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                Anexa nr.4 

 
 
 

TABEL DE CORESPONDEN  ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI I CODURILE BUGETARE DIN  
CLASIFICA IA INDICATORILOR PRIVIND FINAN ELE PUBLICE - VENITURI   

Simbol 
cont DENUMIRE CONT  

Capitol     
Subcapitol   
Paragraf 

CLASIFICA IA  BUGETAR  

      VENITURI  

    I.  VENITURI CURENTE 

Gr. 73 VENITURI FISCALE A  VENITURI FISCALE 

 7300000 Impozit pe venit, profit i c tiguri din capital de 
la persoane juridice A1.1   IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT I CÂ TIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 

7300100 Impozit pe profit  01 Impozit pe profit 

     01.01  Impozit pe profit de la  agen ii economici *) 

     01.02   Impozit pe profit de la b ncile comerciale *) 

7300200 Alte impozite pe venit, profit i câ tiguri din capital de 
la persoane juridice   02 Alte impozite pe venit, profit i câ tiguri din capital de la persoane juridice 

    02.01  Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente 

    02.02  Impozitul pe profit ob inut din activit i comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protec ia consumatorului 

    02.03  Impozit pe dividende datorat de persoane juridice 

    02.04  Impozitul pe venitul reprezentan elor din România ale societ ilor comerciale i organiza iilor economice str ine 

    02.05  Impozit pe profitul realizat de persoana fizic  dintr-o asociere cu o persoan  juridic  , care nu genereaz  o persoan  
juridic  

    02.06  Impozit pe venitul microîntreprinderilor 

    02.07  Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoana fizic  dintr-o asociere cu o persoan  juridic  , care 
nu genereaz  o persoan  juridic  

     02.50   Alte impozite pe venit, profit i câ tiguri din capital de la persoane juridice  

7310000 Impozit pe venit, profit i c tiguri din capital de 
la persoane fizice A1.2  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  I CÂ TIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 

7310100 Impozit pe venit   03 Impozit pe venit 
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     03.01  Impozit pe venituri din activit i independente 

     03.02  Impozit pe venituri din salarii 

     03.03  Impozit pe venituri din cedarea folosin ei bunurilor 

     03.04  Impozit pe venituri din dividende 

     03.05  Impozit pe venituri din dobânzi 

     03.06  Impozit pe venituri din pensii 

     03.07  Impozit pe veniturile din premii 

     03.08  Impozit pe veniturile din economii sub form  de dobând  realizate în Belgia, Luxemburg i Austria de persoane 
fizice române rezidente fiscal în România 

     03.09  Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare  

     03.10  Impozit pe venituri din opera iuni de vânzare-cump rare de valut  la termen, pe baz  de contract, precum i orice 
alte opera iuni similare 

     03.11  Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectual  

     03.12  Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente 

     03.13  Impozit pe venituri din activit i agricole 

     03.14  Impozit pe venituri  ob inute din valorificarea de  bunuri în regim de consigna ie i din activit i desf urate pe baza 
unui contract de agent, comision sau mandat comercial, datorate pana la 31 decembrie 2011 

     03.15  Impozit pe veniturile din activit ile de expertiz  contabil , tehnic  judiciar  i extrajudiciar  

     03.16  Impozit pe venituri din activit i desf urate în baza contractelor/conven iilor civile încheiate potrivit Codului civil 
precum si a contractelor de agent 

     03.17  Impozit pe onorariul avocatilor i notarilor publici           - Restan e anii anteriori - 

     03.18  Impozitul pe veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal 

     03.19  Sume virate pentru sponsorizarea entit ilor nonprofit (se scad) 

     03.20  Restituiri din  impozitul pe veniturile din economii sub forma de dobând  realizate în  Belgia, Luxemburg i Austria 
de persoane fizice române rezidente fiscal în România (se scad) 

     03.21  Impozitul pe venituri din arend  

     03.22  Impozit pe veniturile din jocuri de noroc 

     03.50  Impozit pe venituri din alte surse 

     03.60   Regulariz ri 

7310200 Cote i sume defalcate din imozitul pe venit  04 Cote i sume defalcate din impozitul pe venit (se scad) 

     04.01  Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) 
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     04.02   Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire 

     04.04   Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

7320000 Alte impozite pe venit, profit i câ tiguri din 
capital A1.3  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT I CÂ TIGURI DIN CAPITAL 

    05 Alte impozite pe venit, profit i câ tiguri din capital de la persoane fizice 
7320100 Alte impozite pe venit, profit i câ tiguri din capital  05.50  Alte impozite pe venit, profit si câ tiguri din capital  

 7330000  Impozit pe salarii A2  IMPOZIT PE SALARII - TOTAL                     - Restan e anii anteriori - 

7330000 Impozit pe salarii  06 Impozit pe salarii � total 

     06.01  Impozit pe salarii                                    - Restan e anii anteriori - 

     06.02  Cote defalcate din impozitul pe salarii   - Restan e anii anteriori - 

7340000 Impozite i taxe pe proprietate  A3  IMPOZITE I TAXE PE PROPRIETATE 

7340000 Impozite i taxe pe proprietate   07 Impozite i taxe pe proprietate 

    07.01  Impozit i taxa pe cl diri 

    07.01.01  Impozit pe cl diri de la persoane fizice *) 

    07.01.02  Impozit i taxe pe cl diri de la persoane juridice *) 

    07.02  Impozit pe terenuri 

    07.02.01  Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 

    07.02.02  Impozit i taxa pe teren de la persoane juridice *) 

    07.02.03  Impozit pe terenul din extravilan*) - restan e anii anteriori 

    07.03  Taxe judiciare de timbru i alte taxe de timbru  

    07.50  Alte impozite i taxe  pe proprietate  

7350000 Impozite i taxe pe bunuri i servicii A4  IMPOZITE I TAXE PE BUNURI SI SERVICII 

7350100 Taxa pe valoarea adaugat   10 Taxa pe valoarea adaugat  

    10.01  Taxa pe valoarea adaugat  încasat *) 

    10.01.01  TVA încasat  pentru opera iuni interne*) 

    10.01.02  TVA încasat  pentru importurile de bunuri*) 

    10.01.03  TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite în cadrul comunit tii, pentru persoane 
neimpozabile stabilite în România 
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    10.01.04  TVA pl tit  de persoane impozabile nestabilite în România i care pot fi scutite de obliga ia înregistr rii în scopuri de 
TVA, când efectueaz  în România una sau mai multe opera iuni pentru care este obligat  la plata taxei *) 

