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Către 

 
 

                                                  
 
 
 
 
Ref                    : Modificări în clasificaţia indicatorilor privind finanţele 

publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor                 
publice nr.1954/2005 

 
Nr. înregistrare  :372.043/15.07.2010 

 
Nr. pagini           : 5 
 
 

 
În vederea aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.48/2010 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

sănătăţii în vederea descentralizării, în clasificaţia indicatorilor privind 

finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr.1954/2005, se fac următoarele modificări: 

 

1. Clasificaţia veniturilor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii”, la capitolul, Venituri din 

prestari de servicii şi alte activitati, cod 33.10, se introduc 

subcapitolele:  

Ministerul Finanţelor Publice 
 

Direcţia Generală de Sinteză  
a Politicilor Bugetare 
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 -„Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din 
sume alocate de la bugetul de stat”, cod 33.10.30; 
 „Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din 
sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii”, cod 
33.10.31; 
 „Venituri din contractele încheiate cu instituţiile de medicină legală”, cod 
33.10.32; 

 
Pentru unităţile spitaliceşti din reţeaua unităţilor administraţiei publice 

locale la capitolul 43.10. „Subvenţii de la alte administraţii”, se introduc 
două noi subcapitole, astfel: 

 
 43.10.16 „Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea investiţiilor în sănătate”, cu următoarele trei paragrafe: 

• 43.10.16.01 „Sume din bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de 
comunicaţii în urgenţă în sănătate”; 

• 43.10.16.02 „Sume din bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate”; 

• 43.10.16.03 „Sume din bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea altor investiţii în sănătate”. 

 43.10.17 „Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către 
bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate”, cu 
următoarele trei paragrafe: 

• 43.10.17.01 „Sume din veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii 
medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în 
sănătate”;  

• 43.10.17.02 „Sume din veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor 
capitale în sănătate”; 

• 43.10.17.03 „Sume din veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii 
în sănătate”. 

 
Se redenumesc urmatoarele subcapitole: 
 

• 43.10.10 „Subvenţii de la bugete locale pentru spitale” în 
„Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor 
curente din domeniul sănătăţii”;  

• 43.10.14 „Subvenţii din bugetul local pentru finantarea 
sănătăţii ”  în „Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea  
cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii”; 

 



 3/5

2. În clasificaţia economică a cheltuielilor: 
 
      a. La titlul 20 „Bunuri şi servicii” se introduc articolele: 
 
 „Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din 
reţeaua administraţiei publice locale”, cod 20.31; 
„Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate de unităţile 
sanitare din reţeaua administraţiei publice locale”, cod 20.32 ;  
„Finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în cabinetele medicale din 
unităţile de învăţământ”, cod 20.33; 
 „Finanţarea din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru acţiuni 
de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei publice 
locale”,  cod 20.34 
 „Finanţarea din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru 
programele naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din 
reţeaua administraţiei publice locale” , cod 20.35; 
„Finanţarea cabinetelor de medicină legală din cadrul unităţilor sanitare 
din reţeaua administraţiei locale”, cod 20.36. 
 
Notă : Aceşti indicatori se regăsesc doar în bugetul Ministerului Sănătăţii, 
respectiv al Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene şi vor reflecta sumele 
destinate finanţării programelor şi acţiunilor de sănatate, iar în bugetele 
beneficiarilor programelor şi acţiunilor de sănătate (unităţi sanitare, 
cabinete medicale din unităţile de învăţământ , etc)  cheltuielile se vor 
detalia în funcţie de natura lor.   
 

b. La titlul 51  „Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice”, se introduc alineatele: 

 
• 51.02.22 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele 

locale  pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor 
de comunicaţii în urgenţă în sănătate”; 

• 51.02.23 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele 
locale  pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate”; 

• 51.02.24 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele 
locale  pentru finanţarea altor investiţii în sănătate”; 

• 51.02.25 „Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii 
medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în 
sănătate”; 
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• 51.02.26 „Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor 
capitale în sănătate”; 

• 51.02.27 „Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii 
în sănătate”. 

• 51.02.28 „Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea  
cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii”. 

 
Alineatul 51.01.46 „Transferuri de la bugetele locale către instituţii 

publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru 
finanţarea sănătăţii”, îşi schimbă denumirea în „Transferuri din bugetele 
locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii. 
 
 
3. In clasificaţia veniturilor  bugetelor locale acestea se vor încadra 
la:  

1.La capitolul 42.02. „Subvenţii de la bugetul de stat”, subcapitolul 
42.02.16 „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea investiţiilor în sănătate”, se introduc trei noi paragrafe: 

 
• 42.02.16.01 „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele 

locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor 
de comunicaţii în urgenţă în sănătate”;  

• 42.02.16.02 „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate”; 

• 42.02.16.03 „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate”. 

 
2. La capitolul 42.02. „Subvenţii de la bugetul de stat”, se introduce 

un nou subcapitol 42.02.18 „Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate”, 
cu următoarele trei paragrafe: 

 
• 42.02.18.01 „Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului 

Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii 
medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în 
sănătate”;  

• 42.02.18.02 „Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor 
capitale în sănătate”; 
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• 42.02.18.03 „Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii 
în sănătate”. 

 
 
* 

*   * 
 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru 
introducerea modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 

       Ioana BURLĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/notemodifclasif 


