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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:  

 
         I. Suma reprezentând taxa pe valoarea adǎugatǎ, rezultatǎ ca 

urmare a ajustǎrilor conform art.128, alin.(4), art.148, art.149 sau art. 161 

din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificǎrile şi completǎrile 

ulterioare, dupǎ caz, va fi achitatǎ de beneficiarul transferului de active la 

bugetul de stat.  Pentru înregistrarea acestor sume, la partea de „venituri 
a bugetului de stat” la capitolul „Taxa pe valoarea adaugatǎ”, cod 10.01, 
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la subcapitolul „Taxa pe valoarea adaugatǎ incasatǎ *)”, cod 10.01.01, se 

introduce paragraful „T.V.A.de plată pentru transferul unor active, rezultatǎ 

ca urmare a ajustǎrilor”, cod 10.01.01.05. 

 

           II. În vederea aplicării prevederilor Legii privind sistemul unitar de 

pensii publice, începând cu 01 ianuarie 2011, în clasificaţia indicatorilor 

privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr.1954/2005, se fac următoarele modificări: 

 1. Potrivit prevederilor art.187, alin.(3) din lege, „cuantumul pensiei 

de invaliditate a cǎrei cauzǎ o constituie accidentul de muncǎ sau boala 

profesionalǎ se suportǎ din fondurile sistemului de asigurare pentru 

accidente de muncǎ şi boli profesionale”. Ca urmare, pentru inregistrarea 

acestor sume,  în „Clasificaţia funcţionalǎ a cheltuielilor bugetului 
asigurǎrilor sociale de stat” la capitolul „Asigurǎri şi asistenţǎ socialǎ 

pentru accidente de muncǎ şi boli profesionale cod 69.03, se introduce 

subcapitolul „Pensii şi ajutoare pentru bǎtrâneţe”, cod 69.03.03. În 

„Clasificaţia economicǎ a cheltuielilor”, sumele respective vor fi 

inregistrate la titlul „Asistenţǎ socialǎ”, la articolul „Asigurǎri sociale”, cod 

57.01. 

2. Cheltuielilor pentru învǎţǎmânt  efectuate cu cele 8 Centre 

Regionale de Formare Profesionalǎ a Adulţilor care se efectueazǎ în 

cadrul Proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 

postaderare vor fi înregistrate în clasificaţia economicǎ a bugetelor 

instituţiilor  publice finanţate parţial din venituri publice la Titlul 56,  

„Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare”, la articolul „Programe din Fondul Social European (FSE)”, 

cod 56.02. Detalierea pe alineate a articolelor din acest titlu se va face 

numai în execuţie. 
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3. Cheltuielile cu transmiterea şi plata drepturilor pentru asigurǎri  şi 

asistentǎ socialǎ pentru accidente de muncǎ şi boli profesionale se 

înregistreazǎ în „Clasificaţia funcţionalǎ a cheltuielilor bugetului 
asigurǎrilor sociale de stat” la capitolul „Asigurǎri şi asistenţǎ socialǎ 

pentru accidente de muncǎ şi boli profesionale cod 69.03,  la subcapitolul 

„Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei  sociale”, cod 69.03.50, 

la paragraful „Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor”, cod 

69.03.50.02. iar în clasificaţia economicǎ, la titlul „Bunuri si servicii”, la 

articolul „Alte cheltuieli”, cod 20.30, la paragraful ”Prestări servicii pentru 

transmiterea drepturilor”, cod 20.30.06. 

 

* 
*   * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru 

introducerea modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

       Ioana BURLĂ 
                                                                    
 


