MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare

Nr. 232.726/01.10.2008

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:
I. Potrivit art. 1, şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme
de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor, se instituie scheme de ajutor
de stat ce se acordă întreprinderilor sub forma de sume nerambursabile din bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale.
Aceste sume se vor înregistra în clasificaţia funcţională a bugetului de stat, la capitolul
“Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, cod 80.01, subcapitolul ” Acţiuni generale
economice şi comerciale”, cod 80.01.01, paragraful “Ajutoare de stat”, cod 80.01.01.12. În clasificaţia
economică, pentru înregistrarea distinctă a acestor cheltuieli, la Titlul „Alte transferuri”, cod 55, la
articolul „Transferuri interne”, cod 55.01, se introduce alineatul “Transferuri aferente schemei de ajutor
de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea proiectelor mari de investiţii”, cod 55.01.43.
II. Potrivit art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind acordarea de ajutor de stat
individual având ca obiectiv dezvoltarea regională, se aprobă acordarea unui ajutor de stat individual în
valoare nominală de 143 milioane euro, în echivalent lei, de către Ministerul Economiei şi Finanţelor,
denumit în continuare furnizor, pentru beneficiarul prevăzut la Capitolul IV din prezenta ordonanţă de
urgenţă. Ajutorul de stat prevăzut. se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei şi
Finanţelor - Acţiuni Generale.
Sumele acordate vor fi înregistrate în clasificaţia funcţională a bugetului de stat la capitolul
“Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, cod 80.01, subcapitolul ”Acţiuni generale
economice şi comerciale”, cod 80.01.01, paragraful “Ajutoare de stat”, cod 80.01.01.12.
În clasificaţia economică, pentru înregistrarea distinctă a acestor cheltuieli, la Titlul „Alte
transferuri”, cod 55, la articolul „Transferuri interne”, cod 55.01, se introduce alineatul “Transferuri
aferente ajutorului de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională” cod 55.01.44.
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Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce privesc
activitatea dumneavoastră.
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