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Către:                  
 
 
 
 
 
 
 
 
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    :373.474/23.11.2010 

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. Art I. alin. (21) din Ordonanţa  de urgentǎ nr 54/2010 privind unele 

mǎsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, modificǎ lista băuturilor 

supuse accizării prevăzută în cadrul Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.  

          Ca urmare, în „Clasificaţia veniturilor bugetului de stat”, la 

capitolul „Accize”, cod 14.01, la subcapitolul “Accize incasate din vânzarea 

de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bǎuturi fermentate 

spumoase şi bere *)”, cod 14.01.02, se introduce paragraful  „Accize 
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încasate din vanzarea de bǎuturi fermentate linistite, altele decat bere şi 

vinuri *)”, cod 14.01.02.07.   

 
2. Deoarece în anul 2010 nu s-au mai înregistrat încasǎri la 

subcapitolele “Accize încasate din vânzarea aparatelor de aer conditionat,  

datorate pânǎ la data de 31 decembrie 2006 ”, cod 14.01.08 şi „Accize in 

vamǎ din importul aparatelor de aer condiţionat datorate pânǎ la 31 

decembrie 2006",  cod 14.01.18,   acestea se eliminǎ din „Clasificaţia 
veniturilor bugetului de stat”. 

3. În vederea evidenţierii plǎţilor din împrumuturi, potrivit  

prevederilor Ordonanţei de urgenţǎ nr.51/2010 privind reglementarea unor 

mǎsuri pentru reducerea unor arierate din economie precum şi alte mǎsuri 

financiare, cǎtre operatorii economici care presteazǎ serviciul public de 

producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, 

în „Clasificaţia cheltuielilor din credite interne” se introduce, capitolul 

„Combustibili şi energie”, cod 81.07, cu subcapitolul ”Energie termicǎ”, cod 

81.07.06. 

 

4. Începând cu 1 ianuarie 2011, în  aplicarea prevederilor art.I, 

pct.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, în vederea 

evidenţierii vărsămintelor din secţiunea de funcţionare catre sectiunea de 

dezvoltare a bugetelor locale,  în „Clasificaţia veniturilor bugetelor 

locale (anexa 2)” şi în “Clasificaţia veniturilor bugetelor instituţiilor 

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii (anexa 10)” se 

introduc, la capitolul  “Transferuri voluntare, altele decat subvenţiile”, cod 

37.02 (in anexa 2) şi respectiv 37.10 (in anexa 10), subcapitolele: 
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-„Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii 

de dezvoltare a bugetelui local”, cod 37.02.03 şi respectiv 37.10.03. 

Sumele evidenţiate cu ajutorul acestui indicator se reflectă la veniturile 

secţiunii de funcţionare cu valoare negativă. 

 -„Vărsăminte din secţiunea de funcţionare”, cod 37.02.04 şi 

respectiv 37.10.04. Sumele evidenţiate cu ajutorul acestui  indicator se 

reflectă la veniturile secţiunii de dezvoltare cu semn pozitiv. 

 

* 
*   * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru 

introducerea modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

       Ioana BURLĂ 
                                                                    
 


