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Ref  :   Modificare în clasificaţia indicatorilor privind finanţele  

            Publice 

              Nr. înregistrare  :352.163/01.08.2011 

              Nr. pagini : 8 

 

     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: 

1. Pentru  înregistrarea sumelor derulate în cadrul Programului 

de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor 

economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, care se va 

implementa potrivit Acordului Cadru dintre Guvernul României şi 

Consiliul Federal Elveţian aprobat prin Hotărârea de Guvern 

nr.1065/2010, prin nota 351.539/2011  in „Clasificaţia economică a 
cheltuielilor” la ”Titlul VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe 
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nerambursabile postaderare”  a fost introdus articolul „Programul de 

cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice 

şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”, cod 56.25 cu 

alineatele: “Finantarea naţională*)”, cod 56.25.01, “Finantarea 

externă nerambursabilă *)”, cod  56.25.02 şi “Cheltuieli neeligibile *)”, 

cod  56.25.03. 

În „Clasificaţia veniturilor” la capitolul „Sume primite de la 

UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari”, cod 45.xx., 

se introduce subcapitolul „Programul de cooperare elveţiano-român 

vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii 

Europene extinse”,  cod 45.xx.19. 

       În execuţie, subcapitolele se detaliază pe paragrafele „Sume 

primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”, cod 45.xx.19.01 şi 

„Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”, cod 

45.xx.19.02. 

       Unde „xx” reprezintă codul bugetului respectiv: 01 bugetul de 

stat; 02 bugetele locale; 03 bugetul asigurărilor sociale de stat; 04 

bugetul asigurărilor pentru şomaj; 05 bugetul fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate;  10 bugetul instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii. 

 
2. Potrivit prevederilor art. 296^3, litera f, din Legea nr.571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

contribuabili la sistemele de asigurări sociale pot fi instituţiile publice 

care calculează,  reţin, plătesc şi, după caz, suportă, contribuţii 

sociale obligatorii, în numele asiguratului.  
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La punctul 8 de la litera f a articolului menţionat mai sus se 

prevede că Secretariatul de Stat pentru Culte plăteşte contribuţia de 

asigurări sociale de sănătate  pentru personalul monahal al cultelor 

recunoscute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte 

surse.  

În vederea evidenţierii acestor contribuţii, în „Clasificaţia 

economică a cheltuielilor  bugetului de stat”  se introduce, la Titlul VI 

„Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, la articolul 

„Transferuri curente”, cod 51.01, alineatul  „Transferuri din bugetul de 

stat catre fondul de asigurari  sociale de sănătate  pentru personalul 

monahal al cultelor recunoscute”, cod 51.01.53. 

 

3. Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.S1327/2010 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.755/1998, pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizara, pregătirea şi 

efectuarea zborurilor speciale, nepublicată, de la bugetul de stat se 

alocă sume pentru decontarea cheltuielilor de întreţinere, asigurare, 

menţinere în stare de aeronavigabilitate a aeronavelor destinate şi 

utilizate exclusiv pentru executarea zborurilor speciale, precum şi 

pentru pregatirea personalului aeronautic care le deserveşte. 

 Pentru evidenţierea sumelor  alocate de la bugetul de stat cu 

această destinaţie,  în „Clasificaţia economică a cheltuielilor” la 

Titlul „Alte cheltuieli”, se introduce articolul „Sume destinate 

menţinerii navigabilităţii aeronavelor pentru zboruri  speciale”, cod 

59.33.  
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4. În conformitate cu prevederile art.62, alin. (1) din Ordonanţa 

de urgenţă a guvernului nr.55/2011 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.12/1998, privind 

transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii 

Naţionale a Căilor Ferate Române, în scopul ţinerii evidenţei bunurilor 

imobiliare aflate în proprietatea sau în concesiunea companiei 

naţionale care administrează infrastructura feroviară, a societăţilor 

naţionale şi a societăţilor comerciale, rezultate din reorganizare şi 

pentru asigurarea opozabilităţii titlurilor acestora faţă de terţi şi 

iniţierea acţiunilor necesare pentru recuperarea sau dobândirea de 

noi valori patrimoniale se întocmesc evidenţe şi documentaţii proprii 

de cadastru, în condiţiile legii. Potrivit alin.(2) al aceluiaşi articol, 

sumele necesare întocmirii documentaţiilor cadastrale şi a publicităţii 

imobiliare, în condiţiile legii, pentru bunurile imobiliare aflate în 

concesiunea companiei naţionale care administrează infrastructura 

feroviară se vor aloca de la bugetul de stat, în limita fondurilor 

aprobate anual cu această destinaţie. 

 Pentru înregistrarea sumelor  alocate de la bugetul de stat cu 

această destinaţie,  în „Clasificaţia economică a cheltuielilor” la 

Titlul „Alte cheltuieli”, se introduce articolul „Sume alocate pentru 

întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a publicităţii imobiliare 

pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care 

administrază infrastructura feroviară”, cod 59.34.  

