
Anexa  nr.1

VENITURI 
Capitol Subcap. Paragraf

TOTAL VENITURI 
I.  VENITURI CURENTE
A.  VENITURI FISCALE
A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 

01.01 Impozit pe profit
01.01.01 Impozit pe profit de la  agentii economici *)
01.01.02 Impozit pe profit de la bancile comerciale *)

02.01 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice
02.01.01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente

02.01.02
02.01.03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice

02.01.04

02.01.05
02.01.06 Impozit pe venitul microintreprinderilor

02.01.07
02.01.50 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice 

03.01 Impozit pe venit
03.01.01 Impozit pe venituri din activitati independente
03.01.02 Impozit pe venituri din salarii
03.01.03 Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
03.01.04 Impozit pe venituri din dividende
03.01.05 Impozit pe venituri din dobanzi
03.01.06 Impozit pe venituri din pensii
03.01.07
03.01.09

03.01.10
03.01.11
03.01.12
03.01.13

03.01.14

03.01.15

03.01.16
03.01.17
03.01.18
03.01.19 Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)
03.01.50
03.01.60 Regularizari

04.01 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)
04.01.01 Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)

Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de 
contract, precum si orice alte operatiuni similare
Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala

Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care 
nu genereaza o persoana juridica

 Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o 
persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica

natura
Impozit pe venituri  din transferul titlurilor de valoare 

A12.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 
FIZICE

DENUMIREA INDICATORILOR

Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind 
protectia consumatorului

Impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi 
organizaţiilor economice străine

CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL DE STAT

A11.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 
JURIDICE 

Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente
Impozit pe venituri din activitati agricole

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

Impozit pe venituri din alte surse

Impozit pe venituri  obţinute din valorificarea de  bunuri în regim de consignaţie şi din 
activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial

Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară
Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile 
încheiate potrivit Codului civil
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici                        - Restante anii anteriori -
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Capitol Subcap. Paragraf DENUMIREA INDICATORILOR
ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

05.01 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice
05.01.50 Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital 

A2.  IMPOZIT PE SALARII - TOTAL                              - Restante anii anteriori -
06.01 Impozit pe salarii  - total

06.01.01 Impozit pe salarii                                 - Restante ani anteriori -
A3.  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

07.01 Impozite si  taxe pe proprietate
07.01.02 Impozit pe terenuri

07.01.02.03 Impozit pe terenul din extravilan *)

07.01.03

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
10.01 Taxa pe valoarea adaugata

10.01.01
10.01.01.01 TVA incasata pentru operatiuni interne*)
10.01.01.02 TVA incasata pentru importurile de bunuri *)

10.01.02
10.01.02.01 Restituiri pentru societati cu sediul in U.E.*)
10.01.02.02 Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania *)
10.01.02.03 Alte restituiri *)

10.01.03 Dobanzi si penalitati de intarziere aferente TVA *)
11.01 Sume defalcate din TVA ( se scad )

11.01.01

11.01.02

11.01.03

11.01.04
11.01.05
11.01.06

12.01 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii
12.01.01 Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale 
12.01.02 Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice --Restante anii anteriori -
12.01.03 Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile
12.01.04 Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import

12.01.05
12.01.06 Cote din taxe de scolarizare
12.01.50  Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata

14.01 Accize *)
14.01.01 Accize încasate din vânzarea uleiurilor minerale *)
14.01.02 Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate  si bauturi alcoolice *)
14.01.03 Accize incasate din vanzarea produselor din tutun *)
14.01.04 Accize incasate din vanzarea de cafea *)
14.01.05 Accize incasate din vanzarea  altor produse *)
14.01.06 Accize încasate din vânzarea energiei electrice din productia interna *)
14.01.07 Accize încasate din vânzarea autoturismelor din productia interna *)
14.01.08 Accize încasate din vânzarea aparatelor de aer conditionat *)
14.01.11 Accize încasate în vamă din importul uleiurilor minerale *)
14.01.12 Accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate şi băuturi alcoolice *)
14.01.13 Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun *)
14.01.14 Accize încasate în vamă din importul de cafea *)
14.01.15 Accize încasate în vamă din importul energiei electrice
14.01.16 Accize încasate în vamă din importul altor produse *)
14.01.17 Accize încasate în vamă din importul autoturismelor  *)

Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din 
tutun si a cafelei. 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor şi Municipiului Bucureşti  (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului 

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru  - 
La bugetul de stat = Restante anii anteriori -

Taxa pe valoarea adaugata incasata *)

T.V.A restituita (se scade) *)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice 
livrate populaţiei (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere 
şi distribuţie a energiei termice (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  pentru  echilibrarea bugetelor locale (se 
scad)
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Capitol Subcap. Paragraf DENUMIREA INDICATORILOR
14.01.18 Accize încasate în vamă din importul aparatelor de aer conditionat *)
14.01.50 Accize de restituit/ de compensat *)

15.01 Taxe pe servicii specifice

15.01.02
15.01.50 Alte taxe pe servicii specifice

16.01
16.01.01 Taxe pentru jocurile de noroc
16.01.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
16.01.04 Taxe pe activitatea de  prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale
16.01.05 Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
16.01.06 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
16.01.07
16.01.50

A5.  IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI TRANZACTIILE INTERNATIONALE
17.01 Taxe vamale si alte taxe pe tranzactiile internationale

17.01.01 Taxe vamale de la persoane juridice

17.01.01.01 Taxe vamale de la persoane juridice pentru importurile din Uniunea Europeana *)
17.01.01.02 Taxe vamale de la persoane juridice pentru restul importurilor *)

17.01.01.03 Dobanzi si penalitati de intarziere aferente  taxelor vamale de la persoane juridice *)
17.01.02 Taxe vamale si alte venituri de la persoane fizice 
17.01.03 Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale      
17.01.50 Alte taxe pe tranzactii si comert international      

A6.  ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE
18.01 Alte impozite si taxe fiscale

18.01.50 Alte impozite si taxe

B.  CONTRIBUTII  DE ASIGURARI
20.01 Contributiile angajatorilor

20.01.05 Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate

20.01.50
21.01 Contributiile asiguratilor

21.01.01 Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
21.01.50 Alte contributii pentru asigurari sociale  datorate de  asigurati

C.   VENITURI NEFISCALE
C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE

30.01 Venituri din proprietate
30.01.01 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale
30.01.02 Incasari din cota retinuta, conform codului penal 
30.01.03 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti
30.01.05 Venituri din concesiuni si inchirieri
30.01.08 Venituri din dividende 
30.01.50 Alte venituri din proprietate

31.01 Venituri din dobanzi
31.01.03 Alte venituri din dobanzi

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
33.01 Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.01.01 Taxe de metrologie
33.01.02 Taxe consulare
33.01.03 Venituri din taxe pentru prestatii vamale    
33.01.04 Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
33.01.05 Taxe si alte venituri in invatamant
33.01.06 Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

p p p p
international 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 
activitati

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 

Alte contributii pentru asigurari sociale  datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din 
contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap)

Venituri cu destinaţie specială din cota unică asupra carburanţilor auto livraţi la intern de 
producători  precum şi pentru carburanţii auto consumaţi de aceştia şi asupra carburanţilor 
auto importaţi (Restante anii anteriori)
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Capitol Subcap. Paragraf DENUMIREA INDICATORILOR
33.01.07 Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
33.01.08 Venituri din prestari de servicii
33.01.09 Taxe si alte venituri din protectia mediului
33.01.23 Venituri din timbrul judiciar 
33.01.25 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat
33.01.26 Venituri din despagubiri
33.01.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

34.01 Venituri din taxe administrative, eliberari permise
34.01.01 Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate
34.01.02 Taxe extrajudiciare de timbru -la bugetul de stat restante anii anteriori- 
34.01.50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

35.01 Amenzi, penalitati si confiscari
35.01.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
35.01.02 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe

35.01.03
35.01.04 Dobanzi si penalitati de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
35.01.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari

