
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR  

Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare          Nr. 233.068/16.10.2008 

 

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:  

1. Prevederile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.122/2007 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând 

asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la 

care România este parte, documentele internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România 

este parte, altele decât Regulamentele europene, generează rambursarea de cheltuieli reprezentând 

asistenţă medicală acordată de ambele părţi semnatare ale acestora. 

Ca urmare, pentru evidenţierea tuturor cheltuielilor de acest tip, în „Clasificaţia funcţională a 

cheltuielilor  bugetul fondului national unic de asigurari sociale”, aprobată prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr.1954/2005, cu modificările ulterioare, la  capitolul „Sănătate”, cod 66.05, denumirea 

subcapitolului „Prestaţii medicale acordate într-un stat membru al Uniunii Europene”, cod 66.05.11, se 

modifică  în „Prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale”, acelaşi cod. 

 

2. Începând cu data de 1 ianuarie 2009, pentru înregistrarea transferurilor din bugetul de stat către 

instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru proiectele cu finanţare din 

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare,  în clasificaţia economică a cheltuielilor bugetului de 

stat, la 'Titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, cod 56,  se 

introduce articolul „Transferuri din bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral 

din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare”,  cod 56.23.  

În mod corespunzător, în „Clasificaţia veniturilor  bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii”  la capitolul „Subvenţii de la bugetul de stat”, cod 

42.10,  se introduce subcapitolul „Subvenţii de la bugetul de stat  către  instituţii publice finanţate 

parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare”,  cod 42.10.39.  

   * 
*         * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce privesc 

activitatea dumneavoastră. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Georgia BABICI 

 

 


