
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR  

Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare                   Nr. 230.410/06.05.2008 

 

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. Potrivit art. 1, din Anexa 1 a Ordinului nr.612/2007, pentru aprobarea “Normei 

metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, 

modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a 

satelor”, emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, programul privind 

pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi 

alimentarea cu apă a satelor este compus din  subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, 

modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi din subprogramul privind 

alimentarea cu apă a satelor. 

În vederea  evidenţierii distincte a celor două subprograme, în “Clasificaţia 

veniturilor bugetelor locale” , la capitolul “Subvenţii de la bugetul de stat”, cod 42.02, la 

subcapitolul “Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu 

apă a satelor”, cod 42.02.09 se introduc paragrafele  “Finanţarea subprogramului privind 

pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate”  

cod 42.02.09.01 şi respectiv  “Finanţarea subprogramului privind  alimentarea  cu apă a 

satelor”, cod 42.02.09.02. 

În  mod corespunzător,  pentru  reflectarea sumelor respective în bugetul de stat, în 

“Clasificaţia economică a cheltuielilor”,  la “TITLUL VI ‘Transferuri intre unităţi ale 

administraţiei publice”, la articolul “Transferuri de capital”, cod 51.02, denumirea 

alineatului “Programul pentru pietruirea drumurilor si  alimentarea cu apă a satelor”, cod 

51.02.03, se modifică în “Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea 

şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate”, acelaşi cod şi se  introduce  alineatul 

“Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor”, cod 51.02.20. 

2. Având în vedere prevederile art.154, alin.(4) din Legea nr.571/2003, privind Codul 

fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare,  în condiţiile prevăzute la art.157, alin (6) 

din Codul fiscal,   în clasificaţia veniturilor bugetului de stat,  la capitolul „Taxa pe 

valoarea adăugată”, cod 10.01, la subcapitolul „Taxa pe valoarea adăugată încasată”, cod 

10.01.01, se introduce paragraful „TVA plătită de persoane impozabile nestabilite în 

România şi care pot fi scutite de obligaţia înregistrării în scopuri de TVA, când efectuează 
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în România una sau mai multe operaţiuni pentru care este obligată la plata taxei *)”, cod 

10.01.01.04.  Menţionăm că detalierea se face numai în execuţie. 

3. Potrivit prevederilor art.4, alin. (1), lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 37/2008, „Ministerul Afacerilor Externe introduce, la capitolul 54.01 "Alte servicii 

publice generale", articolul "Transferuri interne" cu alineatul "Asistenţă pentru dezvoltare 

alocată în beneficiul statelor partenere", cu suma de 7.000 mii lei, iar la articolul "Transferuri 

curente în străinătate", alineatul "Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate", cu suma 

de 10.000 mii lei, sume redistribuite de la alineatul "Cooperare economică internaţională". 

Ca urmare, în „Clasificaţia economică a cheltuielilor”, la TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI , la articolul „Transferuri interne”, cod 55.01, se introduce alineatul 

„Asistenţă pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere”, cod  55.01.41, iar la 

articolul „Transferuri curente în străinătate”, cod  55.02 se introduce alineatul „Asistenţă 

pentru dezvoltare alocată în străinătate”, cod 55.02.03. 

4. În vederea programării utilizării instrumentelor structurale acordate de Uniunea 

Europeană pentru perioada 2007-20013, România a propus 7 programe operaţionale în 

cadrul Obiectivului de Convergenţă şi 11 programe operaţionale în cadrul Obiectivului 

Cooperare Teritoriala Europeană. Pe lângă Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, toate 

celelalte programe operaţionale includ o axă prioritară de asistenţă tehnică.  Hotărârea 

Guvernului nr.497/2004, privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, 

implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările şi completările 

ulterioare prevede programele operaţionale şi instituţiile/structurile implicate în gestionarea 

acestor programe operaţionale. 

Pentru a permite tuturor instituţiilor beneficiare de asistenţă tehnică să includă 

sumele necesare finanţării proiectelor din axele prioritare de asistenţă tehnică din toate 

programele operaţionale la Titlul VII, „Alte transferuri”, la articolul „Transferuri interne”, 

cod 55.01, denumirea alineatului  „Asistenţă tehnică în cadrul  Programului Operaţional 

Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice”,  cod  55.01.40 se modifică în „Asistenţă 

tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă 

Tehnică. 

5. În vederea întocmirii situaţiilor de execuţie bugetară şi pentru  asigurarea 

înregistrării tuturor sumelor reprezentând venituri din concesiuni, închirieri şi redevenţe 

încasate în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2008, în  clasificaţia veniturilor bugetului de 

stat, la capitolul „Venituri din proprietate”, cod 30.01,  la subcapitolul „Venituri din 

concesiuni şi închirieri”, cod 30.01.05 se introduce paragraful „Venituri din concesiuni, 
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închirieri şi redevenţe încasate în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2008” cod 30.01.05.03.  

Menţionăm că acest paragraf va fi evidenţiat doar în execuţie. 

6. Potrivit art. 6, alin. (1) din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor 

nr.1199/2008, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8, alin. (1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri 

financiare în domeniul bugetar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, care se 

restituie la bugetul de stat în anii bugetari următori celui în care au fost acordate, reprezintă 

venituri ale bugetului de stat şi se înregistrează la capitolul „Taxa pe valoarea adăugată”, cod 

10.01, la subcapitolul "Restituiri din sume defalcate din TVA acordate în anul precedent", 

cod 10.01.05. 

   * 
*         * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce 

privesc activitatea dumneavoastră. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Georgia BABICI 

 

 


