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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. România a aderat, conform Legii nr.16/2008, la Acordul de modificare a
Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe şi
Pacific, pe de o parte şi Comunitatea Europeanǎ şi statele membre, pe de alta
parte.
Ca urmare Comisia a informat statele membre cǎ începând cu anul 2011
vor fi solicitate contributiile aferente la cel de-al zecelea Fond European pentru
Dezvoltare (FED 10).
Pentru evidenţierea contribuţiei

României la acest Fond, începând cu

anul 2011, în clasificaţia economicǎ a cheltuielilor, la articolul „Transferuri

curente în strǎinǎtate (cǎtre organizaţii internaţionale)”, cod 55.02, se introduce
alineatul „Contribuţia României la Fondul European pentru Dezvoltare”, cod
55.02.05. În clasificaţia funcţionalǎ sumele respective vor fi inregistrate în bugetul
de stat la capitolul „Alte servicii publice generale”, cod 54.01 la subcapitolul
„Asistenţǎ naţionalǎ externǎ pentru dezvoltare”, cod 54.01.11.
2. Pentru înregistrarea, la partea de venituri a bugetului de stat, a
sumelor provenind de la operatorii economici cu capital majoritar de stat potrivit
art.59, art.60 şi art.61 din Ordonanţa cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2010, la capitolul „Venituri din proprietate”, cod 30.01, se introduce
subcapitolul „Vǎrsǎminte din sursele proprii şi alte surse ale operatorilor
economici ”, cod 30.01.10.
3. Potrivit pct.4.1.a),b) 1 punctul 4. din Normele metodologice de aplicare
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007 cu modificǎrile şi completǎrile
ulterioare, prima (diferenţa dintre preţul unui titlu de stat la emisiune şi valoarea
sa nominală, dacă preţul este mai mare decât valoarea nominală) reprezintǎ o
cheltuialǎ negativǎ a bugetului de stat.
Ca urmare, aceste prime se vor înregistra în „Clasificaţia economicǎ a
cheltuielilor bugetului de stat” la titlul 30 „Dobânzi”, la art. 30.01, „Dobânzi
aferente datoriei publice interne” la alineatul „Prime la emisiunea titlurilor de stat”,
cod 30.01.03, cu semnul minus.
*
* *
Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea
modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră.
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