
respectiv cu amenda de la 25.000 lei la 30.000 lei pentru

persoanele juridice urmatoarele fapte:Z.

29. La articolul 35, partea introductiva se modifica si va

avea urmatorul cuprins:

SArt. 35.  Constituie contraventii si se sanctioneaza cu

amenda de la 2.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele fizice,

respectiv cu amenda de la 7.000 lei la 10.000 lei pentru

persoanele juridice urmatoarele fapte:Z.

30. Dupa articolul 35 se introduce un nou articol,

articolul 35

1

, cu urmatorul cuprins:

SArt. 35

1

.  (1) In aplicarea prevederilor art. 26 din Legea

nr. 95/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la

20.000 lei la 50.000 lei neindeplinirea de catre persoanele

juridice, in termenele stabilite, a masurilor si a recomandarilor

prescrise spitalelor, de catre persoanele imputernicite din cadrul

directiilor de sanatate publica teritoriale, cu ocazia controlului in

sanatate publica efectuat la expirarea termenelor cuprinse in

programul de conformare si programul-cadru de conformare.

(2) Contraventia prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si cu

sanctiunea complementara constand in suspendarea

autorizatiei sanitare de functionare.Z

31. La articolul 59 alineatul (1), litera c) se modifica si va

avea urmatorul cuprins:

Sc) personalul de specialitate imputernicit de catre

conducerea Departamentului pentru Situatii de Urgenta din

cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru unitatile de

ambulanta publice si private si pentru UPU sau CPU de pe

intreg teritoriul tarii, pentru faptele prevazute la cap. VII si cele

prevazute la art. 63.Z

Art. II.  Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 zile de la

data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
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PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DANCILA

Contrasemneaza:

Ministrul sanatatii,

Sorina Pintea

Ministrul afacerilor interne, interimar,

Mihai-Viorel Fifor

Bucuresti, 27 august 2019.

Nr. 638.

A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A T I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL ENERGIEI

Nr. 71 din 21 mai 2019

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.842 din 29 august 2019

MINISTERUL MUNCII 

SI JUSTITIEI SOCIALE

Nr. 887 din 30 mai 2019

O R D I N

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea 

de Administrare a Participatiilor in Energie  S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

Avand in vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct

ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului

Energiei, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si

functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (3) din Hotararea Guvernului

nr. 12/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul energiei, ministrul finantelor publice si ministrul muncii si justitiei sociale emit urmatorul ordin:

Art. 1.  Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul

2019 pentru Societatea de Administrare a Participatiilor in

Energie  S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei,

prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul

ordin.

Art. 2.  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al

Romaniei, Partea I.

Ministrul energiei, 

Anton Anton

Ministrul finantelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii si justitiei sociale,

Marius-Constantin Budai



ANEXA*)
MINISTERUL ENERGIEI

Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie  S.A.

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  S I  C H E L T U I E L I  P E  A N U L  2 0 1 9
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*) Anexa este reprodusa in facsimil.

mii lei

0 3 4

I. 1 26.857

1 2 0
a) subven ii, cf. prevederilor  legale in vigoare 3
b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  in  vigoare 4

2 5 26.857
3 6

II 7 16.121
1 8 10.462

A. 9 3.591
B. 10 11
C. 11 6.715

C0 Cheltuieli de natur  salarial (Rd.13+Rd.14) 12 4.685
C1 ch. cu salariile 13 3.961
C2 bonusuri 14 724
C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care: 15 0

cheltuieli cu plati compensatorii aferente 
disponibilizarilor de personal 16 0

C4
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a 
altor organe de conducere si control, comisii si 
comitete 17 1.880

C5
Cheltuieli cu contribu iile datorate de angajator 18

150
D. 19 145

2 20 5.659
3 21 0

III 22 10.736
IV 23 0

V 24 10.736
1 25 0

2 26
3 27

4

28
5 29

6 30 10.736

7

31 300

8

32 9.932

a) 33 9.932

b) 33a

c) 34

9
35 804

VI 36

VII 37

INDICATORI Nr. 
rd.

Propuneri  an 
curent 2019

1 2

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
Venituri totale din exploatare, din care:

Venituri financiare
Venituri extraordinare
CHELTUIELI TOTALE  (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
Cheltuieli de exploatare, din care:
cheltuieli cu bunuri si servicii
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate
cheltuieli cu personalul, din care:

alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
IMPOZIT PE PROFIT
PROFITUL CONTABIL R MAS DUP  DEDUCEREA 
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
Rezerve legale
Alte rezerve reprezentand facilit i fiscale prev zute 
de lege
Acoperirea pierderilor contabile din anii preceden i
Constituirea surselor proprii de finan are pentru 
proiectele cofinan ate din imprumuturi externe, 
precum i pentru constituirea surselor necesare 
ramburs rii ratelor de capital, pla ii dobanzilor, 
comisioanelor i altor costuri aferente acestor 
imprumuturi
Alte repartiz ri prev zute de lege
Profitul contabil r mas dup  deducerea sumelor de 
la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
Participarea salaria ilor la profit in limita a 10% din 
profitul net,  dar nu mai mult de nivelul unui salariu 
de baz  mediu lunar realizat la nivelul operatorului 
economic in exerci iul  financiar de referin  

Minimum 90% v rs minte la bugetul de stat sau 
local in cazul regiilor autonome, ori dividende 
cuvenite actionarilor, in cazul societ ilor/ 
companiilor na ionale i societ ilor cu capital 
integral sau majoritar de stat, din care: 
   - dividende cuvenite bugetului de stat 

   - dividende cuvenite bugetului local

   - dividende cuvenite altor ac ionari

Profitul nerepartizat pe destina iile prev zute la 
Rd.31 - Rd.32 se repartizeaz  la alte rezerve i 
constituie surs  proprie de finan are
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,   
din care
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R E C T I F I C A R I

In Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.398/2019 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de

invatamant preuniversitar particular Gradinita Adventista cu program prelungit SAlbinutaZ din comuna Halmeu, publicat

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 20 august 2019, se face urmatoarea rectificare:

 la art. 1 si in tabelul din anexa, la nr. crt. 1, in loc de: SLibertatiiZse va citi: SEliberariiZ.

0 3 4

INDICATORI Nr. 
rd.

Propuneri  an 
curent 2019

1 2

a) 38
b) 39
c) 40
d) 41
e) 42

VIII 43 632.019
1 44

aloca ii bugetare aferente pl ii angajamentelor 
din anii anteriori 45

IX 46 339.272
X 47

1 48 40
2 49 40

3
50 8.909

4

51 8.909

5 52 0

6
53 0

7
54

8 55 600
9 56 0

10 57 0

 cheltuieli materiale
cheltuieli cu salariile
cheltuieli privind prestarile de servicii
cheltuieli cu reclama si publicitate
alte cheltuieli
SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR, din care:

Aloca ii de la buget

CHELTUIELI  PENTRU INVESTI II
DATE DE FUNDAMENTARE
Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salaria i total
Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoan ) 
determinat pe baza cheltuielilor de natur  salarial  *)

Ca tigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoan ) 
determinat pe baza cheltuielilor de natur  salarial , 
recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

Productivitatea muncii in unit i valorice pe total 
personal mediu (mii lei/persoan ) (Rd.2/Rd.49)
Productivitatea muncii in unit i valorice pe total 
personal mediu recalculat  cf. Legii anuale a 
bugetului de stat
Productivitatea muncii in unit i fizice pe total 
personal mediu (cantitate produse finite/ persoan )

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale        
(Rd.7/Rd.1)x1000
Pl i restante
Crean e restante


