MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare

Nr. 230.276/07.04.2008

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 prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1.506/2007 privind

abilitarea

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de a gestiona fondurile acordate
României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", acest
minister gestionează fondurile nerambursabile virate de Comisia Europeană în conformitate
cu Deciziile Parlamentului European şi Consiliului nr. 573/2007, 574/2007/CE,
575/2007/CE si 2007/435/CE.

Din acest program fac parte: Fondul European pentru

Refugiaţi, Fondul European de Returnare, Fondul European de integrare a resortisanţilor
ţarilor terţe şi Fondul Frontierelor Externe. Sumele urmează să fie primite în perioada 20082013, iar acţiunile eligibile a fi finanţate din fondurile respective trebuie cofinanţate din
surse publice sau private.
Având în vedere necesitatea monitorizării şi raportării sumelor respective, aşa cum
reiese din deciziile comunitare menţionate mai sus,

în „Clasificaţia economică a

cheltuielilor indicatorilor privind finanţele publice”, la Titlul VII, „Alte transferuri”, la
articolul „Transferuri interne”, cod 55.01 se introduc alineatele „Sume aferente Fondului
European pentru Refugiaţi”, cod 55.01.35, „Sume aferente Fondului European de
Returnare”, cod 55.01.36,

„Sume aferente Fondului European de integrare a

resortisanţilor ţarilor terţe”,

cod 55.01.37 şi „Sume aferente Fondului Frontierelor

Externe”, cod 55.01.38.
2. În vederea raportării unitare a cheltuielilor de sănătate, pentru înregistrarea
distinctă a serviciilor de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar,

în „Clasificaţia

funcţională a indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii”, se introduce la capitolul Sănătate”, cod 66.10,
subcapitolul „Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar”, cod 66.10.05.
3. Potrivit prevederilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr.19/2002 privind unele
măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a
statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea
Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu modificările şi
completările ulterioare, sumele obţinute din vânzarea imobilelor se fac venit la bugetul de

stat, după deducerea cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de
vânzare precum şi a sumelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de investiţii .
Sumele respective se vor înregistra în bugetul de stat, la partea de venituri, la
capitolul „Venituri din valorificarea unor bunuri”, cod 39.01, subcapitolul „Venituri din
vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului”, cod 39.01.03.
4. Potrivit prevederilor art. I, pct.32 din Ordonanţa de urgenţă nr.106/2007 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, art.115, alin.2, lit.(d) din
Codul Fiscal se modifică în sensul că se introduce impozitarea veniturilor obţinute de
persoanele fizice nerezidente din transferul proprietăţilor imobiliare situate în România.
Având în vedere problemele de procedură semnalate ca urmare a introducerii
contului unic, sumele respective vor fi înregistrate în bugetul de stat la capitolul „Impozitul
pe venit”, 03.01, la subcapitolul

„Impozit pe veniturile

din transferul proprietăţilor

imobiliare din patrimoniul personal”, cod 03.01.18.
Ca urmare, se elimină, din clasificaţia veniturilor bugetului de stat de la capitolul
„Impozitul pe venit”, 03.01, subcapitolul „Impozit pe veniturile obţinute de persoanele
fizice nerezidente din transferul proprietăţilor imobiliare situate în România”, cod 03.01.21.
5. În aplicarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale
nr.697/2007, pentru înregistrarea sumelor reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea
laptelui şi a produselor lactate în instituţiile şcolare, care se virează la bugetul de stat, se
introduce la capitolul „Diverse venituri”, cod 36.01 subcapitolul „Sume reprezentând
ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui şi a produselor lactate în instituţiile şcolare”,
cod 36.01.16.
6. Potrivit prevederilor art.69 coroborat cu art.72 din Legea nr. 481/2004 privind
protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru înregistrarea unor
cheltuieli cu protecţia civilă finanţate din evidenţiate in afara bugetelor locale, în
„clasificaţia funcţională a

