MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare

Nr. 122.902/28.09.2007

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. În baza prevederilor art. 42 din Legea nr.411/2004, privind fondurile de pensii private, cu
modificările şi completările ulterioare, contribuţia la fondul de pensii este parte din contribuţia
individuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii care se evidenţiază distinct, se
constituie şi se virează în aceleaşi condiţii cu cele stabilite pentru contribuţia de asigurări sociale.
În baza art.44, alin.(1), virarea contribuţiilor la fondurile de pensii se realizează de către instituţia
de colectare, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea lor, pe baza informaţiilor furnizate de instituţia
de evidenţă.
Pentru încadrarea sumelor respective,
sociale de stat”,

la capitolul

în “Clasificaţia veniturilor bugetului asigurărilor

“Contribuţiile asiguraţilor”, cod 21.03, se introduce subcapitolul

“Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)”, cod 21.03.07.
2. Potrivit art.32, alin. (1) şi (2) din Tratatul de aderare al României şi Bulgariei, ratificat prin
Legea 157/2005, se constituie Facilitatea Schengen şi pentru fluxurile de numerar, ca instrument
provizoriu pentru sprijinirea Bulgariei şi a României în perioada dintre data aderării şi sfârşitul anului
2009 având două destinaţii distincte, respectiv finanţarea acţiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii,
pentru punerea în aplicare a acquis-ului Schengen şi controlul frontierelor precum şi pentru a sprijini
îmbunătăţirea fluxurilor de numerar în cadrul bugetelor naţionale.
Conform Notei nr. 121.978/28.06.2007 s-a precizat că sumele destinate îmbunătăţirii fluxurilor de
numerar se vor înregistra în “Clasificaţia veniturilor bugetului de stat”, la capitolul “Donaţii din
străinătate”, cod 44.01, subcapitolul “Donaţii din străinătate”, cod 44.01.01, paragraful “Curente”, cod
44.01.01.01.
În conformitate cu prevederile art.4 din Hotărârea de Guvern nr. 620/2007 alin. (2), “sumele
aferente Facilităţii Schengen se gestionează de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi de
celelalte instituţii beneficiare şi se prevăd în bugetul fondurilor externe nerambursabile, anexă la bugetele
acestora.
Pentru înregistrarea cheltuielilor aferente Facilităţii Schengen, din fonduri externe nerambursabile
şi din contribuţia natională, în “Clasificaţia economică”, se introduce la articolul ‘Transferuri interne”,
cod 55.01, alineatul “Programe finanţate în cadrul facilitatii Schengen”, cod 55.01.30.
3. Conform art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.46/2007, obiectivul "Cooperare teritorială
europeană" se finanţeză din fondurile externe nerambursabile alocate de Uniunea Europeana prevăzute la

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Instrumentul de asistenţa pentru preaderare
(IPA), şi Instrumentul European de vecinătate şi parteneriat (ENPI).
Conform Notei nr.121.667/2006 s-a stabilit ca Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR), să se înregistreze în clasificatia economică la articolul “Transferuri interne”, cod 55.01,
alineatul “Programe FEDR’, cod 55.01.21.
Pentru înregistrarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării naţionale alocate obiectivului
menţionat în cadrul Instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA), şi Instrumentului
European de vecinătate şi parteneriat (ENPI), în clasificaţia economică a indicatorilor finanţelor
publice, la Titlul VII, “Alte transferuri”, articolul “Transferuri interne”, cod 55.01, se introduc
următoarele alineate:
-Programe IPA, cod 55.01.31;
-Programe ENPI, cod 55.01.32.
4. Urmare prevederilor art. 2 din Legea nr.96/2000, privind organizarea şi funcţionarea Băncii de
Export-Import a României EXIMBANK - S.A., cu modificările şi completările ulterioare, prin care s-au
stabilit obiective generale ale activităţilor EXIMBANK - S.A., pentru punerea de acord a denumirii
indicatorilor din clasificaţia bugetara în care este înregistrată finanţarea de la bugetul de stat a acestei
instituţii, în Clasificaţia funcţională a cheltuielilor bugetului de stat, denumirea paragrafului
“Stimularea exportului’’, cod 80.01.01.07 se modifică în “Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi
a tranzacţiilor internaţionale”, acelasi cod. În mod corespunzător, în Clasificaţia economică, la Titlul
IV, “Subvenţii”, denumirea articolului “Stimularea exporturilor’’, cod 40.13 se modifică în “Susţinerea
exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale”, acelaşi cod.
*
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*

Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce privesc
activitatea dumneavoastră.
DIRECTOR GENERAL,
Georgia BABICI
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