    10.01.05  T.V.A. de plat  pentru transferul unor active, rezultat  ca urmare a ajust rilor 

    10.02  T.V.A restituit  (se scade) *) 

    10.02.01  Restituiri pentru societ i cu sediul in U.E.*) 

    10.02.02  Restituiri pentru ri ter e care au tranzac ii cu România *) 

    10.02.03  Alte restituiri *) 

    10.02.04  Restituiri c tre persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România 

    10.03  Major ri de întârziere  aferente TVA *) 

     10.04   TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane impozabile nestabilite în comunitate, dar înregistrate în 
scopuri de TVA în România, c tre persoane neimpozabile stabilite în alte state membre (se scade) 

7350200 Sume defalcate din TVA  11 Sume defalcate din TVA (se scad ) 

    11.01  Sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru finan area cheltuielilor descentralizate la nivelul jude elor (se 
scad) 

    11.02  Sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru finan area cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 
ora elor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucure ti (se scad) 

    11.05  Sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru drumuri (se scad) 

     11.06  Sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) 

     11.07  Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din  spatiul 
rural (se scad) 

     11.08   Restituiri din sume defalcate din TVA acordate în anul precedent (cu semnul "+") 

7350300 Alte impozite i taxe generale pe bunuri i servicii  12 Alte impozite i taxe generale pe bunuri i servicii 

    12.01  Impozit pe iteiul din produc ia intern  i gazele naturale  
    12.02  Taxa de dezvoltare cuprins  în tariful energiei electrice i termice - Restan e anii anteriori - 
    12.03  Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul avia iei civile 
    12.04  Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import 
    12.05  Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, b uturilor alcoolice, produselor  din tutun i a cafelei 
    12.06  Cote din taxe de colarizare 
    12.07  Taxe hoteliere 
    12.08  Venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunica iilor electronice 

    12.09  Venituri din contribu ia datorat  pentru medicamente finan ate din Fondul Na ional unic de asigur ri sociale de 
s n tate i din bugetul Ministeului S n t ii 

    12.11  Impozitul pe veniturile suplimentare ob inute ca urmare a dereglement rii pre urilor din sectorul gazelor naturale 
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    12.12  Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale 

    12.13  Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice i al gazului natural 

     12.50  Alte impozite i taxe generale pe cifra de afaceri, vânz ri i valoare adaugat  

7350400 Accize  14 ACCIZE*)  

    14.01  Accize încasate din vânzarea produselor energetice*) 

    14.01.01  Accize încasate din vanzarea de benzin  cu plumb *) 

    14.01.02  Accize încasate din vânzarea de benzin  f r  plumb *) 

    14.01.03  Accize încasate din vânzarea de motorin   *)  

    14.01.04  Accize încasate din vanzarea de p cura *) 

    14.01.05  Accize încasate din v nzarea de gaz petrolier lichefiat *) 

    14.01.06  Accize încasate din vânzarea de gaz natural *)  

    14.01.07  Accize încasate din vânzarea de c rbune i cocs *)  

    14.01.08  Accize încasate din vânzarea de petrol  lampant (kerosen) *) 

    14.01.09  Accize din vânzarea uleiurilor minerale datorate pân  la data de 31 decembrie 2006*) 

    14.01.10  Accize încasate din vânzarea altor produse energetice accizabile 

    14.02  Accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, b uturi fermentate spumoase i 
bere *) 

    14.02.01  Accize încasate din vânzarea de alcool etilic *)  

    14.02.02  Accize încasate din vânzarea de produse intermediare *) 

    14.02.03  Accize încasate din vânzarea de vinuri spumoase *)  

    14.02.04  Accize încasate din vânzarea de b uturi fermentate spumoase, altele decat bere i vinuri *) 

    14.02.05  Accize încasate din vânzarea de bere *) 

    14.02.06  Accize din vânzarea de alcool, distilate i b uturi alcolice, datorate pân  la data de 31 decembrie 2006 *)   

    14.02.07  Accize încasate din vânzarea de b uturi fermentate lini tite, altele decât bere i vinuri*) 
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    14.02.08  Accize încasate din vânzarea de vinuri lini tite *)  

    14.02.09  Accize încasate din vânzarea de b uturi fermentate lini tite, altele decât bere i vinuri datorate pân  la 31 ianuarie 
2011 *) 

    14.03  Accize încasate din vânzarea produselor din tutun *) 

    14.03.01  Accize încasate din vânzare de igarete 

    14.03.02  Accize încasate din vânzare de ig ri i ig ri de foi 

    14.03.03  Accize încasate din vânzare de tutun de fumat fin t iat, destinat rul rii de igarete 

    14.03.04  Accize încasate din vânzarea altor tutunuri de fumat 

    14.03.05  Accize încasate din vânzarea din tutun datorate pân  la data de 31.01.2011 

    14.04  Accize încasate din vânzarea de cafea *) 

    14.04.01  Accize încasate din vânzarea de cafea verde 

    14.04.02  Accize încasate din vânzarea de cafea prajit , inclusiv cafea cu înlocuitori 

    14.04.03  Accize încasate din vânzarea de cafea solubil  

    14.04.04  Accize încasate din vânzarea de cafea datorate pân  la data de 31.01.2011 

    14.05  Accize încasate din vânzarea  altor produse *) 

   14.05.01  Accize încasate din vânzarea de bere/baza de bere din amestecul cu b uturi nealcoolice 

   14.05.02  Accize încasate din vânzarea de b uturi fermentate, altele decât bere i vinuri 

   14.05.03  Accize încasate din vânzarea de bijuterii din aur i/sau din platin  

   14.05.04  Accize încasate din vânzarea de confec ii din bl nuri naturale 

   14.05.05  Accize încasate din vânzarea de iahturi i alte nave i ambarca iuni cu sau f r  motor pentru agrenament 

   14.05.06  Accize încasate din vânzarea de autoturisme i autoturisme de teren 

   14.05.07  Accize încasate din vânzarea de arme de vân toare i arme de uz personal 

   14.05.08  Accize încasate din vânzarea de cartu e cu glon  i alte tipuri de muni ie pentru armele de vân toare i arme de uz 
personal 
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   14.05.09  Accize încasate din vânzarea de motoare cu capacitate de peste 100CP, destinate iahturilor i altor nave i 
ambarca iuni pentru agrement 

   14.05.10  Accize încasate din vânzarea altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013 

    14.06  Accize încasate din vânzarea energiei electrice din produc ia intern  *) 

    14.07  Accize încasate din vânzarea autoturismelor din produc ia intern , datorate pân  la data de 31 decembrie 2006 *)  

    14.09  Accize încasate pentru autoturismele din produc ia intern  cu contracte de leasing ini iate înainte de 1 ianuarie 
2007*) 

