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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. Prin Legea nr. 29/2008 a fost ratificat Acordul dintre Comunitatea Europeană
si celelalte statele membre UE pe de o parte, şi Republica Bulgaria şi România, pe de
altă parte, privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic
European şi a Acordului dintre România şi Regatul Norvegiei privind un program de
cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă în România.
Pentru înregistrarea cheltuielilor ocazionate de implementarea

proiectelor

menţionate în Legea 29/2008, în clasificaţia economică a cheltuielilor, la Titlul
„Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, cod 56,
se introduc articolele „Mecanismul financiar SEE”, cod 56.17 şi respectiv „Programul
Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă”, cod 56.18. In execuţie,
aceste articole se vor detalia pe alineatele „Finanţarea naţională”, cod 56.17.01,
„Finanţarea externă nerambursabilă”, cod 56.17.02 şi „Cheltuieli neeligibile”, cod
56.17.03, si respectiv pe alineatele „Finanţarea naţională”, cod 56.18.01, „Finanţarea
externă nerambursabilă”, cod 56.18.02 şi „Cheltuieli neeligibile”, cod 56.18.03.
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În „Clasificaţia veniturilor” capitolul „Sume primite de la UE în contul plăţilor
efectuate”, cod 45.xx., se introduc subcapitolele „Mecanismul financiar SEE”, cod
45.xx.17 şi respectiv „Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare
Durabilă *)”, cod 45.xx.18.
In execuţie, subcapitolele se detaliază pe paragrafele „Sume primite în contul
plăţilor efectuate în anul curent”, cod 45.xx.17.01, „Sume primite în contul plăţilor
efectuate în anii anteriori”, cod 45.xx.17.02 şi „Sume primite în avans”, cod 45.xx.17.03
şi respectiv paragrafele „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”, cod
45.xx.18.01, „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”, cod 45.xx.18.02
şi „Sume primite în avans”, cod 45.xx.18.03.
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.
2. Pentru evidenţierea sumelor acordate ca prefinanţare în cadrul proiectelor
finanţate din instrumente structurale aşa cum prevede OUG nr.64/2009, privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul de convergenţă:
- denumirea capitolului 45.xx, ”Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate”,
se modifică in ”Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi
prefinantari”, acelaşi cod. Unde „xx” reprezintă codul bugetului.
- în clasificaţia veniturilor bugetelor locale şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la capitolul ”Sume primite
de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări”, cod 45.02 şi respectiv
cod 45.10, se introduce la fiecare din subcapitolele existente paragraful „Prefinanţare”,
cod

45.02.yy.03

şi respectiv 45.10.yy.03, unde yy reprezintă codul subcapitolului

pentru care s-a făcut prefinanţarea.
3. Pentru o mai bună reflectare a cheltuielilor ocazionate de implementarea
programelor cu finantare europeană, in clasificaţia economică a cheltuielilor se fac
următoarele modificari:
a. Denumirea articolului 56.22 se modifică în “Transferuri din bugetul de stat
către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din
venituri proprii si alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării
proiectelor finanţate din FEN postaderare”.
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b. Articolul 56.23 se va denumi “Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finanţare din FEN “ unde se vor reflecta alte cheltuieli ocazionate de
programele cu finanţare din fonduri europene prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi
utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă.
c. Incepând cu 1 ianuarie 2010 alineatul 55.01.11 “Cofinanţarea
financiare nerambursabile postaderare de la

asistenţei

Comunitatea Europeana“ se va

reclasifica de la titlul „Alte transferuri” cod 55 la Titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare”, cod 56,

articolul 56.24 cu aceiaşi

denumire.

*
* *
Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea
modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră.

DIRECTOR GENERAL,
Georgia BABICI
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