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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. Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

64/2012, privind modificarea unor acte normative şi pentru 

reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor 

creanţe datorate statului, beneficiarii contractelor de concesiune, 

Ministerul Finanţelor Publice 
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arendă şi ai altor contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu 

destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului, au 

obligaţia de a declara şi de a plăti trimestrial sumele reprezentând 

redevenţe rezultate din contactele respective, sume ce vor fi 

administrate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

 Ca urmare, în vederea evidenţierii distincte a sumelor 

respective, în Clasificaţia veniturilor bugetului de stat la 

capitolul “Venituri din proprietate”, cod 30.01, subcapitolul 

“Venituri din concesiuni si inchirieri”, cod 30.01.05, se introduce 

paragraful “Redevenţe din exploatarea terenurilor cu destinaţie 

agricolă”, cod 30.01.05.05.  

 

2. Potrivit prevederilor pct. 3.5.1 din Hotărârea Guvernului nr. 

1470/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile şi 

cheltuielile rezultate în urma utilizării instrumentelor financiare 

derivate şi/sau a altor instrumente specifice administrării riscurilor 

asociate datoriei publice guvernamentale reprezintă venituri şi/sau 

cheltuieli ale bugetului de stat.  

Pentru evidenţierea distinctă a sumelor respective în 

Clasificaţia  veniturilor bugetului de stat la capitolul „Venituri 

din proprietate”, cod 30.01. se introduce subcapitolul „Restituiri de 

capital din tranzactii cu derivate financiare”, cod 30.01.12 iar la 

capitolul „Venituri din dobanzi”, cod 31.01. se introduce 

subcapitolul „Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare”, cod 

31.01.07. 

 Totodată în Clasificaţia economică a cheltuielilor la articolul 

“Alte dobânzi”, cod 30.03 se introduce alineatul „Dobanzi din 

tranzactii cu derivate financiare”, cod 30.03.06 iar la articolul 
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„Rambursari de credite externe”, cod 81.01, se introduce alineatul 

„Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare”, cod 

81.01.07. 

 

  
                                                                          * 

*        * 

Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru 

introducerea modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 
 
 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

       Ioana BURLĂ     
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