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     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. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevede la alin. (1) al art. 363^1 că pentru finanţarea 

unor cheltuieli de sănătate, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a 

medicamentelor, pentru medicamentele incluse în programele naţionale de 

sănătate, pentru medicamentele de care beneficiază asiguraţii în tratamentul 

ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, 

în sistemul de asigurări sociale de sănătate, şi pentru medicamentele de care 

beneficiază asiguraţii în tratamentul spitalicesc, care realizează încasări din 

comercializarea în România a medicamentelor respective, participă, după 

deducerea taxei pe valoarea adăugată, cu o contribuţie trimestrială din valoarea 

acestor încasări, stabilită în funcţie de volumul vânzărilor, conform grilei privind 
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contribuţia trimestrială datorată pentru veniturile obţinute, prevăzută în anexa nr. 

14 la Legea nr.95/2006. 

     Alineatul (2) al aceluiaşi articol din Lege  prevede că, în cazul în care 

deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor respective nu 

desfăşoară în România activităţi de comercializare a acestora, contribuţia este 

datorată de persoanele juridice care realizează încasări din comercializarea în 

România a medicamentelor, ca urmare a obţinerii dreptului de comercializare 

direct de la deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentelor, 

respectiv de la persoana care a primit de la deţinătorul autorizaţiei de punere pe 

piaţă, direct sau indirect, dreptul de a transmite către terţi dreptul de 

comercializare a medicamentelor în România. 

Potrivit alineatului (3) din art. 363^1 din aceeaşi Lege nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sumele 

prevăzute la alin. (1)  constituie venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii şi vor fi 

înregistrate în „Clasificaţia veniturilor  bugetul instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii”, la capitolul 

„Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii”, cod 12.10, la 

subcapitolul „Alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări şi valoare 

adăugată”, 12.10.50. 

2. Legea nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii 

publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 

Internaţional, stabileşte la pct. 63 din Anexa 1, că prin reorganizarea oficiilor de 

consultanţă agricolă se înfiinţează camerele agricole.  Finanţarea acestei 

acţiuni, se va face de către  Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

care va  transfera către bugetele locale sumele necesare.   Pentru înregistrarea 

acestor sume, în clasificaţia economică la Titlul VI,  „Transferuri intre unităţi 

ale administraţiei publice” la articolul „Transferuri curente”, cod 51.01, se 

introduce alineatul „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru 

finanţarea camerelor agricole”, cod 51.01.48. 

 În mod corespunzător, în clasificaţia indicatorilor  bugetelor locale, la 

partea de venituri, la  „Subvenţii”, la capitolul „Subvenţii de la bugetul de stat”, 
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cod 42.02 se introduce subcapitolul  „Subvenţii din bugetul de stat pentru 

finanţarea camerelor agricole”, cod 42.02.44. Pentru asigurarea mecanismului 

de finanţare a cheltuielilor determinate de aplicarea prevederilor Legii 

nr.329/2009, în clasificaţia funcţională a cheltuielilor bugetelor locale, la 

capitolul „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, cod 82.03, la 

subcapitolul „Agricultură”, cod 83.02.03 se introduce paragraful „Camere 

agricole”, cod 83.02.03.07. În clasificaţia economică, la titlul „Transferuri intre 

unităţi ale administraţiei publice”, la articolul „Transferuri curente” se introduce 

alineatul „Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole”, 

cod 51.01.49. 

Pentru evidenţierea sumelor transferate din bugetele locale pentru 

finanţarea cheltuielilor camerelor agricole, in „Clasificaţia indicatorilor privind  
bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii”, la partea de venituri, la capitolul ”Subvenţii de la alte 

administraţii”, cod 43.10, se introduce subcapitolul „Subvenţii din bugetul local 

pentru finanţarea camerelor agricole”, cod 43.10.15.  În clasificaţia funcţională, 

la capitolul „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, cod 82.10, la 

subcapitolul „Agricultură”, cod 83.10.03 se introduce paragraful „Camere 

agricole”, cod 83.10.03.07.  În clasificaţia economică, cheltuielile vor fi detaliate 

potrivit naturii lor. 

3. Pentru o mai bună reflectare a alocaţiior bugetare în domeniul 

cercetarii, începînd cu anul 2010, cheltuielile de cercetare în domeniul 
economic se vor reclasifica de la Titlul II Bunuri şi servicii,  la Titlul VII ”Alte 

transferuri„ unde se introduce alineatul „Transferuri pentru finanţarea cercetării 

in domeniul economic”, cod 55.01.49. 

