Ministerul Finanţelor Publice
Direcţia Generală de Sinteză
a Politicilor Bugetare

Către :

Ref
De la
Departament

: Modificare în clasificaţia indicatorilor privind finanţele
publice
: Dna. Dir. Gen. Ioana Burlă
: Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare

Nr. înregistrare : 352.377/22.07.2013
Nr. pagini : 3

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. Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.12/2013, privind
reglementarea unor măsuri fiscal‐bugetare, după art. 121 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, privind stabilirea cadrului instituţional şi
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la
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licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la
nivelul Uniunii Europene, se introduce art.122 potrivit căruia din sumele
obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect
de seră, o parte se alocă Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice pentru dotarea unităţilor administrativ‐teritoriale, în vederea
transportului elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din
mediul rural cu microbuze şcolare 16 + 1 locuri.
Ca urmare în Clasificaţia economică a cheltuielilor la titlul XII „Active
nefinanciare”, cod 71, articolul „Active fixe”, cod 71.01, se introduce alineatul
„Microbuze şcolare”, cod 71.01.04.
În Clasificaţia veniturilor bugetului de stat aceste sume se vor evidenţia la
capitolul „Venituri din proprietate”, cod 30.01, subcapitolul „Sume din vânzarea
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate proiectelor de investiţii”,
cod 30.01.13.

2. Prin adoptarea Legii nr.215/2013, privind respingerea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din
domeniul cercetării, se modifică modul de finanţare al Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România.
Astfel finanţarea activităţii AOSR şi a unităţilor din subordine nu se va mai
efectua integral din venituri proprii ci din fonduri de la bugetul de stat şi din
venituri proprii.
În baza art. 1, alin.(2) din Legea privind reorganizarea şi funcţionarea
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, nr.31/2007, AOSR este o
instituţie de interes public, cu personalitate juridică de drept public, autonomă
iar potrivit art. 14 alin. (1) preşedintele AOSR este ordonator principal de
credite.
Ca urmare, în Anexa II, „Clasificaţia în profil departamental cuprinzând
autorităţi publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei publice
centrale, judeţe şi municipiul Bucureşti”, se introduce titularul „Academia
Oamenilor de Ştiinţă din România”, cod 56.
Totodată, din Anexa nr.III „Clasificaţia în profil departamental a
autoritǎţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii”, se
elimină titularul „Academia Oamenilor de Ştiinţă din România”, cod 18.
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Vă

rugăm

să

dispuneţi

*

măsurile

corespunzătoare

introducerea modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră.

DIRECTOR GENERAL,
Ioana BURLĂ
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