    14.11  Accize încasate în vam  din importul produselor energetice*) 

    14.11.01  Accize încasate în vam  din importul de benzin  cu plumb *) 

    14.11.02  Accize încasate în vam  din importul de benzin  f r  plumb *) 

    14.11.03  Accize încasate în vam  din importul de motorin   *)  

    14.11.04  Accize încasate în vam  din importul de pacur  *) 

    14.11.05  Accize încasate în vam  din importul de gaz petrolier lichefiat *) 

    14.11.06  Accize încasate în vam  din importul de gaz natural *)  

    14.11.07  Accize încasate în vam  din importul de c rbune i cocs *)  

    14.11.08  Accize încasate în vam  din importul de petrol lampant (kerosen) *) 

    14.11.09  Accize în vam  din importul uleiurilor minerale, datorate pân  la data de 31 decembrie 2006  *) 

    14.11.10  Accize încasate în vam  din importul altor produse energetice accizabile 

    14.12  Accize încasate în vam  din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, b uturi fermentate 
spumoase i bere*) 

    14.13  Accize încasate în vam  din importul de produse din tutun *) 

    14.13.01  Accize încasate în vam  din importul de igarete 

    14.13.02  Accize încasate în vam  din importul de ig ri i ig ri de foi 

    14.13.03  Accize încasate în vam  din importul de tutun de fumat fin t iat, destinat rul rii de igarete 

    14.13.04  Accize încasate în vam  din importul altor tutunuri de fumat  
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    14.13.05  Accize încasate în vam  din importul produselor din tutun datorate pân  la data de 31.01.2011 

    14.14  Accize încasate în vam  din importul de cafea *) 

    14.14.01  Accize încasate în vam  din importul de cafea verde 

    14.14.02  Accize încasate în vam  din importul de cafea prajit , inclusiv cafea cu înlocuitori 

    14.14.03  Accize încasate în vam  din importul de cafea solubil  

    14.14.04  Accize încasate în vam  din importul de cafea datorate pân  la data de 31.01.2011 

    14.15  Accize încasate în vam  din importul energiei electrice 

    14.16  Accize încasate în vam  din importul altor produse *) 

   14.16.01  Accize încasate în vam  din importul  de bere/baza de bere din amestecul cu b uturi nealcoolice 

   14.16.02  Accize încasate în vam  din importul  de b uturi fermentate, altele decât bere i vinuri 

   14.16.03  Accize încasate în vam  din importul  de bijuterii din aur i/sau din platin  

   14.16.04  Accize încasate în vam  din importul  de confec ii din bl nuri naturale 

   14.16.05  Accize încasate în vam  din importul  de iahturi i alte nave i ambarca iuni cu sau f r  motor pentru agrenament 

   14.16.06  Accize încasate în vam  din importul  de autoturisme i autoturisme de teren 

   14.16.07  Accize încasate în vam  din importul  de arme de vân toare i arme de uz personal 

   14.16.08  Accize încasate în vam  din importul  de cartu e cu glon  i alte tipuri de muni ie pentru armele de vân toare i 
arme de uz personal 

   14.16.09  Accize încasate în vam  din importul  de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor i altor nave i 
ambarca iuni pentru agrement 

   14.16.10  Accize încasate în vam  din importul  altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013 

    14.17  Accize încasate în vam  din importul autoturismelor datorate pân  la data de 31 decembrie 2006 *) 

    14.19  Accize încasate în vam  pentru autoturismele cu contracte de leasing ini iate înainte de 1 ianuarie 2007*) 

    14.30  Accize încasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru b uturile alcolice *) 

    14.49  Accize de restituit/de compensat din vânzarea de motorin  în agricultur  *) 
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     14.50  Accize de restituit/ de compensat *) 

7350500 Taxe pe servicii specifice  15 Taxe pe servicii specifice 

    15.01  Impozit pe spectacole 

    15.02  Venituri cu destina ie special  din cota unic  asupra carburan ilor auto livra i la intern de produc tori  precum i 
pentru carburan ii auto consuma i de ace tia i asupra carburan ilor auto importa i (restan e anii anteriori) 

     15.50  Alte taxe pe servicii specifice 

7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utiliz rii 
bunurilor sau pe desfasurarea de activit i  16 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utiliz rii bunurilor sau pe desf urarea de activit i 

     16.01  Taxe pentru jocurile de noroc 

     16.01.01  Taxe pentru organizarea i exploatarea jocurilor de noroc 

     16.01.02  Taxe pentru jocurile de noroc pl tite în contul unic 

     16.01.03  Regulariz ri periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc 

     16.01.04  Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces 

     16.01.05  Taxe pentru organizarea i exploatarea jocurilor de noroc, datorate pân  la 31.03.2011 *) 

     16.01.06  Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pân  la 31.03.2011*) 

     16.02  Impozit pe mijloacele de transport 

     16.02.01  Impozit pe mijloacele de transport de inute de persoane fizice *) 

     16.02.02  Impozit pe mijloacele de transport de inute de persoane juridice *) 

     16.03  Taxe i tarife pentru eliberarea de licen e i autoriza ii de func ionare 

     16.04  Taxe pe activitatea de  prospec iune, explorare i exploatare a resurselor minerale 

     16.05  Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor 

     16.06  Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc 

     16.07  Taxe pentru presta iile efectuate i pentru eliberarea autoriza iilor de transport în trafic interna ional  

     16.08  Taxe speciale pentru autoturisme i autovehicule la prima înmatriculare în România 

     16.09  Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 

     16.10  Taxe de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit 

     16.11  Taxe de licen  datorate pentru eliberarea frecven elor MApN 
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     16.50  Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utiliz rii bunurilor sau pe desf urare de activit i 

7360000 Impozit pe comer ul exterior i tranzac ii 
interna ionale A5  IMPOZIT PE COMER UL EXTERIOR I TRANZAC IILE INTERNA IONALE 

7360100 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului 
UE  17 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene 

