
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR  

Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare                          Nr. 123.360/04.12.2007    

 

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:  

I. Potrivit art. 1, alin (2) şi art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1165/2007 pentru 

stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizarii de investiţii, se instituie scheme de 

ajutor de stat ce se acorda întreprinderilor sub forma de sume nerambursabile din bugetul de stat 

prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale.  

Pentru înregistrarea acestor cheltuieli, în clasificaţia funcţională a bugetului  de stat, 

la capitolul  “Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, cod 80.01, subcapitolul ” 

Acţiuni generale economice şi comerciale”, cod 80.01.01, se introduce paragraful “Ajutoare de 

stat”, cod 80.01.01.12. În clasificaţia economică, aceste cheltuieli vor fi înregistrate la Titlul 

VII Alte transferuri”, unde se introduce articolul “Transferuri catre intreprinderi în cadrul 

schemelor de ajutor de stat pentru stimularea realizării de investiţii”, cod 55.01.33. 

II. Potrivit art.1 şi art. 4, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.1164/2007 privind 

acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor, se 

instituie scheme de ajutor de stat avînd ca obiectiv acordarea de ajutoare minimis (pe o perioada 

determinată), ce se acorda întreprinderilor sub forma de granturi din bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale.  

Sumele  acordate vor fi înregistrate în clasificaţia funcţională a bugetului de stat în 

mod similar cu cele prevăzute la punctul I, respectiv la capitolul  “Acţiuni generale economice, 

comerciale şi de muncă”, cod 80.01, subcapitolul  ”Acţiuni generale economice şi comerciale”, 

cod 80.01.01, paragraful “Ajutoare de stat”, cod 80.01.01.12. 

În clasificaţia economică, aceste cheltuieli vor fi înregistrate la Titlul VII Alte 

transferuri”, unde se introduce articolul “Transferuri către intreprinderi în cadrul schemelor de 

ajutor de stat pentru acordarea de ajutoare de minimis”, cod 55.01.34. 

 III. Potrivit prevederilor art. I, pct.32 din Ordonanţa de urgenţă nr.106/2007 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,  art.115, alin.2, lit.(d) din 

Codul Fiscal se modifică în sensul că se introduce impozitarea veniturilor obţinute de 

persoanele fizice nerezidente din transferul proprietăţilor imobiliare situate în România.  

 Pentru înregistrarea distinctă a acestor sume în clasificaţia veniturilor bugetului de 

stat,  la capitolul „Impozitul pe venit”, 03.01, se introduce subcapitolul „Impozit pe veniturile 
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obţinute de persoanele  fizice nerezidente din transferul proprietăţilor imobiliare situate în 

România”, cod  03.01.21.  

         IV. În vederea înregistrării în bugetul de stat a sumelor reprezentând rambursarea taxei pe 

valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România  

conform  prevederilor art. 1472 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare,  în „Clasificaţia veniturilor bugetului de stat”, la capitolul „Taxa pe 

valoarea adăugată”, cod 10.01, la subcapitolul „T.V.A restituită (se scade) *)”, cod 10.01.02 se 

introduce paragraful „Restituiri către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în 

România”, cod 10.01.02.04. 

V. Potrivit art. 1 din Hotărârea de Guvern nr.1449/2005 privind organizarea şi 

functionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică,  cu modificarile si completările 

ulterioare, autoritatea este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 

personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin care 

acesta, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, îşi realizează atribuţiile în 

acest domeniu. Autoritatea este instituţie publică, finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 

În baza art.35, alin.(1) din Ordonanţa nr.57/2002, privind cercetarea ştiinţifică şi 

dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare,  pentru activitatea de 

evaluare şi atestare, respectiv pentru activitatea de evaluare şi acreditare, autoritatea de stat 

pentru cercetare-dezvoltare percepe de la unităţile şi instituţiile respective taxe de până la 8 

salarii maxime ale unui cercetător principal gradul I din unităţi bugetare, care se fac venituri la 

bugetul de stat.  

Aceste sume  vor fi înregistrate la partea de venituri a bugetului de stat, la capitolul 

“Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”, cod 33.01, la subcapitolul “Venituri din 

prestări de servicii”, cod 33.01.08.  

 
VI. Pentru a permite urmărirea în execuţie a veniturilor din dividende vărsate de Fondul 

Proprietatea la bugetul de stat, la capitolul “Venituri din proprietate”, cod 30.01, subcapitolul 

“Venituri din dividende *)”, cod 30.01.08, se introduc paragrafele “Venituri din dividende 

vărsate de Fondul Proprietatea”, cod 30.01.08.01 şi “Venituri din dividende de la alţi 

plătitori” cod 30.01.08.02. In mod similar paragraful “Venituri din dividende de la alţi plătitori” 

va fi introdus şi în “Clasificaţia veniturilor bugetelor locale” şi “Clasificaţia veniturilor  

bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii” 

codurile 30.02.08.02 şi respectiv 30.10.08.02 
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* 

*   * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce 

privesc activitatea dumneavoastră. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Georgia BABICI 


