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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: 

 

1. Potrivit prevederilor art.10 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, 

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, termenul prevăzut la 

Ministerul Finanţelor Publice 
 

Direcţia Generală de Sinteză  
a Politicilor Bugetare 



art.4, alin. (1) din Legea nr.246/2007 pentru acordarea subvenţiilor de la 

bugetul de stat Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al 

României, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2014. 

 Ca urmare începând cu data de 1 ianuarie 2013, în „Clasificaţia în 
profil departamental a autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate 
integral din venituri proprii”, Anexa III  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 
19. 
 Totodată începând cu aceeaşi dată în „Clasificaţia în profil 
departamental cuprinzând autorităţi publice, ministere, celelalte 
organe ale administraţiei publice centrale, judeţe şi municipiul 
Bucureşti”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr.1954/2005, se elimină titularul „Institutul de Drept Public şi Ştiinţe 

Administrative al României”, cod 55. 

 

2. Potrivit prevederilor art. 13 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 61/2012, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2012, sumele existente în contul de disponibil 54.04.01.32 "Disponibil din 

fonduri externe nerambursabile FEADR" deschis pe codul de identificare 

fiscală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentând 

diferenţă de curs valutar favorabil, se fac venit la bugetul de stat şi se varsă 

într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat. 

Ca urmare în Clasificaţia veniturilor bugetului de stat la capitolul 

„Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si 

prefinantari”, cod 45.01. se introduce subcapitolul „Sume din diferenţe de 

curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile”, cod 45.01.23. 

 



 
                                   * 

*        * 

 

Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea 

modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 
 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

       Ioana BURLĂ  
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