     17.01  Taxe vamale  

     17.01.01  Taxe vamale de la persoane juridice  *) 

     17.01.02  Taxe vamale de la persoane fizice *) 

     17.01.03  Taxe anti-dumping pe produse  *) 

    17.01.04  Taxe  anti-dumping pe servicii  *) 

    17.03  Contribu ii în sectorul zah rului 

    17.03.01  Taxa pe produc ie realizat  în cadrul cotei de zah r, izoglucoz  i sirop de inulin  

    17.03.02  Taxa anual  pe cota adi ional  de zah r i pe cota suplimentar  de izoglucoz  

     17.03.03   Taxa pe excedent 

7390000 Alte impozite i taxe fiscale A6  ALTE IMPOZITE I TAXE FISCALE 

7390000 Alte impozite i taxe fiscale  18 Alte impozite i  taxe fiscale 

    18.01  Major ri de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole i taxelor anti-dumping  *) 

    18.02  Taxe vamale  din sumele datorate pân  la data de 31.12.2006  *) 

    18.03  Venituri cu destina ie special  din comisionul pentru servicii vamale 

    18.04  Alte taxe pe tranzac ii i comer  interna ional 

    18.05  Major ri de întârziere aferente contribu iilor din sectorul zah rului *) 

    18.06  Contribu ii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zah rului în Comunitatea European  

    18.50  Alte impozite i taxe 

Gr. 74 VENITURI DIN CONTRIBU II DE ASIGUR RI B  CONTRIBU II  DE ASIGUR RI 

7450000 Contribu iile angajatorilor  20 Contribu iile angajatorilor 

7450100 Contribu iile angajatorilor pentru asigur ri sociale  20.01  Contribu ii de asigur ri sociale de stat datorate de angajatori 

   20.01.01  Contribu ii pentru asigur ri sociale datorate de angajatori*)  

     20.01.02  Contribu ii pentru asigur ri sociale datorate de persoanele aflate în omaj 

7450200 Contribu iile angajatorilor pentru asigur ri de omaj  20.02  Contribu ii de asigur ri pentru somaj datorate de angajatori 
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     20.02.01  Contribu ii ale angajatorilor i ale persoanelor juridice asimilate angajatorului*)  

     20.02.02  Cota din contribu ii de la agen ii economici*)  

7450300 Contribu iile angajatorilor pentru asigur ri sociale de 
s n tate  20.03  Contribu ii de asigur ri sociale de s n tate datorate de angajatori 

     20.03.01  Contribu ii de la persoane juridice sau fizice, care angajaz  personal salariat*) 

     20.03.02  Contribu ii de asigur ri sociale de s n tate datorate de persoanele aflate în omaj 

     20.03.03  Venituri încasate în urma valorific rii crean elor de c tre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului*)  

     20.03.04  Contribu ii pentru concedii  i indemniza ii de la persoane juridice sau fizice *) 

     20.03.05  Contribu ii pentru concedii i indemniza ii datorate de persoanele aflate în somaj *) 

     20.03.06  Contribu ia suportat  de angajator pentru concedii i indemniza ii datorat  de persoanele aflate în incapacitate 
temporar  de munc  din cauz  de accident de munc  sau boal  profesional  *) 

7450400 Contribu iile angajatorilor pentru accidente de munc  
i boli profesionale  20.04  Contribu ii de asigur ri pentru accidente de munc  i boli profesionale datorate de angajatori 

     20.04.01  Contribu ii de asigurare pentru accidente de munc  i boli profesionale datorate de angajatori*)  

     20.04.02  Contribu ii de asigurare pentru accidente de munc  i boli profesionale pentru omeri pe durata practicii 
profesionale*)  

7450500 V rs minte de la persoane juridice, pentru persoane 
cu handicap neîncadrate  20.05  V rs minte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate 

     20.06  Contribu ia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata crean elor salariale 

7450900 Alte contribu ii pentru asigur ri sociale datorate de 
angajatori  20.50   Alte contribu ii pentru asigur ri sociale  datorate de angajatori (+ restan e anii anteriori din contribu ia agen ilor 

economici pentru persoane cu handicap) 

7460000 Contribu iile asigura ilor  21 Contribu iile  asigura ilor 

7460100 Contribu iile asigura ilor pentru asigur ri sociale  21.01  Contribu ii de asigur ri sociale de stat datorate de asigura i 

7460200 Contribu iile asigura ilor pentru asigur ri de omaj  21.02  Contribu ii de asigur ri pentru omaj datorate de asigura i 

    21.02.01  Contribu ii individuale*)   

    21.02.02  Contribu ii datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru omaj*)  

7460300 Contribu iile asigura ilor pentru asigur ri sociale de 
s n tate  21.03  Contribu ii de asigur ri sociale de s n tate datorate de asigura i 

    21.03.01  Contribu ia datorat  de  persoanele asigurate care au calitatea de angajat*) 

    21.03.02  Contribu ii de asigurari sociale de s n tate datorate de persoane care realizeaz  venituri din activit i independente 
i alte activit i i persoanele care nu realizeaz  venituri*) 

    21.03.03  Contribu ii pentru concedii si indemniza ii datorate de asigura i *) 

    21.03.04  Contribu ia  datorat  de pensionari  *) 

    21.03.05  Contribu ii de asigur ri sociale de s n tate restituite*) 
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7460900 Alte contribu ii ale altor persoane pentru asigur ri 
sociale  21.04  Contribu ii de asigur ri sociale datorate de persoane asigurate pe baz  de contract de asigurare 

    21.05  Contribu ii facultative ale asigura ilor 

    21.06  Contribu ii de asigurare pentru accidente de munc  i boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie 
asigurare 

    21.07  Contribu ia la fondul de pensii, administrat privat (se scade) 

    21.08  Restituiri de contribu ii  de asigur ri sociale de stat (se scad) 

    21.09  Contribu ii de asigur ri sociale de la persoane care realizeaz  venituri de natura profesional  cu caracter ocazional 

    21.10  Contribu ii de asigur ri sociale ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesional , altele  decât cele de 
natur  salarial , pl tite de angajatori 

    21.11  Contribu ii de asigur ri sociale ale persoanelor pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatea de asigurat în 
sistemul de pensii 

    21.12  Contribu ii de asigur ri sociale de stat datorate de persoane care realizeaz  venituri din activit i independente, 
activit i agricole i asocieri f r  personalitate juridic  

    21.13  Contribu ia individual  de asigur ri sociale  datorat   de persoanele care realizeaz  venituri din drepturi de 
proprietate intelectual  

    21.14  Contribu ia individual  de asigur ri sociale  datorat   de persoanele care realizeaz  venituri din activit i desf urate 
în baza contractelor/conve iilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum i a contractelor de agent 

    21.15  Contribu ia individual  de asigur ri sociale  datorat   de persoanele care realizeaz  venituri din activitatea de 
expertiz  contabil  i tehnic , judiciar  i extrajudiciar  

    21.16  Contribu ia individual  de asigur ri sociale de s n tate datorat  de persoanele care realizeaz  venituri din drepturi 
de proprietate intelectual  