36.01 Diverse venituri
36.01.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
36.01.03 Sume  din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite 
36.01.04 Venituri din producerea riscurilor asigurate
36.01.05 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 
36.01.09 Fondul de risc
36.01.11 Venituri din ajutoare de stat recuperate
36.01.50 Alte venituri

37.01 Transferuri voluntare,  altele decat subventiile
37.01.01 Donatii si sponsorizari
37.01.50 Alte transferuri voluntare

II. VENITURI DIN CAPITAL                    
39.01 Venituri din valorificarea unor bunuri
  39.01.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.01.02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
39.01.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
39.01.06 Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
39.01.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri

III.  OPERATIUNI FINANCIARE 
40.01 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.01.01

40.01.02
40.01.04 Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara
40.01.05 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investitii in turism 
40.01.07 Incasari din rambursarea microcreditelor  de la persoane fizice si juridice

40.01.08
40.01.09 Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil
40.01.12
40.01.50 Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

IV.  SUBVENTII
44.01 Donatii din strainatate 

44.01.01 Donatii din strainatate 
44.01.01.01  Curente *)
44.01.01.02 De capital *)

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre 
CONEL si ROMGAZ  

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul 
de refugiat

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu
confiscarea potrivit legii

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective 
aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale
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Capitol Subcap. Paragraf DENUMIREA INDICATORILOR
44.01.02 De la guverne straine

44.01.02.01 Curente *)
44.01.02.02 De capital *)

44.01.03 De la alte administratii
44.01.03.01 Curente *)
44.01.03.02 De capital *)

*_) Detalierea se face numai in executie
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Anexa  nr.1

CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA
Capitol Subcap. Paragraf

TOTAL CHELTUIELI 
50.01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
51.01 Autoritati publice si actiuni externe

51.01.01 Autoritati executive si legislative
51.01.01.01 Administratia prezidentiala
51.01.01.02 Autoritati legislative
51.01.01.03 Autoritati executive
51.01.01.04 Alte organe ale autoritatilor publice

51.01.02  Servicii publice descentralizate
51.01.03 Contribuţia la bugetul U E si cofinanţarea  fondurilor primite de la Uniunea Europeană

53.01 Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare
53.01.01 Cercetare fundamentala (de baza)
53.01.02  Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale 

54.01 Alte servicii publice generale
54.01.01 Programe de informare si prezentare a imaginii Romaniei
54.01.02 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
54.01.03 Fond de interventie la dispozitia Guvernului
54.01.04 Fondul National de Preaderare
54.01.50 Alte servicii publice generale 

55.01 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
56.01 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.01.01
56.01.02 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat
56.01.03 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj
56.01.04
56.01.05

59.01 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
60.01 Aparare

60.01.01 Administratie centrala
60.01.02 Aparare nationala
60.01.03 Ajutor militar extern
60.01.04    Aparare civila (protectie civila militara)
60.01.25 Cercetare  si dezvoltare pentru aparare 
60.01.50 Alte cheltuieli în domeniul apararii 

61.01. Ordine publica si siguranta nationala 
61.01.01 Administratia centrala
61.01.02 Servicii publice descentralizate
61.01.03 Ordine publica

61.01.03.01 Politie
61.01.03.02 Jandarmerie
61.01.03.03 Paza si supravegherea frontierei

61.01.04 Siguranta nationala 
61.01.05    Protectie civila si protectie contra incendiilor 
61.01.06 Autoritati judecatoresti   
61.01.07 Penitenciare
61.01.08 Protectie civila
61.01.25 Cercetare  si dezvoltare pentru ordine publica si siguranta nationala
61.01.50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

64.01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
65.01 Invatamant

65.01.01 Administratie centrala
65.01.02 Servicii publice descentralizate

DENUMIREA INDICATORILOR

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul de Interventie

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale, finantate partial din imprumuturi externe

Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate
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Capitol Subcap. Paragraf DENUMIREA INDICATORILOR
65.01.03 Învatamânt prescolar si primar

65.01.03.01 Învatamânt prescolar
65.01.03.02 Învatamânt primar

65.01.04 Învatamânt secundar
65.01.04.01 Învatamânt secundar inferior   
65.01.04.02 Învatamânt secundar superior   
65.01.04.03 Invatamant profesional

