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Către:                  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref:                    :Modificări în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice 
De la                   :Dna. Dir. Gen. Georgia Babici  
Departament       :Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare  
Nr. Înregistrare    :282.780/25.09.2009 

Nr. pagini             :3 
 
 

     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. Pentru evidenţierea sumelor virate de Banca Naţională a României la bugetul 

de stat, potrivit prevederilor art.43 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii 

Naţionale a României, în clasificaţia veniturilor bugetului de stat, la capitolul “Venituri 

din proprietate”, cod 30.01, se introduce subcapitolul “Vărsăminte din veniturile nete 

ale Băncii Naţionale a României”, cod 30.01.04.  

2. În aplicarea prevederilor art.35, alineatele 1), 2) şi 3) din Ordonanţa 

Guvernului nr.19/2009, de rectificare a bugetului de stat pe anul 2009, în clasificaţia 
economică a cheltuielilor se introduce articolul „Sume aferente fondurilor administrate 

de Eximbank”, cod 59.31, unde se vor înregistra: 

a) Disponibilităţile aflate la data de 31.12.2008 în soldul fondurilor administrate 

de Banca de Export – Import a României Eximbank –S.A. conform art.10 din Legea 

nr.96/2000, privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export – Import a României 

Eximbank –S.A (cu semnul minus); 
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b) Sursele financiare de alimentare a fondurile administrate de Banca de Export 

– Import a României Eximbank –S.A, prevăzute la art.11 din Legea  nr.96/2000, 

republicată ( cu semnul minus); 

c) sumele utilizate de Banca de Export – Import a României Eximbank –S.A. 

începînd cu anul 2009 din fondurile administrate de această bancă, conform art.10 din 

Legea nr.96/2000, republicată. 

3. Potrivit prevederilor art.17, pct.1 din Anexa nr.1 la H.G. nr.717/2009, privind 

normele de implementare a programului "Prima casă", „sumele garantate de 

FNGCIMM (Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi 

Mijlocii S.A - IFN) se plătesc finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice din 

bugetul de stat”. Pentru evidenţierea acestor sume, în clasificaţia economică a 
bugetului de stat, la titlul „Alte transferuri”, la articolul „Transferuri interne”, cod 55.01, 

se introduce alineatul „Plata valorii de executare a garanţiei în contul finanţatorilor în 

cadrul programului Prima casă”, cod  55.01.47,  iar   în clasificaţia funcţională a 
cheltuielilor bugetului de stat, la capitolul „ Alte servicii publice generale”, cod 54.01, 

se introduce subcapitolul  „Plata valorii de executare a garanţiei  în cadrul programului 

Prima casă”, cod 54.01.14. 

4. Pentru o mai bună reflectare a destinaţiei fondurilor transferate către bugetele 

locale destinate finanţării investiţiilor în sănătate, la solicitarea Ministerului sănătăţii,  în 

„Clasificaţia economică”, denumirea alineatului „Transferuri de la bugetul de stat 

către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor la spitale”, cod 51.02.17 se modifică 

în „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor 

în sănătate”, acelaşi cod.   În mod corespunzător, în  “Clasificaţia veniturilor 

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

subcapitolul 42.02.16, “Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 

finanţarea investiţiilor la spitale” se modifică în  “Subvenţii de la bugetul de stat către 

bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate” acelaşi cod. 

 

          5. Potrivit prevederilor actelor normative:  

      - HG nr.600/2009, privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care

provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele

mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european,     

      -  Ordinul  ministrului agriculturii nr. 246/2008, privind stabilirea modului de 

implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea
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schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal,

pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate,  

administraţiile publice locale şi persoanele defavorizate beneficiază de diferite forme

de sprijin finanţate din fonduri europene şi din contribuţia naţională. 

         În vederea evidenţierii acestor sume, în clasificaţia indicatorilor privind finanţele 

se introduc următoarele subdiviziuni: 

- în clasificaţia veniturilor bugetelor locale, la capitolul ”Subventii de la 

bugetul de stat”, cod 42.02, se introduce subcapitolul „Sume primite de administraţiile

locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA”, cod 42.02.42; 

- în clasificaţia veniturilor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, la capitolul ”Subvenţii de la bugetul de stat”, 

cod 42.02, se introduce subcapitolul „Sume primite de instituţiile publice şi activităţile

finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA

implementate de APIA”, cod 42.10.43. 

   

       În clasificaţia funcţională, sumele vor fi evidenţiate la capitolul corespunzător

destinaţiei sumelor primite iar în clasificaţia economică cheltuielile vor fi detaliate

potrivit naturii lor. 

6. În vederea unei mai corecte reflectări a destinaţiei cheltuielilor efectuate cu

participarea personalului la misiunile în teatrele de operaţiuni la capitolul 60.01, 

„Apărare”, denumirea subcapitolului 60.01.03  se modifică din ”Ajutor militar extern”,

în „Participarea la misiuni şi operaţiuni militare în afara teritoriului statului român”, 

acelaşi cod. 

 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea 

modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

       Georgia BABICI 
        
                                                                       
 