    21.17  Contribu ia individual  de asigur ri sociale de s n tate datorat  de persoanele care realizeaz  venituri din activit i 
desfa urate în baza contractelor/conven iilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum i a contractelor de agent 

    21.18  Contribu ia individual  de asigur ri sociale de s n tate datorat  de persoanele care realizeaz  venituri din 
activitatea de expertiz  contabil  i tehnic , judiciar  i extrajudiciar  

    21.19  Contribu ia individual  de asigur ri sociale de s n tate datorat  de persoanele care realizeaz  venitul ob inut dintr-o 
asociere cu o microîntreprindere care nu genereaz  o persoan  judiciar  

    21.20  Contribu ia individual  de asigur ri sociale de s n tate datorat  de persoanele care realizeaz  venituri, în regim de 
re inere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile f r  personalitate juridic  

    21.21  Contribu ia individual  de asigur ri sociale de s n tate datorat  de persoanele care realizeaz  venituri, în regim de 
re inere la surs  a impozitului pe venit, din activit i agricole 

7460900 Alte  contribu ii ale altor persoane pentru asigur ri 
sociale  21.50  Alte contribu ii pentru asigur ri sociale  datorate de  asigura i 

Gr. 75 VENITURI NEFISCALE C  VENITURI NEFISCALE 

7500000 Venituri din proprietate C1  VENITURI DIN PROPRIETATE 

7500000 Venituri din proprietate  30 Venituri din proprietate 
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     30.01  V rs minte din profitul net al regiilor autonome 

     30.02  Încas ri din cota re inut , conform Codului penal  

     30.03  Restituiri de fonduri din finan area bugetar  a anilor preceden i 

     30.04  V rs minte din veniturile nete ale B ncii Na ionale a României 

     30.05  Venituri din concesiuni i închirieri*) 

     30.05.01  Redeven e miniere 

     30.05.02  Redeven e petroliere 

     30.05.03  Venituri din concesiuni, închirieri i redeven e încasate în perioada 1 ianuarie � 30 aprilie 2008 

     30.05.04  Venituri încasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes na ional 

     30.05.05  Redeven e din exploatarea terenurilor cu destina ie agricol  

     30.05.30  Alte venituri din concesiuni i închirieri de c tre institu iile publice 

     30.06  Venituri din cota-parte transferat  din tarifele de utilizare a spectrului 

     30.07  Alte venituri pentru asigur rile de accidente de munc  i boli profesionale 

     30.08  Venituri din dividende  

     30.08.01  Venituri din dividende v rsate de Fondul Proprietatea 

     30.08.02  Venituri din dividende de la al i pl titori 

     30.08.03  Dividende de virat de c tre societ ile i companiile na ionale i societ ile cu capital majoritar de stat 

     30.08.04  Dividende virate de c tre autorit ile publice centrale 

     30.09  Venituri din utilizarea p unilor comunale 

     30.10  V rs minte din sursele proprii i alte surse ale operatorilor economici 

     30.11  Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser  

     30.12  Restituiri de capital din tranzac ii cu derivate financiare 

     30.13  Sume din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser  alocate proiectelor de investi ii 

     30.50  Alte venituri din proprietate 

7660000 Venituri din dobânzi  31 Venituri din dobânzi 

     31.01  Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte bugete 

     31.02  Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte sectoare 

     31.03  Alte venituri din dobânzi 
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     31.04  Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata crean elor salariale 

     31.05  Venituri din dobânzi ale bugetului asigur rilor sociale de stat 

     31.06  Venituri din dobânzi ale sistemului de asigur ri de accidente de munc  i boli profesionale 

     31.07   Dobânzi din tranzac ii cu derivate financiare 

7510000 Venituri din vanz ri de bunuri i servicii C2  VÂNZ RI DE BUNURI SI SERVICII 

7510100 Venituri din prest ri de servicii i alte activit i  33 Venituri din prest ri de servicii i alte activit i 

     33.01  Taxe de metrologie 

     33.02  Taxe consulare 

     33.03  Venituri din taxe pentru presta ii vamale  

     33.04  Taxe i tarife pentru analize i servicii efectuate de laboratoare 

     33.05  Taxe i alte venituri în înv mânt 

     33.06  Venituri din expertiza tehnic  judiciar  i extrajudiciar  

     33.07  Venituri realizate cu ocazia particip rii la ac iuni sub egida organiza iilor interna ionale 
     33.08  Venituri din prest ri de servicii 

     33.09  Taxe i alte venituri din protec ia mediului 

     33.10  Contribu ia  p rin ilor sau sus in torilor legali pentru între inerea copiilor în cre e 
     33.11  Contribu ia pentru bilete de tratament i odihn  

     33.12  Contribu ia  persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 

     33.13  Contribu ia  de între inere a persoanelor asistate 

     33.14  Contribu ia elevilor i studen ilor  pentru internate, c mine i cantine 

     33.15  Contribu ia pentru tabere i turism scolar 

     33.16  Venituri din valorificarea produselor ob inute din activitatea proprie sau anexa 

     33.17  Venituri din organizarea de cursuri de calificare i conversie profesional , specializare si perfec ionare 

     33.19  Venituri din serb ri i spectacole colare, manifest ri culturale, artistice i sportive 

     33.20  Venituri din cercetare 

     33.21  Venituri din contractele încheiate cu casele de asigur ri sociale de s n tate 

     33.23  Venituri din timbrul judiciar  

     33.24  Taxe din activit i cadastrale i agricultur  
     33.25  Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 
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     33.26  Venituri din desp gubiri 

     33.27  Contribu ia lunar  a p rin ilor pentru între inerea copiilor în unit ile de protec ie social  

     33.28  Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecat , imputa ii i desp gubiri 

     33.29  Tarife încasate pentru emiterea unei solu ii fiscale individuale anticipate i pentru emiterea sau modificarea unui 
acord de pre  în avans 

     33.30  Venituri din contractele încheiate cu direc iile de s n tate public  din sume alocate de la bugetul de stat 

     33.31  Venituri din contractele încheiate cu direc iile de s n tate public  din sume alocate din veniturile proprii ale 
Ministerului S n t ii 

