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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 urmǎtoarele modifcǎri:
1. În vederea aplicarii prevederilor pct.4.1.a),b) 1 punctul 4 din Normele
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţǎ a Guvernului nr.64/2007
privind datoria publicǎ aprobate prin Hotǎrârea Guvernului nr.1470/2007 cu
modificǎrile

şi

completǎrile

ulterioare,

în

„Clasificaţia

economicǎ

a

cheltuielilor”, pentru bugetul de stat, la titlul „Dobânzi”, la articolul „Dobânzi
aferente datoriei publice externe”, cod 30.02 se introduce alineatul „Prime la
emisiunea titlurilor de stat”, cod 30.02.04. Menţionǎm cǎ sumele reprezentând
aceste prime se vor înregistra cu semnul minus, ele reprezentând o cheltuialǎ
negativǎ a bugetului de stat.
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2. Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţǎ nr.79/2010, pentru modificarea
unor acte normative din domeniul cercetǎrii, finanţarea Academiei de Ştiinţe
Tehnice din România, Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi Academiei
de Ştiinţe Medicale se asigurǎ integral din venituri proprii. Ca urmare:
2.1 În clasificaţia economică, denumirea articolului “Sume acordate de la
bugetul de stat membrilor academiilor” cod 59.26 se modifică în „Sume acordate
membrilor academiilor” acelaşi cod.
2.2 Totodatǎ, titularul „Academia Oamenilor de Ştiinţă din România”, cod
53 se va elimina din Anexa nr.II, „Clasificaţia în profil departamental
cuprinzând autoritǎţi publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei
publice centrale, judetene şi municipiul Bucureşti”.
2.3 Potrivit art. 1 din Legea nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România cu modificǎrile şi completarile
ulterioare, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR) este instituţie de
interes public, cu personalitate juridica de drept public, autonomǎ. Ţinând cont de
calitatea de ordonator principal al preşedintelui AOSR (art.14 din Legea
nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă
din România cu modificǎrile şi completarile ulterioare) şi de faptul cǎ finanţarea
AOSR şi a unitǎţilor din subordine se asigurǎ din venituri proprii (art. 20, alin.1
din Legea nr.31/2007) în Anexa nr.III „Clasificaţia în profil departamental a
autoritǎţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii” se
introduce titularul „Academia Oamenilor de Ştiinţă din România”, cod 18.
3. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, în vederea unei mai bune reflectări
a cheltuielilor pentru proiectele care se desfăşoară cu finanţare externă
nerambursabilă postaderare şi pentru evidenţierea corectă a contributiilor ce
revin României şi Uniunii Europene şi altor donatori, în “Clasificaţia economică
a cheltuielilor”, la

'Titlul VIII „Proiecte cu finantare din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare”,

la articolele 56.01, 56.02, 56.03, 56.04,

56.05, 56.06, 56.07, 56.08, 56.09, 56.10, 56.11, 56.12, 56.13, 56.14, 56.15,
56.19 şi respectiv 56.20 denumirea alineatelor 56.01.02, 56.02.02, 56.03.02,
56.04.02, 56.05.02, 56.06.02, 56.07.02, 56.08.02, 56.09.02, 56.10.02, 56.11.02,
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56.12.02, 56.13.02, 56.14.02, 56.15.02, 56.19.02 şi respectiv 56.20.02 se
modificǎ din „Finanţarea de la Uniunea Europeanǎ *)” în „Finanţarea externǎ
nerambursabilǎ *)” pǎstrând aceleaşi coduri.
Detalierea pe alineate a articolelor din acest titlu se va face numai în
execuţie.
*
* *
Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea
modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră.
DIRECTOR GENERAL,
Ioana BURLĂ
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