5. Potrivit prevederilor unui articol cuprins în Proiectul de 

Ordonanţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2011, în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

la cap.68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 „Transferuri între 
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unităţi ale administraţei publice” sunt cuprinse şi transferuri către 

bugetele locale  destinate finanţării unor programe de interes naţional 

şi a unor cheltuieli  ale  instituţiilor publice de asistenţă socială şi 

unităţilor de asistenţă medico-sociale, potrivit legii. 

Elaborarea acestui articol este justificată, pentru o mai bună 

reflectare a cheltuielilor finanţate potrivit legii, din bugetul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale aferente unor  programe de 

interes naţional, instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de 

asistenţă medico-sociale din subordinea consiliilor locale sau 

judeţene. Ca urmare, este necesară încadrarea cheltuielior ca 

transfeuri către bugete locale şi nu ca şi cheltuieli de asistenţă 

socială. 

Având în vedere cele de mai sus, în clasificaţia funcţională a 

indicatorilor privind bugetul de stat, sumele respective vor fi  

înregistrate la capitolul “Asigurări şi asistenţă socială”, cod 68.01, la  

subcapitolul „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei 

sociale”, cod 68.01.50. În clasificaţia economică, la titlul 51 

„Transferuri între unităţi ale administraţei publice” pentru inregistrarea 

acestor sume: 

 - la articolul “Transferuri curente”, cod 51.01 se introduce 

alineatul “Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale 

destinate finanţării unor programe de interes naţional”, cod 51.01.54; 

- la articolul “Transferuri de capital”, cod 51.02 se introduc 

alineatele: 

- “Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale 

pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor de interes 

naţional” cod 51.02.31; 
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- “Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale 

pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de 

asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale”, 

51.02.32. 

6. Începând cu anul 2011, potrivit prevederilor Ordonanţei 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, a fost desfiinţat bugetul veniturilor şi 

cheltuielior evidenţiate în afara bugetului local. O parte din 

programele naţionale care se adresează autorităţilor administraţiei 

publice locale şi care potrivit prevederilor legale, se derulau prin 

conturi de disponibilităţi şi ale căror venituri şi cheltuieli erau 

reflectate în bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara 

bugetului local, au rămas în prezent fără posibilitatea reflecării lor în 

buget.  

Potrivit prevederilor art.5 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.146/2002, republicată, privind formarea şi utilizarea 

resurselor derulate prin trezoreria statului, în vederea efectuării 

cheltuielilor instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de 

subordonare, au obligaţia de a prezenta unităţilor trezoreriei statului 

la care au conturile deschise bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat 

şi repartizat pe trimestre în condiţiile legii. 

Ca urmare,  în “Clasificaţia indicatorilor privind bugetelor 
locale” Anexa nr.2, la partea de venituri:  
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1. La capitolul “Subvenţii de la bugetul de stat” cod 42.02, se 

introduc următoarele subcapitole: 

 -“Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru pentru 

finanţarea unor programe de interes naţional”, cod 42.02.51, cu 

următoarele două paragrafe: 

 -“Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru pentru 

finanţarea unor programe de interes naţional,destinate secţiunii 

de funcţionare a bugetului local”, cod 42.02.51.01; 

 -“Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru pentru 

finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii 

de dezvoltare  a bugetului local”, cod 42.02.51.02. 

         şi respectiv 

 -“Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru  finanţarea 

investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de 

asistenţă medico-sociale”, cod 42.02.52, acestea reflectându-se in 

secţiunea de dezvoltare. 

2. La capitolul “Subvenţii de la alte administraţii” cod 43.02, se 

introduce  subcapitolul “Alte subvenţii primite de la administraţia 

centrală pentru finanţarea unor activităţi”, cod 43.02.20.  

În clasificaţia funcţională aceste sume se vor reflecta la 

capitolul şi subcapitolul corespunzător destinaţiei lor, iar în 

clasificaţia economică se vor evidenţia în funcţie de natura acestora. 
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7. În baza prevederilor art.25 din Ordonanţa nr.2/2000 privind 

organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară,  

cu modificările şi completările ulterioare, birourile locale pentru 

expertize judiciare tehnice şi contabile vor reţine o cotă de 10% din 

onorariul stabilit pentru expertiza tehnică judiciară, pe care o vor vira 

lunar în contul Ministerului Justiţiei - Biroul central pentru expertize 

tehnice judiciare. Sumele reţinute astfel se constituie şi se utilizează, 

prin derogare de la alte dispoziţii legale, la dispoziţia Ministerului 

Justiţiei. În vederea înregistrării acestor sume, în “Clasificaţia 

indicatorilor privind  bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii”, la partea de venituri, la 

capitolul “Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”,cod 33.10, 

se introduce subcapitolul “Venituri din expertiza tehnică judiciară şi 

extrajudiciară”, cod 33.10.06. 

                                               * 

*        * 
       După aprobare, modificǎrile vor fi comunicate celor interesaţi şi  

publicate pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

       Ioana BURLĂ  

 

 

 
 