     33.32  Venituri din contractele încheiate cu institu iile de medicin  legal  

     33.50  Alte venituri din prest ri de servicii i alte activit i 

7510200 Venituri din taxe administrative, eliber ri permise  34 Venituri din taxe administrative, eliber ri permise 

     34.01  Venituri din taxe pentru eliber ri de permise i certificate 

     34.02  Taxe extrajudiciare de timbru la bugetul de stat -restan e anii anteriori-  

     34.50  Alte venituri din taxe administrative, eliber ri permise 

7510300 Amenzi, penalit i i confisc ri  35 Amenzi, penalit i i confisc ri 

     35.01  Venituri din amenzi i alte sanc iuni aplicate potrivit dispozi iilor legale 

     35.02  Penalit i pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declara iei de impozite i taxe 

     35.03  Incas ri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate i alte sume constatate odat  cu  confiscarea potrivit legii 

     35.04  Major ri de întârziere pentru venituri nev rsate la termen 

     35.05  Amenzi judiciare 

     35.06  Încas ri rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a s vâr irii infrac iunilor la regimul drogurilor i 
precursorilor 

     35.07  Penalit i datorate în cazul e alon rilor la plat  

     35.50  Alte amenzi, penalit i i confisc ri 

7510400 Diverse venituri  36 Diverse venituri 

     36.01  Venituri din aplicarea prescrip iei extinctive 

     36.03  Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite  

     36.04  Venituri din producerea riscurilor asigurate 

     36.05  V rs minte din veniturile i/sau disponibilit ile institu iilor publice  
     36.06  Taxe speciale (din 2011) 
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     36.07  V rs minte din amortizarea mijloacelor fixe (din 2011) 

     36.11  Venituri din ajutoare de stat recuperate 

     36.12  Alte venituri la fondul de garantare pentru plata crean elor salariale 

     36.13  Taxe pentru stocurile excedentare 

     36.14  Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silit  

     36.16  Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui,  produselor lactate si a fructelor în institu iile 
colare 

     36.17  Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilit i ale institu iilor publice reorganizate 

     36.18  Sume provenind din executarea silit  a debitelor reprezentand contravaloarea lucr rilor de regenerare neexecutate 
de proprietarii de p duri 

     36.19  Venituri din recuperarea crean elor fiscale 

     36.20  V rs minte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010 

     36.21  Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea desfa urat  de autorit ile i institu iile publice 
reorganizate 

     36.22  Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 

     36.23  Taxa pentru reabilitare termic  

     36.50   Alte venituri 

7510500 Transferuri voluntare, altele decât subven iile 
(dona ii, sponsoriz ri)  37 Transferuri voluntare, altele decât subven iile 

     37.01  Dona ii i sponsoriz ri 

     37.02  Dona ii pentru diminuarea efectelor crizei economice 

     37.03  V rs minte din sec iunea de func ionare pentru finan area sec iunii de dezvoltare a bugetului local 

     37.04  V rs minte din sec iunea de func ionare 

     37.05  Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 

     37.50  Alte transferuri voluntare 

Gr. 79 VENITURI EXTRAORDINARE II  VENITURI DIN CAPITAL  

7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului  39 Venituri din valorificarea unor bunuri 

     39.01  Venituri din valorificarea unor bunuri ale insti utiilor publice 

     39.02  Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat i de mobilizare 
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     39.03  Venituri din vânzarea locuin elor construite din fondurile statului 

     39.04  Venituri din privatizare 

     39.05  Încas ri din valorificarea activelor bancare 

     39.06  Venituri ob inute în procesul de stingere a crean elor bugetare 

     39.07  Venituri din vânzarea unor bunuri apar inând domeniului privat al statului sau  al unit ilor administrativ-teritoriale 

     39.08  Venituri ob inute în procesul de cesiune  a crean elor fiscale 

     39.09  Venituri rezultate din garan iile acordate i pl tite institu iilor de credit în cadrul programului "Prima Cas " 

     39.10  Depozite speciale pentru construc ii de locuin e 

     39.11  Venituri din vânzarea unor bunuri ale MApN 

     39.50  Alte venituri din valorificarea unor bunuri 

    III  OPERA IUNI FINANCIARE  

     40 Încas ri din rambursarea împrumuturilor acordate 

     40.01  Incas ri din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conven ii bilaterale 
i acorduri interguvernamentale 

     40.02  Incas ri din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiaz  de statutul de refugiat 

     40.03  Incas ri din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiin area i dezvoltarea de întreprinderi mici i mijlocii 

     40.04  Incas ri din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiar  

     40.05  Incas ri din rambursarea împrumuturilor acordate pentru proiecte de investi ii in turism  

     40.06  Incas ri din rambursarea împrumuturilor pentru înfiin area unor institu ii i servicii publice de interes local sau a unor 
activit i finan ate integral din venituri proprii 

     40.07  Incas ri din rambursarea microcreditelor  de la persoane fizice i juridice 

     40.08  Incas ri din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor c tre CONEL i ROMGAZ   

     40.09  Incas ri de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil 

     40.10  Imprumuturi temporare din trezoreria statului *) 

     40.11  Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas  ale sec iunii de func ionare*) 

     40.12  Incas ri din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finan area lucr rilor agricole 

     40.13  Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas  ale sec iunii de dezvoltare*) 

     40.14  Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finan area cheltuielilor sec iunii de dezvoltare*) 
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     40.15   Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 

   40.16  Sume primite în cadrul mecanismului decont rii cererilor de plat  

     40.50  Incas ri din rambursarea altor împrumuturi acordate  

7720100 Subven ii de la bugetul de stat  42 Subven ii de la bugetul de stat 

     42.01  Retehnologizarea centralelor termice i electrice de termoficare 

     42.03  Investi ii finan ate par ial din împrumuturi externe 

     42.04  Aeroporturi de interes local 

     42.05  Planuri i  regulamente de urbanism 

     42.06  Str zi care se vor amenaja în perimetrele destinate construc iilor de cvartale de locuin e noi 

     42.07  Finan area studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 

     42.09  Finan area propramului de pietruire a drumurilor comunale i alimentarea cu ap  a satelor 

     42.09.01  Finan area subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 

     42.09.02  Finan area subprogramului privind  alimentarea cu ap  a satelor 

     42.09.03  Finan area subprogramului privind canalizarea i epurarea apelor uzate 

     42.10  Finan area ac iunilor privind reducerea riscului seismic al construc iilor existente cu destina ie de locuin  

     42.11  Subven ii de la bugetul de stat pentru spitale 

     42.12  Subven ii pentru reabilitarea termic  a cl dirilor de locuit 

     42.13  Subven ii pentru finan area programelor multianuale prioritare de mediu i gospod rire a apelor 

     42.14  Fina area unor cheltuieli de capital ale unita ilor de inv mânt preuniversitar  

     42.15  Subven ii primite din Fondul Na ional de Dezvoltare 

     42.16  Sbven ii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finan area investi iilor din s n tate 

     42.16.01  Subven ii de la bugetul de stat c tre bugetele locale  pentru finan area aparaturii medicale i echipamentelor de 
comunica ii în urgen  în s n tate 

