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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.

Pentru

simplificarea

operaţiunilor

necesare

angajării

şi

plăţii

cheltuielilor eligibile, în clasificaţia economică a cheltuielilor, schemele de ajutor de
stat finanţate prin bugetul MFP - Acţiuni generale, evidenţiate în prezent la alineatele
55.01.33, „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat pentru
stimularea realizării de investiţii”, 55.01.34, „Transferuri către întreprinderi în cadrul
schemelor de ajutor de stat pentru acordarea de ajutoare de minimis”, 55.01.43,
„Transferuri aferente schemei

de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin

stimularea proiectelor mari de investiţii”, 55.01.44, „Transferuri aferente ajutorului de
stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională” şi respectiv 55.01.45,
„Transferuri pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea
dezvoltării economice durabile”, vor fi înregistrate la alineatul NOU INTRODUS,
„Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat”, cod 55.01.46.
2. Ca urmare a anulării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2007
privind înfiinţarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc, prin Legea nr.
1/4

92/2008., în Clasificaţia economică” a cheltuielilor, la Titlul VI, „Transferuri între
unităţi ale administraţiei publice”, se elimină alineatul „Transferuri din bugetul de stat
către bugetele locale din Fondul pentru dezvoltarea satului romanesc”, cod 51.02.19
iar de la Titlul V, „Fonduri de rezervă”, se elimină articolul „Fondul pentru dezvoltarea
satului românesc”, cod 50.05. Din ”Clasificaţia funcţională a bugetului de stat”, la
capitolul “Alte servicii publice generale”, cod 54.01, se elimină subcapitolul “Fondul
pentru dezvoltarea satului românesc” cod 54.01.13.

În mod corespunzător, din

„Clasificaţia veniturilor bugetelor locale”, la capitolul „Subvenţii de la bugetul de
stat”, cod 42.02, se elimină subcapitolul „Subvenţii primite din Fondul pentru
dezvoltarea satului românesc”, cod 42.02.18.
3. În baza prevederilor art.1, alin.(2) şi a art.2, alin.(1) din OUG nr.48/2004
pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru
încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sistemele publice
centralizate de alimentare cu energie termică, în „Clasificaţia veniturilor bugetului
de stat”, la capitolul „Sume defalcate din TVA (se scad )”, cod 11.01 se elimină
subcapitolele „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea
energiei termice livrate populaţiei (se scad)”, cod 11.01.03 şi „Sume defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a
energiei termice (se scad)”, cod 11.01.04.
În mod corespunzător, din „Clasificaţia veniturilor bugetelor locale”, la
capitolul „Sume defalcate din TVA”, cod 11.02 se elimină

subcapitolele „Sume

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate
populaţiei”, cod 11.02.03 şi „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice”, cod 11.02.04.
4. Potrivit articolului unic din Legea nr.308/2008 pentru respingerea OUG nr.
101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin
comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie şi
anexei nr.2 din HG nr.1720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Economiei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului nu mai îndeplineşte
calitatea de ordonator principal de credite pentru fondurile alocate de la bugetul de stat
pentru societăţile prevăzute în anexa la OUG nr.101/2006.
Ca urmare, din „Clasificaţia în profil departamental cuprinzând autorităţi
publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, judeţe şi
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municipiul Bucureşti”, Anexa II, la clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice,
se elimină titularul „Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului”, cod 52.
5. Potrivit art. VII din Ordonanţa de urgenta nr. 17/2009, privind desfiinţarea
Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului
de lucru al Guvernului, Cancelaria Primului-Ministru, structură cu personalitate juridică
în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, se desfiinţează.

Ca urmare, din

„Clasificaţia în profil departamental”, Anexa II, la clasificaţia indicatorilor privind
finanţele publice, se elimină titularul „Cancelaria Primului-Ministru”, cod 12.
6. În conformitate cu Acordul privind instituirea Organizaţiei Internaţionale ITER
pentru Energia de Fuziune în vederea punerii în aplicare comună a proiectului ITER şi
cu Decizia Consiliului 2007/198/Euratom

privind înfiinţarea întreprinderii comune

europene pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune România urmează să
plătească o contribuţie anuală de membru.

Pentru înregistrarea acestei sume în

clasificaţia economică, la titlul „Alte transferuri”, cod 55, la articolul „Alte plăţi către
UE”, cod 55.04, se introduce alineatul

„Plata contribuţiei anuale de membru la

întreprinderea comună europeană pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de
fuziune”, cod 55.04.03.
7. În baza prevederilor art. 1, alin (10) din Ordonanţa de urgenţă a guvernului
nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”,
sumele care provin din

valorificarea bunului care

face obiectul contractului de

garanţie, in cadrul procedurii de executare silită prevăzute la art. 1, alin. (8) din lege,
care se efectuează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, se cuvin bugetului de stat.
Pentru înregistrarea acestor sume în „Clasificaţia veniturilor bugetului de
stat”, la capitolul

„Venituri din valorificarea unor bunuri”, cod 39.01, se introduce

subcapitolul „Venituri rezultate din garanţiile acordate şi plătite instituţiilor de credit în
cadrul programului „Prima casă”, cod 39.01.09.
Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea
modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră.

DIRECTOR GENERAL,
Georgia BABICI
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