4. Prin Legea bugetului de stat pe anul 2010, au fost aprobate, pentru 

învăţământul preuniversitar, Ministerului Administraţiei şi Internelor, fonduri 

externe nerambursabile. Ca urmare, în „Clasificaţia funcţională a cheltuielilor 
bugetului fondurilor externe nerambursabile”,  la capitolul „Învăţământ”, cod 

65.08, la subcapitolul „Învăţământ superior”,  cod 65.08.06,  se introduce 

paragraful „Învăţământ postuniversitar”,   cod 65.08.06.02. 
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5. Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.115/2009, 

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice 

centrale şi ale  Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii 

publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 

Internaţional,  Anexa II, „Clasificaţia în profil departamental cuprinzând 
autorităţi publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei publice 
centrale, judeţe şi municipiul Bucureşti” şi Anexa III „Clasificaţia în profil 
departamental a autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din 
venituri proprii” la clasificaţia  indicatorilor privind finanţele publice, aprobată 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare, vor avea structura prezentată în cele două  anexe  la 

aceasta notă. 
* 

*   * 
 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea 

modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

       Ioana BURLĂ 
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  ANEXA II  
CLASIFICAŢIA 

în profil departamental  cuprinzand autoritati publice,  
ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, 

 judete si municipiul Bucuresti 
 potrivit Ordonantei de Urgenta a  Guvernului nr.115/2009 

  2010

Cod Ordonatorii principali de credite  conform OUG nr.115/2009 
    
    MINISTERE SI AUTORITATI PUBLICE 
    
1 Administratia Prezidentiala 
2 Senatul României 
3 Camera Deputaţilor 
4 Inalta Curte de Casatie si Justitie  
5 Curtea Constituţională 
6 Consiliul Legislativ 
7 Curtea de Conturi 
8 Consiliul Concurenţei 
9 Avocatul Poporului 

10 Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 
11 Consiliul Naţional al Audiovizualului 
13 Secretariatul General al Guvernului 
14 Ministerul Afacerilor Externe 
15 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului 
16 Ministerul Finantelor Publice    
17 Ministerul Justiţiei  
18 Ministerul Apararii Nationale 
19 Ministerul Administratiei si Internelor  
20 Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale                                                 
22 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale    
23 Ministerul Mediului si Padurilor 
24 Ministerul Transporturilor  si Infrastructurii 
25 Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului                         
26 Ministerul Sanatatii  
27 Ministerul Culturii si Patrimoniului National 
28 Ministerul Comunicaţiilor şi Societatii Informaţionale 
29 Ministerul Public 
30 Agenţia Naţională de Integritate 
31 Serviciul Român de Informaţii 
32 Serviciul de Informaţii Externe 
33 Serviciul de Protecţie şi Pază 
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34 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 
35 Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri     
37 Academia Română 
38 Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor 
39 Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 

1989 
40 Oficiul Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor 
41 Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat 
42 Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării  
43 Agentia Nationala de Presa AGERPRES 
44 Institutul Cultural Român 
45 Societatea Română de Radiodifuziune 
46 Societatea Română de Televiziune 
47 Consiliul Superior al Magistraturii 
48 Autoritatea Electorală Permanentă 
50 Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal 
51 Consiliul Economic si Social 
53 Academia Oamenilor de Stiinta din Romania 
65 Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale 
    
  JUDEŢE ŞI MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
1 Judeţul Alba 
2 Judeţul Arad 
3 Judeţul Argeş 
4 Judeţul Bacău 
5 Judeţul Bihor 
6 Judeţul Bistriţa-Năsăud 
7 Judeţul Botoşani 
8 Judeţul Braşov 
9 Judeţul Brăila 

10 Judeţul Buzău 
11 Judeţul Caraş-Severin 
12 Judeţul Călăraşi  
13 Judeţul Cluj 
14 Judeţul Constanţa 
15 Judeţul Covasna 
16 Judeţul Dâmboviţa 
17 Judeţul Dolj 
18 Judeţul Galaţi 
19 Judeţul Giurgiu 
20 Judeţul Gorj 
21 Judeţul Harghita 
22 Judeţul Hunedoara 
23 Judeţul Ialomiţa 
24 Judeţul Iaşi  
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25 Judeţul Ilfov 
26 Judeţul Maramureş 
27 Judeţul Mehedinţi 
28 Judeţul Mureş 
29 Judeţul Neamţ 
30 Judeţul Olt 
31 Judeţul Prahova 
32 Judeţul Satu Mare 
33 Judeţul Sălaj 
34 Judeţul Sibiu 
35 Judeţul Suceava 
36 Judeţul Teleorman 
37 Judeţul Timiş 
38 Judeţul Tulcea 
39 Judeţul Vaslui 
40 Judeţul Vâlcea 
41 Judeţul Vrancea 
42 Municipiul Bucureşti  

 
  
  

 Anexa  III   2010
  

CLASIFICATIA IN PROFIL DEPARTAMENTAL A AUTORITATILOR SI  
INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII 

  
 
Cod Denumire 

    
1 Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare 
2 Comisia de Supraveghere a Asigurarilor din Romania 
3 Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate 
6 Agentia Nationala pentru Locuinte 
7 Agenţia Romana de Asigurare a Calitatii în Invatamantul Superior   
8 Autoritatea Naţională pentru  Administrare si  Reglementare in Comunicaţii  
12 Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci 
16 Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 
17 Registrul Urbanistilor din Romania 

 


