MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare

Nr. 231.361/13.06.2008

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 art. 25, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2008,
privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă,
finanţarea acestui sistem se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul administratorului
SNUAU. Ca urmare, în clasificaţia funcţională a bugetului de stat, la capitolul „Apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională” se introduce subcapitolul „Sistemul naţional unic
pentru apeluri de urgenţă”, cod 61.01.09.
2. Contribuţia vărsată anual la bugetul de stat de către Autoritatea Naţională pentru
Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, potrivit art.26, din aceeaşi
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2008, va fi încadrată în “Clasificaţia veniturilor
bugetului de stat” la capitolul “Diverse venituri”, cod 36.01, la subcapitolul „Alte venituri”,
cod 36.01.50.
3. Potrivit prevederilor art.35, alin. (3), din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, „autorităţile deliberative pot hotărî
asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe
care le reprezintă, la constituirea de asociaţii de dezvoltare comunitară, în limitele şi în
condiţiile legii, pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau
regional şi furnizarea în comun a unor servicii publice. Art. 35, alin. (4) din aceeaşi lege
prevede că „asociaţiile de dezvoltare comunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, din alte surse atrase pe bază de
proiecte, împrumuturi sau parteneriate public-private, în condiţiile legii.
Totodată, potrivit prevederilor art.11, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, „Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele
competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în
condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de
drept privat şi de utilitate publică.”

Potrivit prevederilor art.12, alin (1) din Legea nr. 215/2001, „Asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.”
Pentru evidenţierea sumelor alocate din bugetul local pentru constituirea asociaţiilor
de dezvoltare intercomunitară şi pentru realizarea proiectelor de dezvoltare în clasificaţia
economică a bugetelor locale, la Titlul VII, „Alte transferuri”, art.55.01, „Transferuri
interne”, se introduce alineatul „Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară”, cod 55.01.42. În clasificaţia funcţională a bugetelor locale, aceste sume
se vor evidenţia pe capitole şi subcapitole în funcţie de natura proiectului de dezvoltare
pentru care se alocă sume din bugetul local.
4. În vederea evidenţierii distincte a contribuţiei suportate de angajator pentru
concedii şi îndemnizaţii datorată de persoanele aflate în incapacitate de munca din cauză de
accidente de muncă sau boală profesională (art. 5 şi respectiv 6 alin. (7), din OUG
nr.158/2005 privind concediile şi îndemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu
modificările şi completările ulterioare), în clasificaţia veniturilor fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate, la capitolul „Contribuţiile angajatorilor”, cod 20.05, la
subcapitolul „Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

datorate de angajatori”, cod

20.05.03 se introduce paragraful „Contribuţia suportată de angajator pentru concedii şi
indemnizaţii datorată de persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de
accident de muncă sau boală profesională”, cod 20.05.03.06.
5. Conform art. 6 alin. (1) din OMF nr. 1199/2008 privind normele metodologice de
aplicare a prevederilor art.8 alin (2) din OUG nr. 37/2008, sumele defalcate din TVA care
se restituie la bugetul de stat în anii următori celui în care au fost acordate reprezintă venituri
ale bugetului de stat şi se înregistrează la subcapitolul de venituri bugetare 20.10.01.05
„Venituri ale bugetului de stat - Restituiri din sume defalcate din TVA acordate în anul
precedent”.
Având în vedere faptul ca structura capitolului 10.01 „Taxa pe valoarea adăugată” a
stat la baza determinării metodei de calcul a bazei TVA convenită cu Uniunea Europeană s-a
constatat că introducerea unui nou subcapitol ar putea avea implicaţii asupra metodologiei de
calcul a bazei TVA.
Prin urmare in clasificaţia veniturilor bugetului de stat se elimină subcapitolul
10.01.05 „Restituiri din sume defalcate din TVA acordate în anul precedent” urmând ca
pentru înregistrarea sumelor defalcate din TVA care se restituite la bugetul de stat să se
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introducă un nou subcapitol „Restituiri din sume defalcate din TVA acordate în anul
precedent ”(cu semnul „+”), cod 11.01.08 .
6.Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91 /2007 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale, art.IV, pct.
1, instituţiile publice nu plătesc contribuţiile lunare la Fondul de garantare al creanţelor
salariale. Drept urmare, alineatul 10.03.07 „Contribuţii la Fondul de garantare al creanţelor
salariale ” va fi eliminat din clasificaţia bugetară începând cu 1.01.2009.
7. Având în vedere prevederile H.G. 275/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea
Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale, pentru o mai buna reflectare a acţiunilor care se
finanţează de către agenţie, în clasificaţia economică a cheltuielilor, alineatul „59.16
Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare” îşi schimbă denumirea şi va
purta numele „59.16 Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi
intereselor româneşti peste hotare”.

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