
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare,                  Nr. 122.964/14.11.2006                                     

 

Vă comunicăm că, în vederea aplicării prevederilor unor acte normative în vigoare, în 

clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr.1954/2005 se fac următoarele modificări şi completări:  

1. Conform art. 54, alin. (11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, modificată şi completă prin  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.72/2006, 

„Ministerul Sănătăţii Publice poate aloca, sub formă de transferuri, sume din bugetul 

propriu către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru 

realizarea unor programe naţionale de sănătate cu scop curativ”. 

Pentru înregistrarea transferurilor din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii 

Publice: 

- în clasificaţia veniturilor bugetului  Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate, la capitolul „Subvenţii de la alte administraţii”, cod 43.05 se introduce 

subcapitolul „Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice”, cod 

43.05.12. 

- în clasificaţia economică a cheltuielilor, la Titlul VI, „Transferuri intre unităţi ale 

administraţiei publice”, articolul „Transferuri curente”, 51.01, se introduce alineatul 

„Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice  către bugetul fondului 

naţional unic  de asigurări sociale de sănătate”, cod 51.01.35.  

 

2. În vederea adaptării clasificaţiei bugetare în domeniul înregistrării operaţiunilor 

legate de sistemul resurselor proprii ale UE şi contribuţia României la bugetul comunitar,  

pentru evidenţierea distinctă a majorărilor de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor 

agricole şi taxelor anti-dumping  (administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin 

Autoritatea Naţională a Vămilor) şi  cele ale contribuţiilor din sectorul zahărului 

(administrate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale) în clasificaţia 

veniturilor bugetului de stat pentru anul 2007, capitolul “Alte impozite şi  taxe fiscale”, cod 

18.01, actualizat prin nota 121.668/2006 se modifică astfel: 

a. Denumirea subcapitolului „Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor anti-

dumping şi contribuţiilor din sectorul zaharului*)”, cod 18.01.01 se modifică în  „Majorări 

de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole şi taxelor anti-dumping *)” acelaşi 

cod; 
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b. Se introduce subcapitolul „Majorări de întârziere aferente contribuţiilor din sectorul 

zaharului *)”, cod 18.01.05. 

Menţionăm că pentru cele două subcapitole,  marcate cu *), detalierea se face numai 

în execuţie. 

3. Având în vedere necesitatea înregistrării separate a Fondului European de 

Garantare Agricolă, (FEGA), prevăzut de Ordonanţa de urgenţă nr.67/2006 privind 

gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate 

de la Comunitatea Europeană, începând cu data de 1 ianuarie 2007,  în clasificaţia 

economică  a indicatorilor privind finanţele publice, la Titlul VII, „Alte transferuri”, la  

articolul   „Transferuri interne”, cod 55.01 se introduce alineatul „Programe FEGA”, cod 

55.01.27. 

 Totodată, pentru a pune de acord denumirea  unor alineate care se vor utiliza  

începând cu data de 1 ianuarie 2007, cu denumirea prescurtată utilizată în actele normative,  

denumirea alineatelor 55.01.21, “Programe FEDER”  şi  respectiv 55.01.24 “Programe 

FEADER”  se modifică în  “Programe FEDR” şi respectiv “Programe FEADR”  aceleaşi 

coduri. 

4. Potrivit  art.268, alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 

modificarile  şi completările ulterioare, comercianţii a căror activitate fac parte din clasa 

restaurante şi baruri, datorează bugetului comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a 

cărui rază administrativ teritorială se află amplasată unitatea sau standul de comercializare, o 

taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publică, stabilită de către consiliile locale în sumă de până la 3.000 lei. 

 Sumele respective vor fi înregistrate în clasificaţia veniturilor bugetelor locale la 

capitolul “Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de 

activităţi”, cod 16.02, la subcapitolul “Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi 

autorizaţii de funcţionare”, cod 16.02.03. 

 
5. Pentru înregistrarea cheltuielilor  Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi 

Preparate Chimice Periculoase şi ale Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi 

Conservarea Biodiversitaţii, conform art. 23 din Ordonanţa de Urgenţă nr.200/2000 privind 

clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, şi 

respectiv art. 51(5) din  Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, 

ambele instituţii fiind finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în  

“Clasificaţia funcţională a indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii”, se introduce capitolul 
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„Protecţia mediului”, cod 74.10 cu subcapitolele „Reducerea si controlul poluării”, cod 

74.10.03 şi „Protecţia biosferei şi a mediului natural”, cod 74.10.04. 

6. În Memorandumurile de finanţare convenite între Guvernul României şi Comisia 

Europeană este prevăzută distinct contribuţia Guvernului României -cheltuieli eligibile ISPA  

(destinată acoperirii unei părţi din valoarea lucrărilor), de contribuţia Guvernului României - 

cheltuielile neeligibile ISPA (destinată plăţii taxelor, avizelor, documentaţiilor cadastrale, 

achiziţiilor de terenuri şi altor costuri suplimentare în vederea derulării în bune condiţii a 

contractelor şi terminării acestora conform termenelor agreate cu partea comunitară). 

Procedurile de solicitare şi utilizare a celor două tipuri de cheltuieli fiind diferite, 

pentru o reflectare corectă şi transparenta, în clasificaţia economică a cheltuielilor la titlul 

VII „Alte transferuri”, se introduce alineatul „Cheltuieli neeligibile ISPA”,  cod 55.01.28. La 

alineatul „Programe ISPA”, cod 55.01.09, se vor înregistra cheltuielile eligibile ISPA, care 

pe parcursul anului se majorează cu sumele repartizate de la  Fondul Naţional de Preaderare. 

 

 

* 

*     * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce 

privesc activitatea dumneavoastră. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

G. Oprea 

 

 

 