     42.16.02  Subven ii de la bugetul de stat c tre bugetele locale  pentru finan area repara iilor capitale în s n tate 

     42.16.03  Subven ii de la bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area altor investi ii în s n tate 
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     42.17  Subven ii pentru finalizarea lucr rilor de construc ie a a ez mintelor culturale 

     42.18  Subven ii din veniturile proprii ale Ministerului S n t ii c tre bugetele locale pentru finan area investi iilor în 
s n tate 

     42.18.01  Subven ii din veniturile proprii ale Ministerului S n t ii c tre bugetele locale pentru finan area aparturii medicale i 
echipamentelor de comunica ii în urgen  în s n tate 

     42.18.02  Subven ii din veniturile proprii ale Ministerului S n t ii c tre bugetele locale pentru finan area repara iilor capitale în 
s n tate 

     42.18.03  Subven ii din veniturile proprii ale Ministerului S n t ii c tre bugetele locale pentru finan area altor investi ii în 
s n tate 

7720100 Subven ii de la bugetul de stat  42.19  Subven ii c tre bugetele locale pentru finan area programului multianual de asisten a tehnic  pentru preg tirea 
proiectelor de investi ii publice finan ate prin Programul opera ional regional 2007-2013 

7780000 Venituri din contribu ia na ional  aferent  
programelor/proiectelor finan ate din FEN  42.20  Subven ii de la bugetul de stat c tre bugetele locale  necesare sus inerii derul rii proiectelor finan ate din fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare  
7720100 Subven ii de la bugetul de stat  42.21  Finan area drepturilor acordate persoanelor cu handicap 

     42.22  Contribu ii de asigur ri de s n tate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen 

     42.23  Contribu ii de asigur ri de s n tate pentru persoane care execut  o pedeaps  privativ  de libertate sau arest 
preventiv 

     42.24  Subven ii primite de bugetul asigur rilor sociale de stat 

     42.25  Subven ii primite  de bugetul asigur rilor pentru omaj 

     42.26  Subven ii primite de bugetul fondului na ional unic de asigur ri sociale de s n tate pentru echilibrare 

     42.27  Contribu ii de asigur ri de s n tate pentru persoanele aflate în concediu pentru cre terea copilului 

     42.28  Subven ii primite din Fondul de Interven ie 

     42.29  Finan area lucr rilor de cadastru imobiliar 

     42.30  Contribu ii de asigur ri de s n tate pentru pensionari 

     42.32  Subven ii pentru compensarea cre terilor neprevizionate ale pre urilor la combustibili 

     42.33  Sprijin financiar la constituirea familiei 

     42.34  Subven ii pentru acordarea ajutorului pentru înc lzirea locuin ei cu lemne, c rbuni, combustibili petrolieri 

     42.35  Subven ii din bugetul de stat pentru finan area unit ilor de asisten  medico-sociale 

     42.36  Subven ii pentru acordarea trusoului pentru nou-n scu i 

     42.37  Subven ii de la bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area programelor de electrificare 
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7720100 Subven ii de la bugetul de stat  42.38  Subven ii de la bugetul de stat pentru institu ii i servicii publice sau activit i finan ate integral din venituri proprii 

7780000 Venituri din contribu ia na ional  aferent  
programelor/proiectelor finan ate din FEN  42.39  Subven ii de la bugetul de stat  c tre  institu ii publice finan ate par ial sau integral din venituri proprii pentru proiecte 

finan ate din FEN postaderare 
7720100 Subven ii de la bugetul de stat  42.40  Subven ii de la bugetul de stat c tre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investi ii în turism 

7720100 Subven ii de la bugetul de stat  42.41  Subven ii din bugetul de stat pentru finan area s n t ii 

7720100 Subven ii de la bugetul de stat  42.42  Sume primite de la administra iile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 

7780000 Venituri din contribu ia na ional  aferent  
programelor/proiectelor finan ate din FEN  42.43  Sume primite de institu iile publice i activit ile finan ate integral sau par ial din venituri proprii în cadrul programelor 

FEGA implementate de APIA 
7720100 Subven ii de la bugetul de stat  42.44  Subven ii din bugetul de stat pentru finan area camerelor agricole 

     42.45  Sume primite de administra iile locale în cadrul programelor finan ate din Fondul Social European 

     42.44  Subven ii de la bugetul de stat c tre bugetele locale pentru achitarea obliga iilor restante c tre furnizorii de energie 
termic  i ale centralelor de termoficare 

     42.45  Contribu ii de  asigur ri de s n tate pentru persoanele care beneficiaz  de ajutor social 

     42.46  Contribu ii de asigur ri de s n tate pentru cet enii str ini afla i în centrele de cazare 

     42.47  Contribu ii de asigur ri de s n tate pentru persoanalul monahal al cultelor recunoscute 

     42.48  
Contribu ii de asigur ri de s n tate pentru persoanele care se afl  în executarea m surilor prev zute la art. 105, 
113 i 114 din Codul penal, precum i pentru persoanele care se afl  în perioada de amânare sau întrerupere a 
execut rii  pedepsei privative de libertate  

     42.49  Subven ii primite de la bugetul de stat pentru finan area unor programe de interes na ional 

     42.50  Subven ii primite de la bugetul de stat pentru finan area unor programe de interes na ional, destinate sec iunii de 
func ionare a bugetului local 

     42.51  Subven ii primite de la bugetul de stat pentru finan area unor programe de interes na ional, destinate sec iunii de 
dezvoltare a bugetului local 

     42.51.01  Subven ii primite de la bugetul de stat pentru finan area investi iilor pentru institu ii publice de asisten  social  i 
unit i de asistent  medico-sociale 

     42.51.02  Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului S n t ii 

     42.52  Subven ii pentru sprijinirea construirii de locuin e 

     42.53  Subven ii pentru finan area locuin elor sociale 

     42.54  Subven ii pentru construc ia de locuin e prin ANL 

     42.55  Finan area subprogramului modernizarea satului românesc 

     42.56  Finan area subprogramului regenerarea urban  a municipiilor i ora elor 

     42.57  Finan area subprogramului infrastructur  la nivel jude ean 
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     42.58  Cofinan area public  acordat  în cadrul mecanismului SEE 

