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 Vă comunicăm că, având în vedere prevederile art.4 din 

Normele Metodologice de aplicare a prevederilor art.141 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în clasificaţia 

indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr.1954/2005, se fac următoarele modificări: 

În clasificaţia veniturilor bugetului de stat la capitolul „Sume 

primite de la UE / alti donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări”, 

cod 45.01, se introduce subcapitolul, “Sume primite în cadrul 

mecanismului top up”, cod 45.01.22. 

 În clasificaţia economică a cheltuielilor la titlul 56 “Proiecte cu 

finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, pentru 

programele operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte, se 
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introduc articolele ”Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului 

top up”, cod 56.29; "Transferuri din bugetul de stat din sumele primite în 

cadrul mecanismului top up către bugetele locale", cod 56.30 şi 

"Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, 

instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi 

beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării 

proiectelor finanţate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul 

procedurii top up", cod 56.31. 

 De asemenea, pentru programele operaţionale care utilizează 

mecanismul plăţii directe, la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare”, se introduce alineatul 

“Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up”, cod 

56.xx.04, unde xx reprezintă codul programului conform clasificaţiei  

bugetare. 
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Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru 

introducerea modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

       Ioana BURLĂ      
 

           
Verificat: Şef serviciu  Dumitru Costache  

              
 
 
 
   Întocmit:  Expert superior   Florin Daia                                              


