
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR  

Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare          Nr. 232.079/14.08.2008 

 

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. În aplicarea prevederilor art.5, alin. (4) din Ordinul ministrului economiei şi 

finanţelor privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art.8, alin. (1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri 

financiare în domeniul bugetar cu modificările şi completările ulterioare, în clasificaţia 

funcţională a cheltuielilor bugetelor locale se introduce capitolul „Plăţi efectuate în anii 

precedenţi şi recuperate în anul curent”, cod 57.02, subcapitolul „Plăţi efectuate în anii 

precedenţi şi recuperate în anul curent”, cod 57.02.01.  

2. Potrivit prevederilor art.15, alin (1), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.68/2008, privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 

desfăşoară activităţi conexe actului medical,  sumele obţinute din vânzarea spaţiilor medicale 

şi a terenurilor aferente, proprietate privată a statului, în condiţiile acestei ordonanţe de 

urgenţă, se fac venit la bugetul de stat, după recuperarea cheltuielilor aferente vânzării, 

efectuate de vânzător. Pentru înregistrarea sumele respective la partea de venituri a 

bugetului de stat, la capitolul “Venituri din valorificarea unor bunuri”,  cod 39.01 se  

introduce subcapitolul “Venituri din vanzarea unor bunuri apartinând domeniului privat al 

statului sau  a unităţilor administrativ-teritoriale”, cod 39.01.07. 

 

3. În baza  prevederilor art.15, alin (2), din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.68/2008 “sumele obţinute din vânzarea spaţiilor medicale şi a terenurilor aferente, 

proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile prezentei ordonanţe de 

urgenţă, se fac venit la bugetele locale respective, într-un cont special, şi se utilizează pentru 

realizarea unor proiecte de interes public în domeniul sanitar, aprobate de consiliile judeţene 

sau de consiliile locale vânzătoare”. Sumele respective se vor înregistra la partea de venituri 

a bugetelor locale, la capitolul “Venituri din valorificarea unor bunuri”,  cod 39.02 la  

subcapitolul 39.02.07 a cărui denumire se schimbă în “Venituri din vânzarea unor bunuri 

aparţinând domeniului privat al statului sau  al unităţilor administrativ-teritoriale”. 

4. Conform prevederilor art.5 din Hotărârea de Guvern nr.328/2007 pentru aprobarea 

Programului "Electrificare 2007 - 2009" privind alimentarea cu energie electrică a 
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localităţilor neelectrificate şi înfiinţarea Unităţii de management al programului, finantarea 

acestui program se realizează şi din împrumuturi contractate în condiţiile legii de către 

autorităţile administraţiei publice locale şi de la bugetul de stat, din sume transferate 

bugetelor locale prin bugetul Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. 

Pentru evidenţierea sumelor alocate din bugetul de stat, în “Clasificaţia economică a 

cheltuielilor”, se introduce la articolul  “Transferuri de curente”, cod 51.01,  alineatul 

“Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de 

electrificare”, cod 51.01.43.  

În clasificaţia veniturilor bugetelor locale, pentru înregistrarea sumelor respective la 

capitolul “Subventii de la bugetul de stat”, cod 42.02 se introduce subcapitolul “Subventii 

de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare”, 

cod 42.02.37. În clasificaţia funcţională a bugetelor locale cheltuielile respective vor fi 

înregistrate la capitolul “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, cod 70.02, la subcapitolul  

“Iluminat public şi electrificari rurale”, cod 70.02.06. 

5. Potrivit prevederilor Legii nr.155/2008, pentru modificarea Legii nr. 19/2003 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES, în Anexa II, 

„Clasificaţia în profil departamental cuprinzând autorităţi publice, ministere, celelalte organe 

ale administraţiei publice centrale, judeţe şi municipiul Bucureşti”, denumirea titularului 

„Agenţia Naţională de Presă ROMPRES”, cod 43, se modifică în „"Agenţia Naţională de 

Presă AGERPRES", acelasi cod. 

6. Începând cu data de 1 ianuarie 2009, din Clasificaţia economică a cheltuielilor 

de la titlul 55, “Alte transferuri”, de la articolul “Contribuţia României la bugetul UE’, cod 

55.03,  vor fi  eliminate alineatele “Alte contribuţii”, cod 55.03.08 (deoarece nu se mai 

regăseşte  în noul Cadru financiar comunitar 2007-2013) şi respectiv “Contribuţii pentru 

rezerve calculate la VNB”, cod 55.03.09 (ca urmare a includerii acestora sume în  

contribuţia din resursa VNB).  

