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Ref:                    :Modificări în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice 
De la                   :Dna. Dir. Gen. Ioana  Burlă  
Departament       :Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare  
Nr. Înregistrare    :372.382/04.08.2010 

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. Potrivit art.32 din  Legea nr.46/2008 a Codului silvic, cu modificările şi 

completările ulterioare, sumele provenind din  executare silită a debitelor 

reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii 

pădurii, se cuvin bugetului de stat. Pentru evidentierea distinctǎ a acestor sume, 

in clasificaţia veniturilor bugetului de stat, la capitolul “Diverse venituri”, cod 

36.01, denumirea subcapitolului “Sume provenind din executarea silită a 

debitelor reprezentând prejudicii aduse pădurii şi contravalorea lucrărilor de 

regenerare neexecutate”, cod  36.01.18 se modificǎ în “Sume provenind din 
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executarea silită a debitelor reprezentând contravalorea lucrărilor de regenerare 

neexecutate de proprietarii de pǎduri”, acelaşi cod. 

           2. Pentru înregistrarea, la partea de venituri a bugetului de stat, a sumelor 

rezultate din diminuarea cu 25% a cuantumului brut al drepturilor de natură 

salarială prevăzute la art.1 şi 2 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri 

necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, inclusiv cuantumul 

contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajator aferent acestor sume, 

care se achită de către Banca Naţională a României, Comisia Naţională a 

Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi de către autorităţile şi instituţiile 

publice finanţate conform art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 67 alin. (1) lit. c) 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, inclusiv unităţile de învăţământ superior de stat şi unităţile 

sanitare publice cu paturi, se introduce, la capitolul “Diverse venituri”, cod 36.01, 

subcapitolul 36.01.20 "Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform 

Legii nr. 118/2010".  

3. În vederea evidenţierii în „Clasificaţia veniturilor bugetului de stat”  a 

tuturor accizelor pentru produsele energetice prevǎzute la art. 206^16 şi 206^52 

din  Legea nr.571/2003 privind  Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, la capitolul „Accize”, cod 14.01, la subcapitolul „Accize încasate din 

vânzarea produselor energetice*)”, cod 14.01.01,  se introduce paragraful 

„Accize încasate din vânzarea altor produse energetice accizabile”, cod 

14.01.01.10, iar la subcapitolul „Accize încasate în vamǎ din importul  produselor 

energetice*)”, cod 14.01.11,  se introduce paragraful „Accize încasate în vamǎ 

din importul altor produse energetice accizabile*)”, cod 14.01.11.10. 

4. Potrivit art.13 din art. 13 din Ordonanţa de urgenţă   nr. 77/2009 privind 

organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc cu modificǎrile şi completarile 

ulterioare, acordarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv 

acordarea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc se realizează cu 

perceperea de taxe care constituie venituri ale bugetului de stat.  În vederea unei 
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mai bune administrǎri a veniturilor bugetare şi pentru evidenţierea sumelor 

cuvenite bugetului de stat pentru care, potrivit prevederilor OUG nr.77/2009 

privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc existǎ obligaţia declarǎrii 

utilizând formularul 100, în “Clasificaţia bugetului de stat”, la capitolul “Taxe 

pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizǎrii bunurilor sau pe desfǎşurarea de 

activitǎţi”, cod 16.01, la subcapitolul “Taxe pentru jocurile de noroc”, cod 

16.01.01 se introduce paragraful ”Regularizǎri periodice ale taxei anuale de 

autorizare a jocurilor de noroc”, cod 16.01.01.03. 

5.  Sumele reprezentând plǎţi în plus fatǎ de obligaţia legalǎ ori sume plǎtite 

în vederea realizǎrii unei prestaţii care nu a mai fost efectuatǎ,  aferente 

veniturilor încasate la bugetul de stat din activitatea desfǎşuratǎ de autoritǎţile şi 

instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanate integral de la bugetul 

de stat, potrivit anexelor nr.1 şi 2 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea 

unor autoritǎţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, sustinerea 

mediului de afaceri si respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeanǎ si 

Fondul Monetar Internaţional, urmeazǎ sǎ fie restituite solicitanţilor.  Pentru 

evidenţierea acestor sume, la partea de venituri  în “Clasificaţia bugetului de 
stat”  se introduce la capitolul “Diverse venituri”, cod 36.01, subcapitolul “Sume 

restituite aferente veniturilor  încasate din activitatea desfǎşuratǎ de autoritǎţiile 

şi instituţiile publice reorganizate”, cod 36.01.21. 

 

* 
*   * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea 

modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

       Ioana BURLĂ 
                                                                    

                                                                            


