
 TITLU DENUMIRE
TOTAL PLĂȚI           

lei 

*
TOTAL CHELTUIELI 

BUGET DE STAT 5,599,680,891

01 CHELTUIELI CURENTE 4,067,199,591 *
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MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Neclasificat

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ÎN MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE 
ÎN PERIOADA: 01.01.2021-30.04.2021

EXPLICAȚII

*

TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 
2,238,920,672

Plata drepturilor salariale curente cuvenite personalului Ministerului Apărării Naţionale care îşi desfăşoară 

activitatea în ţară şi în străinătate, inclusiv sporurile pentru condiţii de muncă;  

Plata indemnizaţiei de delegare în străinătate cuvenită personalului care participă la activităţi internaţionale sau 

care se află dislocat în teatrele de operaţii; 

Plata indemnizaţiei de delegare şi detaşare în ţară;

Plata indemnizaţiei pentru elevii şi studenţii militari;

Plata drepturilor salariale în natură: contravaloarea transportului cuvenit persoanelor care ocupă funcţii de 

demnitate publică, contravaloarea vaucherelor de vacanță, a transportului la şi de la locul de muncă pentru 

personalul detaşat/mutat în interesul serviciului, compensaţia lunară pentru chirie cuvenită personalului militar 

care nu deţine spaţii de locuit şi plata echivalentului valoric al cotei părţi anuale din drepturile de echipament 

cuvenit cadrelor militare, potrivit legislaţiei în vigoare;

Plata contribuţiilor sociale datorate  bugetului de stat şi bugetelor fondurilor speciale.
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TITLUL II BUNURI ȘI 

SERVICII 
178,400,301

Plata consumurilor de utilităţi: iluminat, încălzire, apă, canal, salubritate, precum şi pentru achiziţionarea 

carburanţilor, lubrifianţilor şi a pieselor de schimb;

Plata serviciilor de poştă, telecomunicaţii, internet;

Plata materialelor şi serviciilor cu caracter funcţional necesare în procesul pregătirii pentru luptă, întreţinerii 

bazelor materiale de instrucţie şi a poligoanelor;

Plata materialelor necesare executării lucrărilor de reparaţii curente la clădiri, instalaţii şi depozite, efectuate în 

regie proprie;

Plata contravalorii medicamentelor, a materialelor sanitare şi a echipamentelor medicale achiziționate în 

contextul actualei situații epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului COVID-19 precum și a 

altor bunuri de natura obiectelor de inventar;

Decontarea cheltuielilor de transport aferente deplasărilor interne şi în străinătate;

Plata cărţilor, publicaţiilor, materialelor documentare, precum şi cheltuieli cu protecţia muncii;

Plata cheltuielilor cu întreţinerea personalului trimis în misiuni permanente în străinătate şi pentru desfăşurarea 

activităţii curente la reprezentanţele militare.
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TITLUL VI TRANSFERURI 

ÎNTRE UNITĂȚI ALE 

ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE

278,661,180

55
TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI
35,784,298

58

TITLUL X PROIECTE CU 

FINANȚARE DIN 

FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020

5,899,666

Plata drepturilor băneşti cuvenite personalului din unităţile militare finanţate, potrivit dispoziţiilor legale, pentru 

activităţi medicale, culturale, sportive, învăţământ superior militar, precum şi asigurarea  cheltuielilor de 

funcţionare a acestora, inclusiv cheltuielile de capital.

Plata cotizaţiilor, contribuţiilor financiare şi a altor angajamente pentru acţiuni internaţionale stabilite prin acte 

normative, potrivit convenţiilor şi tratatelor la care România este parte.
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TITLUL IX ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ
1,327,215,885

Plata pensiilor pentru beneficiarii aflaţi în evidenţă la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării 

Naţionale, precum şi achitarea ajutoarelor de deces;

Plata pensiilor, indemnizaţiilor şi sporurilor IOVR acordate veteranilor şi altor categorii de beneficiari;

Plata indemnizaţiei lunare ce se acordă urmaşilor personalului armatei decedat, participant la acţiuni militare;

Plata abonamentelor telefonice şi de radioteleviziune pentru veteranii şi văduvele de război;

Plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, sau în cazul copilului cu 

handicap, de până la 3 ani  (inclusiv stimulentul lunar).

Plata lucrărilor finanțate din fonduri europene nerambursabile pentru restaurarea, reabilitarea, conservarea și 

amenajarea spațiului expozițional Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial, plata  

consultanței  și a lucrărilor de intervenție la fațada Cercului Militar Național.
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TITLUL XI ALTE 

CHELTUIELI
2,317,589

Plata despăgubirilor pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse ca urmare a unor misiuni în cadrul 

forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare;

Plata despăgubirilor civile conform hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile;

Plăţi destinate funcţionării asociaţiilor cadrelor militare în rezervă şi retragere.

70
CHELTUIELI DE 

CAPITAL
1,532,481,300

Plata facturilor aferente achiziţiilor de active fixe și  tehnică militară;

Plata TVA-ului datorat achiziţiilor de active fixe și  tehnică militară.
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