7. În vederea unei mai bune reflectări a cheltuielilor pentru proiectele care se desfăşoară 

cu finanţare externă nerambursabilă postaderare şi pentru evidenţierea corectă a 

contributiilor ce revin României şi Uniunii Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2009, 

în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului 

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

(a) În “Clasificaţia economică a cheltuielilor”, se introduce, după actualul titlu VII, un 

titlu nou, 'Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE”,  care va avea articolele şi aliniatele aşa cum 
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sunt prezentate în Anexa nr.1  la această notă. Menţionăm ca detalierea pe alineate a 

articolelor din acest titlu se va face numai în execuţie. 

 Ca urmare a grupării fondurilor externe nerambursabile postaderare la titlul nou 

introdus,  de la articolul „Transferuri interne”, cod 55.01, se vor elimina alineatele 55.01.21, 

55.01.22, 55.01.23, 55.01.24, 55.01.25, 55.01.27, 55.01.30, 55.01.31, 55.01.32, 55.01.35, 

55.01.36, 55.01.37, 55.01.38,  55.01.39 şi 55.01.40. 

(b). La partea de venituri a bugetului de stat, a bugetelor locale, a bugetului 

asigurarilor sociale de stat, a bugetului asigurărilor pentru şomaj şi a bugetului 

fondului naţional unic de asigurari sociale de sănătate se va introduce capitolul „Sume 

primite de la UE  în contul plăţilor efectuate”.,cu  cod 45.01, 45.02, 45.03, 45.04 şi respectiv 

45.05. Detalierea pe  subcapitole a acestor capitole este prezentată în anexele nr.2, nr.3, nr.4,  

nr.5 şi respectiv nr.6 la această notă. Menţionăm că sumele primite de la UE  în contul 

plăţilor efectuate, care se vor înregistra la aceste capitole, vor fi cumulate direct în 

totalul veniturilor bugetului respectiv ; 

(c). Pentru evidenţierea sumelor acordate de bugetul de stat bugetelor locale pentru a 

susţine derularea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN)  

postaderare, la partea de venituri a bugetelor locale, la capitolul „Subvenţii de la alte nivele 

ale administraţiei publice”, cod 42.02,  se introduce subcapitolul „Subvenţii de la bugetul de 

stat  către bugetele locale  necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare ”,  cod 42.02.20.  

8. Potrivit prevederilor art.14, alin. (1) din Ordonanţa de  urgenţă nr.64/2007, privind 

datoria publică, începând cu anul 2009, Ministerul Economiei şi Finanţelor preia spre 

administrare acordurile de împrumut încheiate cu băncile finanţatoare, cu acordul 

finanţatorului.  

Potrivit punctului 14.4.4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art.14 

din Ordonanţa de  urgenţă nr.64/2007 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2008, 

începând cu elaborarea bugetului de stat pe anul 2009, în vederea evidenţierii distincte şi 

finanţării de la bugetul de stat a proiectelor finanţate din aceste împrumuturi, ordonatorii 

principali de credite vor întocmi programe distincte, prezentate în anexa la bugetul acestora. 

Creditele bugetare aferente acestor proiecte se vor evidenţia în clasificaţia bugetară 

într-un titlu de cheltuieli distinct, special creat în acest scop de Ministerul Economiei şi 

Finanţelor. 

Ca urmare, în clasificaţia economică a cheltuielilor, aprobată prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr.1954/2005, începând cu anul 2009 se introduce „Titlul XI 

„CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ˝, cu 
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articolul cod 65.01 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”. În 

clasificaţia funcţională cheltuielile vor fi înregistrate potrivit destinaţiei lor. 

 In vederea evidenţierii statistice, după natura lor,  a cheltuielilor înregistrate în poziţia 

globală la articolul 65.01 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă˝,  

Direcţia generală datorie publică şi trezorerie va asigura raportarea lunară a plăţilor efective 

aferente acestor proiecte, detaliat conform clasificaţiei economice a bugetului de stat. 

NOTA 

Ca urmare a introducerii noilor titluri VIII respectiv  XI (vezi punctele 7 şi 8 de 

mai sus)  în „Clasificaţia economică a cheltuielilor”,  actualele  titluri   numerotate   

VIII şi IX  vor fi renumerotate cu IX şi respectiv X cu păstrarea denumirii actuale iar 

actualele titluri numerotate de la XI la XVII vor fi renumerotate cu numere de la XII 

la XVIII păstrându-şi denumirea actuală. 

 

   * 
*         * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce 

privesc activitatea dumneavoastră. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Georgia BABICI 

 

 


