Ministerul Finanţelor Publice
Direcţia Generală de Sinteză
a Politicilor Bugetare

‚

Catre

:

Ref

: Modificare în clasificaţia indicatorilor privind finanţele
publice
De la
: Dna. Dir. Gen. Ioana Burlă
Departament : Direcţia Generală de Sinteză a PoliticilorBugetare
Nr. înregistrare: 351.173/17.07.2012
Nr. pagini
:3

Vă comunicăm că, având în vedere necesitatea stabilirii unui cadru
financiar pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile alocate
României conform memorandumurilor de întelegere aprobate prin
Ordinele ministrului afacerilor europene nr.265 şi 266/2012, în clasificaţia
indicatorilor privind finantele publice se fac următoarele modificari:
Pentru înregistrarea distinctă a cheltuielilor din fondurile respective
în clasificaţia economică a cheltuielilor, la Titlul „Proiecte cu finanţare din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, cod 56, se introduc
articolele

„Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE”, cod

56.27 şi respectiv „Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE”, cod 56.28.
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În execuţie, aceste articole se vor detalia pe alineatele „Finanţarea
naţională”, cod 56.27.01, „Finanţarea externă nerambursabilă”, cod
56.27.02 şi „Cheltuieli neeligibile”, cod 56.27.03 şi respectiv pe alineatele
„Finanţarea

naţională”,

cod

56.28.01,

„Finanţarea

externă

nerambursabilă”, cod 56.28.02 şi „Cheltuieli neeligibile”, cod 56.28.03.
De asemenea denumirea articolului „Programul Norvegian pentru
Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă” cod 56.18 se modifică în
„Mecanismul financiar norvegian” acelaşi cod.
Pentru proiectele care se finanţeaza pe principiul rambursării, sumele
încasate (FEN) reprezentând rambursarea cheltuielilor efectuate din surse
naţionale, se vor înregistra pe venituri la capitolul „Sume primite de la
UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari”, cod 45.xx., unde
se

introduc

subcapitolele

„Asistenţă

tehnică

pentru

mecanismele

financiare SEE”, cod 45.xx.20 şi respectiv „Fondul naţional pentru relaţii
bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE”, cod 45.xx.21.
In execuţie, subcapitolele se detaliază pe paragrafele „Sume primite în
contul plăţilor efectuate în anul curent”, cod 45.xx.20.01, „Sume primite în
contul plăţilor efectuate în anii anteriori”, cod 45.xx.20.02 şi „Sume primite
în avans”, cod 45.xx.20.03

şi respectiv paragrafele „Sume primite în

contul plăţilor efectuate în anul curent”, cod 45.xx.21.01, „Sume primite în
contul plăţilor efectuate în anii anteriori”, cod 45.xx.21.02 şi „Sume primite
în avans”, cod 45.xx.21.03.
De asemenea în „Clasificaţia veniturilor” la capitolul „Sume
primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari”, cod
45.xx., denumirea subcapitolului „Programul Norvegian pentru Creştere
Economică şi Dezvoltare Durabilă” cod 45.xx.18 se modifică în
„Mecanismul financiar norvegian” acelaşi cod.
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
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sociale de sănătate; 10 bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii.

*
*

*

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

DIRECTOR GENERAL,
Ioana BURLĂ
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