65.01.05 Învatamânt postliceal
65.01.06 Învatamânt superior 

65.01.06.01 Învatamânt universitar
65.01.06.02 Învatamânt  postuniversitar 

65.01.07 Învatamânt  nedefinibil prin nivel
65.01.07.01 Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificare
65.01.07.02 Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
65.01.07.03 Case de copii
65.01.07.04 Învatamânt special

65.01.11 Servicii auxiliare pentru educatie
65.01.11.03 Internate si cantine pentru elevi 
65.01.11.04 Camine si cantine pentru  studenti 
65.01.11.30 Alte servicii auxiliare

65.01.25 Cercetare  si dezvoltare   pentru invatamant
65.01.50 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

66.01 Sanatate
66.01.01 Administratia centrala
66.01.02 Servicii publice descentralizate
66.01.04 Servicii medicale in ambulator

66.01.04.02 Asistenta  medicala pentru specialitati clinice
66.01.04.05 Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale
66.01.04.50 Alte servicii medicale ambulatorii

66.01.05 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar
66.01.06 Servicii  medicale in unitati sanitare cu paturi

66.01.06.01 Spitale generale
66.01.06.04 Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii
66.01.06.05 Maternitati
66.01.06.06 Sanatorii balneare si de recuperare
66.01.06.07 Centre medicale cu paturi
66.01.06.50 Alte unitati sanitare cu paturi

66.01.08 Servicii de sanatate publica
66.01.09 Hematologie si securitate transfuzionala
66.01.10 Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate
66.01.50 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

66.01.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare
67.01 Cultura, recreere si religie

67.01.01 Administratie centrala
67.01.02 Servicii publice descentralizate
67.01.03 Servicii culturale

67.01.03.01 Biblioteci publice nationale
67.01.03.03 Muzee
67.01.03.04 Institutii publice de spectacole si concerte
67.01.03.11 Edituri
67.01.03.12 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
67.01.03.13 Imprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice
67.01.03.14 Centre culturale
67.01.03.15 Gradini botanice
67.01.03.16 Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de publicaţii culturale
67.01.03.30 Alte servicii culturale

67.01.04 Servicii de emisiuni radio-tv si publicatii
67.01.05 Servicii recreative si sportive

67.01.05.01 Sport
67.01.05.02 Tineret
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Capitol Subcap. Paragraf DENUMIREA INDICATORILOR
67.01.06 Servicii religioase
67.01.25 Cercetare si dezvoltare in domeniul culturii, recreerii si religiei
67.01.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

68.01 Asigurari si asistenta sociala
68.01.01 Administratie centrala
68.01.02 Servicii publice descentralizate
68.01.03 Pensii si ajutoare pentru batrinete
68.01.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta
68.01.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

68.01.05.02 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate
68.01.06 Asistenta sociala pentru familie si copii
68.01.08 Ajutoare la trecerea in rezerva
68.01.09 Ajutoare pentru urmasi
68.01.10 Ajutoare pentru locuinte
68.01.15 Prevenirea excluderii sociale

68.01.15.01 Ajutor social
68.01.15.03 Centre de primire, si cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat
68.01.15.04 Servicii sociale
68.01.15.50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale

68.01.25 Cercetare  si dezvoltare in domeniul  asigurarilor si asistentei sociale
68.01.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei  sociale

Partea a IV-a  SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE
70.01 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.01.01 Administratie centrala
70.01.02 Servicii publice descentralizate
70.01.03 Locuinte

70.01.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte
70.01.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.01.05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice
70.01.05.02 Amenajari hidrotehnice 

70.01.25 Cercetare si dezvoltare in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii publice
70.01.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 

74.01 Protectia mediului
74.01.01 Administratie centrala
74.01.02 Servicii publice descentralizate
74.01.03 Reducerea si controlul poluarii
74.01.04 Protectia biosferei si a mediului natural
74.01.25 Cercetare  si dezvoltare in domeniul mediului
74.01.50 Alte servicii în domeniul protectiei mediului