cheltuielilor evidenţiate în afara bugetelor locale” se

introduce la capitolul „Ordine publică şi siguranţă naţională”, cod 61.11, subcapitolul
„Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor (protecţie civilă non-militară)”, cod 61.11.05.
7. În baza prevederilor art.19 şi art.20, alin.(1), lit. a) şi alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr.88/2001 privind pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, serviciile publice comunitare pot fi finanţate şi
din fondurile publice gestionate în afara bugetului local.
În vederea înregistrării cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă din fondurile
înregistrate în afara bugetului local, se introduce în „clasificaţia funcţională a cheltuielilor
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evidenţiate în afara bugetelor locale” la capitolul „Ordine publică şi siguranţă naţională”,
cod 61.11, subcapitolul „Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale”,
cod 61.11.50.
8. Începând cu 1 ianuarie 2007 România, ca stat membru al Uniunii Europene,
beneficiază de fonduri prin intermediul Instrumentelor Structurale acordate de Uniunea
Europeană, în vederea dezvoltării economice şi sociale şi reducerii disparităţilor între
regiuni. Aceste instrumente sunt alocate prin intermediul a 7 Programe Operaţionale, fiecare
dintre ele fiind gestionate de o Autoritate de Management.
Pentru înregistrarea unitară a sumelor alocate pentru Programul Operaţional
Asistenţă Tehnică (POAT) de către toţi ordonatorii de credite care au calitatea de „Autoritate
de Management”, în clasificaţia economică, a fost

introdus, prin adresa MEF

nr.120.070/2007, la Titlul II „Bunuri şi servicii” articolul „Asistenţa tehnică în cadrul
programelor operaţionale”, cod 20.26.
Având în vedere cerinţele regulamentelor europene de asigurare a unei evidente
contabile distincte pentru operaţiunile efectuate pentru proiecte finanţate din instrumente
structurale se propune eliminarea din clasificaţia economică a cheltuielilor, de la Titlul II
„Bunuri şi servicii” a articolului „Asistenţa tehnică în cadrul programelor operaţionale”,
cod 20.26 şi introducerea la Titlul VII, „Alte transferuri”, la articolul „Transferuri
interne”, cod 55.01, a alineatelor „Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional
Asistenţă Tehnică”,

cod

55.01.39

şi „Asistenţă tehnică în cadrul

Programului

Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice”, cod 55.01.40.
9. Potrivit prevederilor art.2, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 11/2008,
privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori şi creditori ai fondului de
risc, „sumele achitate în plus, peste cuantumul sumei datorate, de către operatorii economici
care au beneficiat de credite interne garantate de stat în anii 1995 - 1996 pentru destinaţiile
prevăzute la articolul precedent, înregistrate în contabilitatea publică a statului la poziţia
"Creditori la fondul de risc", care nu mai pot fi restituite acestora întrucât au fost radiaţi din
registrul comerţului şi nu mai există nici succesori de drept, precum şi cele pentru care a
intervenit prescripţia dreptului de a cere compensarea sau restituirea în conformitate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se fac venituri la bugetul de stat”.
Sumele respective vor fi înregistrate la partea de venituri a bugetului de stat, la capitolul
„Diverse venituri”, cod 36.01 la subcapitolul „Alte venituri”, cod 36.01.50.
10. Prin Ordonanţa de urgenţă nr.73/2007, Agenţia pentru Serviciile Societăţii
Informaţionale,

preia

atribuţiile

Autorităţii
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Naţionale

pentru

Serviciile

Societăţii

Informaţionale, înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă nr.25/2007. Agenţia pentru Serviciile
Societăţii Informaţionale, denumită în continuare ASSI se organizează şi funcţionează ca
instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi
Tehnologiei Informaţiei, în scopul implementării şi operării la nivel naţional a sistemelor
informatice ale administraţiei publice centrale ce furnizează servicii publice destinate
guvernării prin mijloace electronice.
Ca urmare, din „Clasificaţia în profil departamental a autorităţilor şi instituţiilor
publice finanţate integral din venituri proprii”, Anexa nr. III la clasificaţia indicatorilor
privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005,
cu modificările şi completările ulterioare, se elimină titularul ”Autoritatea Naţională pentru
Serviciile Societăţii Informaţionale” cod 14 şi se introduce titularul „Agenţia pentru
Serviciile Societăţii Informaţionale”, acelaşi cod.
11. În vederea asigurării evidenţei separate a sumelor reprezentând veniturile
rezultate din închirierea de bunuri de către instituţiile publice (pentru care nu există obligaţia
declarării) faţă de sumele reprezentând redevenţele miniere şi petroliere pentru care există
obligaţia declarării (sunt incluse în anexa nr.15 „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la
bugetul de stat” la Ordinul nr. 101/2008, privind aprobarea modelului şi conţinutului
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de
stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, emis de preşedintele Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală) în clasificaţia veniturilor bugetului de stat, la capitolul „Venituri
din proprietate”, cod 30.01, la subcapitolul „Venituri din concesiuni şi închirieri”, cod
30.01.05 se introduc paragrafele „Redevenţe miniere”, cod 30.01.05.01,

„Redevenţe

petroliere”, cod 30.01.05.02 şi respectiv „Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către
instituţiile publice”, cod 30.01.05.30. Menţionăm că aceste paragrafe vor fi evidenţiate
doar în execuţie.

*
*

*

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

4

