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Apartine 
bugetului: 
**

Clasificatia in vigoare conform OMF nr.1394/1995 cu 
modificarile ulterioare

Capitol     
Subcapitol    
Paragraf Clasificatia aprobata incepand cu anul 2006, prin Ordinul MFP nr.1954/2005

Apartine bugetului: 
**

VENITURI VENITURI 
I VENITURI CURENTE I VENITURI CURENTE
A VENITURI FISCALE A VENITURI FISCALE

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 01,02
12.10 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

03 17.03.17 Venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunicaţiilor electronice 12.10.08 Venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunicaţiilor electronice 10
12.10.50       Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata 10

03 17.03.08 Venituri din cota de adaos comercial 10

01,03 14.03. Accize *) 14.10 ACCIZE *) 01,10
01,03 14.03.02 Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate  si bauturi alcoolice 14.10.02 Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate  si bauturi alcoolice *) 01, 10
01,03 14.03.03 Accize incasate din vanzarea produselor din tutun 14.10.03 Accize incasate din vanzarea produselor din tutun *) 01,10
01,03 14.03.09 Accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate şi băuturi alcoolice 14.10.12 Accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate şi băuturi alcoolice *) 01, 10
01,03 14.03.10 Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun 14.10.13 Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun *) 01,10

16.10 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE  ACTIVITATI 01,02,10
01,03 17.03.01 Taxe pentru jocurile de noroc 16.10.01 Taxe pentru jocurile de noroc 01,10
01,02,03 17.03.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.10.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 01,02,10
"01,02,03,04,06
, 17.03.30 Alte incasari din impozite indirecte 16.10.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 01,02,03,04,10
01 A6 18.10 ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE 01,02,10

18 10.50 Alte impozite si taxe 01,02,10
"01,02,03 17.00.30 Alte incasari din impozite indirecte 01,02,10

B CONTRIBUTII  DE ASIGURARI 03,04,05
20.10 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 03,04,05,6

,03,16 12.03.05 Venituri încasate în urma valorificării creanţelor de către Autoritatea pentru Valorificarea 20.10.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori

C  VENITURI NEFISCALE
C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 01,02,03,04,05,06,10

30.10 Venituri din proprietate
01,02,03 20.03. VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 30.10.01 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale 01,02,10

01,02,03,04,06,
10,16  22.03.05 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 30.10.03 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 01,02,03,04,05,06,10,10

01,02,03,16  22.03.07   Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 01,02,05,10

01,03 22.03.22 Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului 30.10.06 Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului 01,10

01,02,03 22.03.19 Venituri din dividende 30.10.08 Venituri din dividende 01,02,10
03 22.03.23 Pasuni comunale 30.10.09 Venituri din utilizarea pasunilor comunale 10

30.10.50 Alte venituri din proprietate 01,02,03,04,05,06,10,10

31.10 Venituri din dobanzi 01,02,04,05,08,09,10

01,02, 03,10, 
30 22.03.09 Venituri din dobanzi 31.10.03 Alte venituri din dobanzi 01,02,04,05,08,09,10
01,02,03,06,1
0,16,30 22.03.30  Incasari din alte surse (partea de venituri din dobanzi)

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

33.10 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 01,02,03,,05,06,10
01,03 21.03.01 Taxe de metrologie 33.10.01 Taxe de metrologie 01,10

01,03 21.03.04 Taxe consulare 33.10.02 Taxe consulare 01,10

TABEL DE TRANSPUNERE
CLASIFICATIA  INDICATORILOR BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR 

FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
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01,03 21.03.05 Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare 33.10.04 Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare 01,02,10

01,03 21.03.17 Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 Taxe si alte venituri in invatamant 01,02,10

"01,03 21.03.19 Venituri realizate din acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale  33.10.07 Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale 01,10

"01,02,03,08 21.03.20 Venituri din prestari de servicii 33.10.08 Venituri din prestari de servicii 01,02,03,04,05,06,10

"01,03 21.03.10 Taxe si alte venituri din protectia mediului 33.10.09 Taxe si alte venituri din protectia mediului 01,10

