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Către:                  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref:                    :Modificări în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice 
De la                   :Dna. Dir. Gen. Georgia Babici  
Departament       :Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare  
Nr. Înregistrare    :281.575/04.06.2009 

Nr. pagini             :3 
 
 

     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:  

         În Secţiunea a 4-a, art.8 şi 9 din Legea bugetului de stat pe anul 2009, 

nr.18/2009, sunt prezentate dispoziţiile referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri 

externe postaderare pe anul 2009. 

        În vederea aplicării acestor dispoziţii şi în scopul diferenţierii sumelor   primite de 

la UE în contul plăţilor efectuate în anul curent faţă de cele din anii anteriori, în 

clasificaţia bugetului de stat, bugetelor locale,  bugetului asigurărilor sociale de stat,  

bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii, subcapitolele existente la capitolul „Sume primite de la UE în 
contul plăţilor efectuate”, cod 45.XX se vor detalia pe următoarele paragrafe: 

      -Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent; 

      -Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori.  

 

Ministerul Finanţelor Publice 
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În urma acestor modificări, capitolul „Sume primite de la UE în contul platilor 

efectuate”, cod 45.XX. se va detalia astfel: 

   

45. xx .01 Fondul European de Dezvoltare Regională    
    
     45. xx .01.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent,  
      45. xx .01.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori  
 
45. xx .02  Fondul Social European    
    
     45. xx .02.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent,  
      45. xx .02.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 
 
45. xx .03  Fondul de Coeziune                                           
     
     45. xx .03.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent,  
      45. xx .03.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 
 
45. xx .04  Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală                          
     
     45. xx .04.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent,  
      45. xx .04.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 
 
45. xx .05 Fondul European pentru Pescuit                         
    
     45. xx .05.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent,  
      45. xx .05.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 
 
45. xx .06  Fondul European de Garantare Agricolă      
      
     45. xx .06.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent,  
      45. xx .06.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 
 
45. xx .07  Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare 
     
     45. xx .07.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent,  
      45. xx .07.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 
 
45. xx .08  Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat     
      
     45. xx .08.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent,  
      45. xx .08.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 
 
45. xx .15 Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013  
      
     45. xx 00.15.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent,  
      45. xx 00.15.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 
 
45. xx .16  Alte facilităţi şi instrumente postaderare 
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     45. xx .16.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent,  
     45. xx .16.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 
 
 
       Unde „xx” reprezintă codul bugetului respectiv: 01 bugetul de stat; 02 bugetele 

locale; 03 bugetul asigurărilor sociale de stat; 04 bugetul asigurărilor pentru şomaj; 05 

bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;  10 bugetul instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii.  

      Menţionăm că detalierea pe aceste paragrafe se  va face numai în execuţie. 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea 

modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

       Georgia BABICI 
        
                                                                       
 
 


