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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art.1 pct. I poz. 2 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
Art.1. — Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul
asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011, aprobate prin Legea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din
28 decembrie 2010, se modifică potrivit prevederilor prezentei
ordonanțe.
Art. 2. — (1) Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, detaliate la
venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și
titluri, sunt prevăzute în anexa nr.1.
(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului
public de pensii pe anul 2011 se majorează la venituri cu suma
de 643.539 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de
364.353 mii lei și majorarea subvenției acordate de la bugetul de
stat cu suma de 1.007.892 mii lei, iar la cheltuieli se majorează
cu suma de 643.539 mii lei.
(3) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli
profesionale pe anul 2011 se diminuează la venituri cu suma de
42.766 mii lei, se majorează la cheltuieli cu suma de 38.949 mii lei,
iar excedentul se diminuează cu 81.715 mii lei.
Art. 3. — (1) Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor
bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011, detaliate la
venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și
titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011 aferent
sistemului asigurărilor pentru șomaj se diminuează la venituri
cu suma de 1.052.098 mii lei, prin diminuarea veniturilor din
încasări din rambursarea împrumuturilor acordate cu suma de
118.967 mii lei și diminuarea subvenției acordate de la bugetul
de stat cu suma de 933.131 mii lei, iar la cheltuieli se
diminuează cu suma de 1.052.098 mii lei.
(3) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea
Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu
modificările ulterioare, se diminuează la cheltuieli cu suma de

30.390 mii lei, iar excedentul se majorează cu suma de
30.390 mii lei.
Art. 4. — (1) Defalcarea influențelor asupra cheltuielilor
bugetului asigurărilor sociale de stat pe ordonatori principali de
credite ai acestui buget sunt prevăzute în anexa nr. 1/01,
anexa nr. 1/02, anexa nr. 1/03 și anexa nr. 1/04.
(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să
detalieze influențele aprobate și să introducă modificările
prevăzute de prezenta ordonanță în bugetul asigurărilor sociale
de stat, în bugetul asigurărilor pentru șomaj și anexele la
acestea pe anul 2011.
(3) Concomitent cu introducerea modificărilor aprobate nu se
mai rețin sume în proporție de 10% în conformitate cu
prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Ordonatorii principali de credite, în termen de 5 zile de la
intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, comunică Ministerului
Finanțelor Publice detalierea modificărilor aprobate.
Art. 5. — Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2011 se majorează potrivit prevederilor din prezenta
ordonanță prin derogare de la prevederile art. 16 și art. 56 din
Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, precum și de
la prevederile art. 3 alin. (4) și (5) din Legea nr. 275/2010 pentru
aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscalbugetar.
Art. 6. — Se autorizează ordonatorii principali de credite ai
bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului asigurărilor
pentru șomaj ca, în cursul anului, în funcție de situațiile specifice
apărute, să introducă în cadrul titlurilor de cheltuieli, articole și
alineate noi, cu sume care se asigură prin redistribuire cu
încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul de cheltuieli
respectiv.
Art. 7. — Anexa nr. 1, anexele nr. 1/01—04 și anexa nr. 2*)
fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Laurențiu Sebastian Lăzăroiu

București, 3 august 2011.
Nr. 11.
*) Anexa nr. 1, anexele nr. 1/01—04 și anexa nr. 2 sunt reproduse în facsimil.
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ANEXA Nr. 1

TOTAL BASS
B U G E T U L A S I G U R Ă R I L O R S O C I A L E D E S TAT

pe anul 2011
— SINTEZĂ —
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ANEXA Nr. 1/01

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
B U G E T U L A S I G U R Ă R I L O R S O C I A L E D E S TAT

pe anul 2011

ANEXA Nr. 1/02

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE — PENSII
B U G E T U L A S I G U R Ă R I L O R S O C I A L E D E S TAT

pe anul 2011
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ANEXA Nr. 1/03

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR — PENSII
B U G E T U L A S I G U R Ă R I L O R S O C I A L E D E S TAT

pe anul 2011

ANEXA Nr. 1/04

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII — PENSII
B U G E T U L A S I G U R Ă R I L O R S O C I A L E D E S TAT

pe anul 2011
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ANEXA Nr. 2

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

pe anul 2011
— SINTEZĂ —
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN
privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului
fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale
Având în vedere:
— Referatul Direcției organizare și politici salariale nr. Cs.A. 9.049/2011;
— prevederile art. 26 alin. (6) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și
completările ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:
Art. 1. — (1) Se aprobă criteriile de evaluare a performanțelor
profesionale individuale prevăzute în anexa nr. 1 și fișa de
evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru
personalul de conducere și personalul de execuție, conform
modelului prevăzut în anexele nr. 2a și 2b.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică personalului contractual din
sistemul sanitar, respectiv personalului contractual din aparatul
propriu al Ministerului Sănătății, din cadrul serviciilor publice
deconcentrate, din unitățile sanitare publice, precum și din
cadrul celorlalte instituții publice din rețeaua Ministerului
Sănătății, denumite în continuare instituții publice.
Art. 2. — Evaluarea performanțelor profesionale individuale
are ca scop aprecierea obiectivă a activității personalului, prin
compararea gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare
stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obținute în
mod efectiv.
Art. 3. — (1) Procedura de evaluare a performanțelor
profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport cu cerințele
postului.

(2) Activitatea profesională se apreciază anual, prin
evaluarea performanțelor profesionale individuale.
Art. 4. — (1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie
și 31 decembrie a anului pentru care se face evaluarea.
(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 și 31 ianuarie
a anului următor perioadei evaluate.
Art. 5. — Procedura de evaluare a performanțelor
profesionale individuale nu se aplică în următoarele situații:
a) persoanelor angajate ca debutanți, pentru care evaluarea
se face după expirarea perioadei corespunzătoare stagiului de
debutant;
b) angajaților al căror contract individual de muncă este
suspendat, potrivit legii, pentru care evaluarea se face la
expirarea unui an de la reluarea activității;
c) angajaților promovați într-o altă funcție de execuție sau
într-o funcție de conducere, precum și celor angajați din afara
unității, pentru care momentul de evaluare se stabilește de
conducerea fiecărei instituții publice;

