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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. La 1 martie a.c.

a intrat în vigoare Decizia Consiliului Uniunii Europene

nr.436/2007/CE, EURATOM privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor
Europene.
Ca urmare, în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice:
a. începând cu data de 1 iunie 2009, în clasificaţia economică a cheltuielilor
bugetului de stat, la articolul „Contribuţia României la bugetul U.E.”, cod 55.03, se
comasează alineatul „Contribuţii din taxe vamale(altele decât în sectorul agricol)”, cod
55.03.01 cu alineatul „Contribuţii din taxe vamale legate de sectorul agricol” cod
55.03.02, intr-un singur subcapitol 55.03.01 „Contribuţii din taxe vamale”.
b. Începând cu data de 1 iunie 2009, în vederea înregistrării reducerilor brute ale
contribuţiei anuale la resursa VNB în favoarea Ţarilor de jos şi Suediei, se introduce,
clasificaţia economică a cheltuielilor bugetului de stat, la

articolul „Contribuţia

României la bugetul U.E.”, cod 55.03, alineatul „Contribuţii pentru reducerile în
favoarea Ţarilor de jos şi Suediei”, cod 55.03.10.
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c. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, - la partea de venituri a bugetului de
stat, la capitolul „Venituri încadrate în Resursele proprii ale bugetului Uniunii
Europene”, cod 17.01, se comasează subcapitolul „Taxe vamale(altele decât în
sectorul agricol)”, cod 17.01.01 cu subcapitolul „Taxe vamale legate de sectorul
agricol” cod 17.01.02, într-un singur subcapitol 17.01.01 „Taxe vamale”.
Subcapitolele existente 17.01.01-17.01.04 se menţin şi se vor detalia numai în
execuţie.
2. În vederea înregistrării sumelor primite de la Uniunea Europeană, in contul
plăţilor efectuate, conform prevederilor art. 8 şi 9 din Legea bugetului de stat pe 2009,
nr.18/2009, în clasificaţia veniturilor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, se introduce capitolul „Sume primite de la
UE în contul plăţilor efectuate”, cu cod 45.10 cu următoarele subcapitole:
- Fondul European de Dezvoltare Regională, cod 45.10.01;
- Fondul Social European, cod 45.10.02;
- Fondul de Coeziune, cod 45.10.03;
- Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, cod 45.10.04;
- Fondul European pentru Pescuit , cod 45.10.05;
- Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare, cod 45.10.07;
- Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat, cod 45.10.08;
- Programe comunitare finanţate in perioada 2007-2013, cod 40.10.15;
- Alte facilităţi şi instrumente postaderare, cod 45.10.16.
Sumele, care se vor înregistra la acest capitol, vor fi cumulate direct în totalul
veniturilor bugetului.
3. În vederea aplicării prevederilor art.1, alin.3 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă şi ale art.5 din Hotărârea
Guvernului nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea
tichetelor de vacanţă,

în „Clasificaţia economică a cheltuielilor indicatorilor privind

finanţele publice”, la Titlul „Cheltuieli de personal”, la articolul „Cheltuieli salariale în
natură”, cod 10.02 se introduce alineatul „Tichete de vacanţă”, cod 10.02.06.
4. Potrivit prevederilor art.1, alin.(1) din Legea nr.246/2007, a fost înfiinţat
Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, for ştiinţific, cu
personalitate juridică, de drept public, sub control parlamentar. În baza prevederilor
art. 9,alin.(1) din lege, preşedintele institutului are calitatea de ordonator principal de
credite. Prin Hotărârea Guvernului nr.433/2009 a fost aprobat Regulamentul de
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organizare şi funcţionare al Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al
României, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi din aparatul de
lucru al acestuia.
Ca urmare, în „Clasificaţia în profil departamental cuprinzând autorităţi publice,
ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, judeţe şi municipiul
Bucureşti”, Anexa II la clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005, cu modificările şi completările
ulterioare, se introduce titularul „Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al
României”, cod 55.
Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea
modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră.

DIRECTOR GENERAL,
Georgia BABICI
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