
 

 

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR  

Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare                        Nr.121.978/28.06.2007               

 

 Vă comunicăm că în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr.1954/2005, cu modificările şi completările ulterioare,  se fac 

următoarele precizări şi modificări:  

1. Potrivit art.32, alin. (1) şi (2) din Tratatul de aderare al României şi Bulgariei, ratificat prin 

Legea 157/2005,  se constituie Facilitatea  Schengen şi pentru fluxurile de numerar, ca instrument 

provizoriu pentru sprijinirea Bulgariei şi a României în perioada dintre data aderării şi sfârşitul anului 

2009 în vederea finanţării acţiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea în aplicare a 

acquis-ului Schengen şi controlul frontierelor precum şi pentru a sprijini îmbunătăţirea fluxurilor de 

numerar în cadrul bugetelor naţionale.  Prin  Hotărârea de Guvern nr.620/2007, privind modalitatea de 

utilizare a fluxurilor alocate de Uniunea Europeana prin intermediul Facilitătii Schengen şi pentru 

fluxurile de numerar, art.5, alin. (1) şi (2),  se alocă Facilitătii  pentru fluxurile de numerar suma de 

132.543.256 euro. Echivalentul în lei al acestei sume se face venit integral la bugetul de stat. 

 Suma respectivă se va  înregistra în “Clasificaţia veniturilor bugetului de stat”, la capitolul 

“Donaţii din străinătate”, cod 44.01,  subcapitolul “Donaţii din străinătate”, cod 44.01.01,  

paragraful “Curente”, cod 44.01.01.01. 

2. Conform prevederilor art.58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

excedentul anual se utilizează şi pentru constituirea, în afara bugetului local, a fondului de rulment . 

Acesta poate fi utilizat şi pentru finanţarea unor investiţii din competenţa autorităţilor administraţiei 

publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul colectivităţii. 

Ca urmare în „Clasificaţia veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetelor  locale” , 

Anexa nr.11,  la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială”, cod 68.11, se introduce subcapitolul „Unităţi 

de asistenţă medico-sociale”, cod 68.11.12. 

 
* 

*         * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce privesc 

activitatea dumneavoastră. 

   

                    DIRECTOR GENERAL, 

G. Oprea 

 