"03,04 22.03.13 Contributii pentru bilete de tratament si odihna 33.10.11 Contributia pentru bilete de tratament si odihna 03,10
03 21.03.29 Venituri  din contributia lunara de intretinere a persoanelor asistate 33.10.13 Contributia  de intretinere a persoanelor asistate 10
03 21.03.31 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 33.10.14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 10
03 21.03.32 Contributia pentru tabere si turism scolar 33.10.15 Contributia pentru tabere si turism scolar 10

03 21.03.33 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 10

03 21.03.27
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si 
perfectionare 33.10.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 10

03 21.03.23 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 33.10.19 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 02,10
03 21.03.24 Venituri din cercetare 33.10.20 Venituri din cercetare

03 21.03.28 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate 33.10.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 10

33.10.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 01,02,03,04,05,06,10

34.10 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 01,02,10
34.10.50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 01,02,10

03 21.03.26 Venituri din taxe pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii

03 21.03.25 Taxe pentru schimbarea destinatiei terenurilor agricole sau forestiere

35.10 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 01,02,03,04,05,06,10

"01,02,03,06 22.03.03 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale 35.10.50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 01,02,03,04,05,06,10

"01,02,03 36.10 DIVERSE VENITURI 
"01,03 21.03.22 Venituri din producerea riscurilor asigurate 36.10.04 Venituri din producerea riscurilor asigurate 01,02,03
"01,03 21.03.12 Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate 36.10.05 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 

01,02,03
"01,02,03,04,06 22.03.30 Incasari din alte surse 36.10.50 Alte venituri
"03 21.03.30  Alte venituri de la institutiile publice

37.10 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 01,02,03,04,05,10
01,02,03, 
04,06,16 40.03.01 Donatii si sponsorizari 37.10.01 Donatii si sponsorizari 01,02,03,04,05,10

37.10.50 Alte transferuri voluntare

II   VENITURI DIN CAPITAL                    01,02,10
01,02,03 30.03 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI 39.10 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 01,02,10
01,02,03 30.03.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice   39.10.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 01,02,10

01,03 30.03.02 Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele de stat si de mobilizare 39.10.02 Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare 01,10

03 30.03.06
Venituri din valorificarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apararii 
nationale       

02,03 30.03.04 Venituri din privatizare    39.10.04 Venituri din privatizare 02,10
03 30.03.07 Incasari din valorificarea activelor bancare 39.10.05 Incasari din valorificarea activelor bancare 10

03 30.03.09 Incasari din valorificarea creantelor preluate de la Ministerul Finantelor Publice 39.10.06 Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare 01,10
22.03.36 Incasari din valorificarea creantelor comerciale 39.10.50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 10

03  

IMPRUMUTURI III OPERATIUNI FINANCIARE 
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"01,02,03,04,06 42.03 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 40.10 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 01,01,04,10

"01,02,03,04,06 42.03.30 Incasari din rambursarea imprumuturilor 40.10.50 Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate 01,02,04,10
"03 44.03.01 Imprumuturi  interne pentru investitii
"03 44.03.02 Imprumuturi  externe pentru investitii

IV SUBVENTII
43.10 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

"03 38.03 SUBVENTII DE LA BUGET PRIMITE DE INSTITUTIILE  PUBLICE 43.10.09 Subventii pentru institutii publice
"03 38.03.01 Subventii de la bugetul de stat 
"03 38.03.02 Subventii de la bugetele locale 

*_) Detalierea se face numai in executie *_) Detalierea se face numai in executie
**) Se regaseste in: **) Se regaseste in:

I Clasificatia indicatorilor privind finantele publice I Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
1 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat 1 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat
2  Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetelelor locale 2 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetelelor locale

3
Clasificatia indicatorilor bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau 
partial din venituri proprii 3 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat

4 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat 4 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurărilor  pentru somaj
6  Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurărilor  pentru somaj 5 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate
8 Clasificatia indicatorilor activitatilor finantate integral  din venituri proprii 6 Clasificatia cheltuielilor din credite externe

10 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului trezoreriei statului 7 Clasificatia cheltuielilor din credite interne 
14 Clasificatia intrarilor de credite externe 8 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor  fondurilor externe nerambursabile
15 Clasificatia imprumuturilor interne 9 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului trezoreriei statului

16
Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului national unic de asigurări sociale 
de sănătate 10 Clasificatia indicatorilor bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

30 Clasificatia fondurilor externe nerambursabile 11 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara  bugetelor locale
31 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara  bugetelor locale
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