
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare,                  Nr. 123.480/08.12.2006                                     

 

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.  Potrivit art. 17 alin. (1) , din Titlulul XI al Legii nr.247/2005 privind reforma în 

domeniile proprietăţii şi justiţiei,  “Fondurile necesare pentru plata rentei viagere agricole se 

asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

Rurale”.   

 Sumele  respective se vor înregistra în clasificaţia funcţională  a bugetului de stat la 

capitolul “Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, cod 83.01, la subcapitolul 

“Agricultură”, cod 83.01.03 la paragraful “Alte cheltuieli în domeniul agriculturii”, cod  

83.01.03.30.  În clasificaţia economică pentru înregistrarea sumelor respective,   la titlul IX 

“Alte cheltuieli”, se  introduce  articolul  “Renta viageră agricolă”, cod 59.27.    

 2. Având în vedere exigenţele unor analize şi reguli de gestionare specifice rezultate 

din angajamente asumate la capitole de negociere diferite, în “Clasificaţia funcţională a 

bugetului de stat”  se propune,  la capitolul “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, cod 

51.01 divizarea subcapitolului “Contribuţia la bugetul U E şi cofinanţarea  fondurilor 

primite de la Uniunea Europeană”, cod 51.01.03 în două subcapitole distincte: “Contribuţia 

la bugetul UE” acelaşi cod şi “Cofinanţarea  fondurilor primite de la Uniunea Europeană”, 

cod 51.01.04.   

3. Potrivit art. 1 din Legea nr.396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la 

constituirea familiei, se instituie sprijinul financiar la constituirea familiei în care fiecare 

dintre soţi se află la prima căsătorie şi au domiciliul sau reşedinţa în România indiferent de 

cetăţenia soţilor.  Art. 9 din aceeaşi lege precizează că fondurile pentru plata acestor ajutoare 

se plătesc prin bugetele locale din transferurile de la bugetul de stat. 

Sumele cu această destinaţie se vor înregistra în clasificăţia funcţională a bugetului 

de stat la capitolul “Asigurări şi asistentă socială”, cod 68.01, subcapitolul “Asistenta 

sociala pentru familie si copii”, cod 68.01.06, iar în clasificaţia economică pentru 

înregistrarea lor, la articolul “Transferuri curente”, cod 51.01, se introduce alineatul “ Sprijin 

financiar la constituirea familiei”, cod 51.01.36.    

În clasificaţia veniturilor bugetelor locale la capitolul “Subvenţii de la bugetul de 

stat”, cod 42.02 se introduce subcapitolul “Sprijin financiar la constituirea familiei”, cod 

42.02.33.  
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Sumele acordate se vor înregistra în clasificaţia funcţională a bugetelor locale la 

capitolul “Asigurări şi asistentă socială”, cod 68.02, subcapitolul “Asistenta socială pentru 

familie si copii”, cod 68.02.06, iar în clasificaţia economică la articolul “Ajutoare sociale”, 

cod 57.02, alineatul “Ajutoare sociale în numerar“,  cod 57.02.01.  

4. Potrivit prevederilor art. 16 alin. (1), din  Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.87/2006,  „Agenţia Română 

de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior  este o instituţie publică autonomă, de 

interes naţional, cu personalitate juridică şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli”. La art. 

20 din lege se prevede că “Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ARACIS preia patrimoniul, 

toate drepturile şi obligaţiile, infrastructura logistică, personalul tehnic şi baza de date ale 

Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică.  Atribuţiile Consiliului Naţional 

de Evaluare şi Acreditare Academică sunt transferate Departamentului de acreditare din 

cadrul ARACIS.  

Ca urmare, în „Clasificaţia în profil departamental a autorităţilor şi instituţiilor 

publice finanţate integral din venituri proprii”, titularul „Consiliul Naţional de Evaluare 

şi Acreditare Academică”, cod 07 se înlocuieşte cu  titularul “Agenţia Română de Asigurare 

a Calităţii în Învăţământul Superior”, acelaşi cod.  

  

* 

*     * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce 

privesc activitatea dumneavoastră. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

G. Oprea 

 

 

 