79.01 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
80.01 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

80.01.01 Actiuni generale economice si comerciale 
80.01.01.01 Administratie centrala
80.01.01.02 Servicii publice descentralizate
80.01.01.03 Meteorologie 
80.01.01.04 Educatia si protectia consumatorului
80.01.01.05 Sistemul national antigrindina
80.01.01.06 Prevenire si combatere inundatii si gheturi
80.01.01.07 Stimularea exportului
80.01.01.08 Cooperare economica internationala 
80.01.01.09 Stimulare întreprinderi mici si mijlocii
80.01.01.10 Programe de dezvoltare regionala  si sociala
80.01.01.11 Rezerve de stat si de mobilizare
80.01.01.30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.01.02 Actiuni generale de munca 
80.01.02.04 Masuri active pentru combaterea somajului 
80.01.02.30 Alte actiuni generale de munca

81.01 Combustibili si energie
81.01.01 Administratie centrala
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81.01.02 Carbune si alti combustibili minerali solizi
81.01.03 Petrol si gaze naturale 
81.01.04 Combustibil nuclear
81.01.05 Energie electrica
81.01.07 Alti combustibili
81.01.50 Alte cheltuieli privind combustibili si energia

82.01 Industria extractiva, prelucratoare si constructii
82.01.01 Industria extractiva a resurselor minerale altele decat combustibilii minerali
82.01.02 Industria prelucratoare
82.01.50 Alte cheltuieli in domeniul industriei 

83.01 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare
83.01.01 Administratie centrala
83.01.02 Servicii publice descentralizate
83.01.03 Agricultura 

83.01.03.01 Amendare soluri acide si alcaline
83.01.03.02 Îmbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului
83.01.03.03 Protectia plantelor si carantina fitosanitara
83.01.03.04 Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli
83.01.03.05 Reproductia si selectia animalelor
83.01.03.30 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 

83.01.04 Silvicultura
83.01.05 Piscicultura si vanatoare
83.01.50 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

84.01 Transporturi
84.01.01 Administratie centrala
84.01.03 Transport rutier

84.01.03.01 Drumuri si poduri
84.01.03.02 Transport în comun

84.01.04 Transport feroviar
84.01.04.01 Transport pe calea ferata
84.01.04.02 Transport cu metroul

84.01.05 Transport pe apa
84.01.06 Transport aerian

84.01.06.01 Aeroporturi
84.01.06.02 Aviatia civila
84.01.06.03 Zboruri speciale
84.01.06.05 Alte actiuni in domeniul  aviatiei civile

84.01.07 Conducte si alte sisteme de transport
84.01.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

85.01 Comunicatii
85.01.01 Comunicatii

86.01 Cercetare si dezvoltare in domeniul economic
86.01.01 Cercetare si dezvoltare in domeniul actiunilor generale economice, comerciale si de munca
86.01.02 Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii, silviculturi, pisciculturii si vanatorii
86.01.03 Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si energiei
86.01.04 Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive, prelucratoare si constructiilor
86.01.05 Cercetare si dezvoltare in domeniul transporturilor
86.01.06 Cercetare si dezvoltare in domeniul comunicatiilor
86.01.07 Cercetare si dezvoltare in alte domenii economice

87.01 Alte actiuni economice
87.01.01
87.01.04 Turism
87.01.05 Proiecte de dezvoltare multifunctionale

96.01 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
97.01 Rezerve
98.01 Excedent
99.01 Deficit

N O T A :  Prezenta clasificatie :
  -nu reprezinta  temei  legal pentru incasarea  de  venituri si efectuarea de cheltuieli; 
 -se adapteaza si completeaza de Ministerul Finantelor Publice in functie de aparitia si modificarea legislatiei;

Fondul Român de Dezvoltare Sociala 
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- Clasificaţia economică este prevăzută în Anexa I (economica) în forma extinsă. Instituţiile publice urmeaza să 
utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care există bază legală pentru 
efectuarea lor, asa cum prevede art.3 din Ordinul MFP nr. 1954/2005

Anexa1.xls Pagina 5


