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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. Conform prevederilor art.7, alin. (1), din Ordonanţa Guvernului nr.9/2013,
privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
pentru acoperirea riscurilor rezultate din acordarea garanţiilor în cadrul
programului, precum şi pentru finanţarea anuală a capitalului se constituie Fondul
de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii. În fondul de risc constituit se transferă
sumele existente în Fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru
întreprinderi mici şi mijlocii.
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De asemenea potrivit alin. (2) lit. e) al aceluiaşi articol în cazul în care
disponibilul fondului de risc nu acoperă valoarea de executare a garanţiilor, acesta
se alimentează de la bugetul de stat prin alocaţiile bugetare anuale pe perioada
2013 ‐ 2018 prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice ‐ Acţiuni Generale.
În vederea evidenţierii acestor sume, în Clasificaţia economică a
cheltuielilor, la titlul VI, „Transferuri între unitati ale administratiei publice”, cod
51, articolul „Transferuri de capital”, cod 51.02, denumirea alineatului „Fondul de
risc Programul Mihail Kogălniceanu”, cod 51.02.30, se modifică în „Fondul de risc
pentru întreprinderi mici şi mijlocii”, codificarea rămânând nemodificată.
2.
Având în vedere dificultăţile apărute în înregistrarea operaţiunilor ocazionate
de implementarea mecanismului decontarii cererilor de plată, instituit conform
OUG nr.27/2013, pentru modificarea şi completarea OUG. nr. 64/2009, privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în
vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene, modul de reflectare a
acestora în Clasificaţia economică a cheltuielilor, se modifică astfel:
a.Se elimină articolele:
9 ”Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale în cadrul
mecanismului decontării cererilor de plată”, cod 56.32;
9 ”Transferuri din bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial
sau integral din venituri proprii în cadrul mecanismului decontării
cererilor de plată”, cod 56.33;
9 ”Transferuri din bugetul de stat către asociaţii de dezvoltare
intercomunitară în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată”, cod
56.34;
9 ”Transferuri din bugetul de stat către ONG‐uri, societăţi comerciale şi alţi
beneficiari de drept public sau privat în cadrul mecanismului decontării
cererilor de plată”, cod 56.40.
b. Operaţiunile de planificare şi executie a sumelor ocazionate de implementarea a
mecanismului decontarii cererilor de plata conform ordonanţei mentionate se vor
evidenţia la articolul “Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele
locale necesare susţinerii derulării proiectelor finantate din FEN postaderare”, cod
56.21. şi respectiv articolul “Transferuri din bugetul de stat către ONG‐uri, societăţi
comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii si alţi
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beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor
finanţate din FEN postaderare”, cod 56.22.
3. Din analiza execuţiei bugetare în perioada 2007‐2013 se constată că la titlul VII,
“Alte transferuri”, cod 55, articolul “Transferuri interne “, cod 55.01, nu au mai fost
raportate plăţi la alineatul “Fondul de garantare a împrumuturilor acordate
întreprinderilor mici şi mijlocii”, cod 55.01.04,.
Ca urmare din Clasificaţia economică a cheltuielilor se elimină alineatul
“Fondul de garantare a împrumuturilor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii”,
cod 55.01.04.
4. Potrivit prevederilor art.40 pct.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.99/2013, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, sumele
utilizate pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar pe bază
de hotărâri ale Guvernului, din bugetul de stat al ordonatorilor principali de credite
cu rol de autoritate de management în anii 2011 şi 2012, se restituie de către
ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, din sumele
rambursate de Comisia Europeană în anul 2013, şi se evidenţiază în bugetul de stat
la o poziţie distinctă de venituri bugetare."
Ca urmare în Clasificaţia veniturilor bugetului de stat se introduce capitolul
„Alte sume primite de la UE”, cod 46.01, cu subcapitolul „Sume virate de autorităţile
de management din sumele rambursate de UE, reprezentând cheltuieli din bugetul
de stat pentru reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plaţi în
numele UE ”, cod 46.01.01.
*
*

*

Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea
modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră.
DIRECTOR GENERAL,
Ioana BURLĂ
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