelor, în cazul anumitor ministere, modul 

de alocare a fondurilor pe proiectele / categoriile de investiţii incluse în programul de 

investiţii publice prezintă încă disfuncţionalităţi, ceea ce denotă că este necesară 

continuarea procesului de perfecționare a prioritizării proiectelor. 

În anexă, prezentăm „Lista proiectelor / categoriilor de investitii  incluse în 

programul de investiții publice aprobat pe anul în curs ca anexă (Anexele 28 si 29) la 
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bugetele ordonatorilor principali de credite ai Bugetului de Stat”, ordonate 

descrescător în funcţie de program. 

 

Daniela Pescaru 

Secretar de Stat 
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