     42.59  Cofinan area public  acordat  în cadrul mecanismului norvegian 

     42.60   Sume alocate de bugetul de stat aferente corec iilor financiare 

   42.63  Subven ii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor 

   42.63.01  Subven ii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate sec iunii de func ionare 

   42.63.02  Subven ii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate sec iunii de dezvoltare 

   42.64  Subven ii de la bugetul de stat pentru finan area cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sec iunii de 
func ionare 

   42.65  Finan area Programului  Na ional de  Dezvoltare Local  

7720200 Subven ii de la alte bugete  43 Subven ii de la alte administra ii 

     43.01  Subven ii primite de la bugetele consiliilor jude ene pentru protec ia copilului 

     43.02  Contribu ii de asigur ri de s n tate pentru persoane care execut  o pedeaps  privativ  de libertate sau arest 
preventiv 

     43.03  Contribu ii de asigur ri de s n tate pentru persoanele aflate in concediu pentru cre terea copilului 

     43.04  Subven ii de la bugetul asigur rilor pentru omaj c tre bugetele locale, pentru finan area programelor pentru 
ocuparea temporar  a for ei de munc  i subven ionarea locurilor de munca 

     43.05  Contribu ii de asigur ri de s n tate pentru persoane care se afl  în concediu medical sau în concediu medical 
pentru îngrijirea copilului bolnav în vârst  de pân  la 7 ani 

     43.06  Contribu ii de asigur ri de s n tate pentru persoane care se afl  în concediu medical din cauz  de accidente de 
munc  i boli profesionale 

     43.07  Subven ii primite de la alte bugete locale pentru institut ile de asisten  social  pentru persoanele cu handicap  

     43.08  Subven ii primite de la bugetele consiliilor locale i jude ene pentru ajutoare în situa ii de extrem  dificultate  

     43.09  Subven ii pentru institu ii publice  

     43.10  Subventii din bugetele locale pentru finan area cheltuielilor curente din domeniul s n t ii 

     43.11  Contribu ii de asigur ri de s n tate pentru  persoanele beneficiare de ajutor social 

     43.12  Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului S n t ii Publice 

     43.13  
Contribu ii din sumele alocate sistemului de asigur ri pentru accidente de munc  i boli profesionale, pentru 
concedii i indemniza ii datorate persoanelor aflate în incapacitate temporar  de munc  din cauza de accident de 
munc  sau boal  profesional  

     43.14  Subven ii din bugetele locale pentru finan area cheltuielilor de capital în domeniul s n t ii 

     43.15  Subven ii din bugetul local pentru finan area camerelor agricole 
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     43.16  Sume din bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area investi iilor în s n tate (cod 43.10.16.01 la 
43.10.16.03) 

     43.16.01  Sume din bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area aparaturii medicale i echipamentelor de 
comunica ii în urgen  în s n tate 

     43.16.02  Sume din bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area repara iilor capitale în s n tate 

     43.16.03  Sume din bugetul de stat c tre bugetele locale pentru finan area altor investi ii în s n tate 

     43.17  Sume din veniturile proprii ale Ministerului S n t ii c tre bugetele locale pentru finan area investi iilor în s n tate 
(cod43.10.17.01 la 43.10.17.03) 

     43.17.01  Sume din veniturile proprii ale  Ministerului S n t ii c tre bugetele locale pentru finan area aparaturii medicale i 
echipamentelor de comunica ii în urgen  în s n tate 

     43.17.02  Sume din veniturile proprii ale  Ministerului S n t ii c tre bugetele locale pentru finan area repara iilor capitale în 
s n tate 

     43.17.03  Sume din veniturile proprii ale  Ministerului S n t ii c tre bugetele locale pentru finan area altor investi ii  în 
s n tate 

     43.18  Contribu ii de asigur ri de s n tate pentru cetatenii romani, victime ale traficului de persoane, pentru o perioad  de 
cel mult 12 luni 

     43.19  Subven ii pentru institu ii publice destinate sec iunii de dezvoltare 

     43.20   Alte subven ii primite de la administra ia central  pentru finan area unor activit i 

7790000 Venituri, bunuri i servicii primite cu titlu gratuit IV  SUBVEN II 

7790000 Venituri, bunuri i servicii primite cu titlu gratuit  44 Dona ii din str inatate  

     44.01 *)  Dona ii din str inatate  

     44.01.01  Curente  

     44.01.02  De capital  

     44.02 *)  De la guverne str ine 

     44.02.01  Curente  

     44.02.02  De capital  

     44.03 *)  De la alte administra ii 

     44.03.01  Curente  

     44.03.02  De capital  

   45 Sume primite de la UE/ al i donatori  în contul pl ilor efectuate i prefinan ri 
     45.01)  Fondul European de Dezvoltare Regional   

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile  45.01.01  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 
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postaderare 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare  45.01.02  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 

     45.01.03  Prefinan are 

     45.02)  Fondul Social European  

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare  45.02.01  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare  45.02.02  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 

     45.02.03  Prefinan are 

     45.03)  Fondul de Coeziune  

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare  45.03.01  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare  45.03.02  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 

     45.03.03  Prefinan are 

     45.04)  Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural   

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare  45.04.01  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare  45.04.02  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 

      45.04.03  Prefinan are 

      45.05)  Fondul European pentru Pescuit  

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.05.01  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.05.02  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 

      45.05.03  Prefinan are 

      45.06)  Fondul European de Garantare Agricol   

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.06.01  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.06.02  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 

      45.07)  Instrumentul de Asisten  pentru Preaderare 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.07.01  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.07.02  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 
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      45.07.03  Prefinan are 

      45.08)  Instrumentul European de Vecin tate i Parteneriat 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.08.01  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.08.02  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 

      45.08.03  Prefinan are 

      45.15)  Programe comunitare finan ate în perioada 2007-2013 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.15.01  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.15.02  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 

      45.15.03  Prefinan are 

      45.16)  Alte facilit i i instrumente postaderare 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.16.01  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.16.02  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 

      45.16.03  Prefinan are 

      45.17)  Mecanismul financiar SEE 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.17.01  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.17.02  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 

      45.17.03  Sume primite în avans 

      45.18)  Mecanismul financiar norvegian 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.18.01  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.18.02  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 

      45.18.03  Sume primite în avans 

      45.19)  Programul de cooperare elve iano-român vizând reducerea disparit ilor economice i sociale în cadrul Uniunii 
Europene extinse 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.19.01  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.19.02  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 
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      45.20)  Asisten a tehnic  pentru mecanismele financiare SEE 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.20.01  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.20.02  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 

      45.20.03  Sume primite în avans 

      45.21)  Fondul na ional pentru rela ii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.21.01  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anul curent 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.21.02  Sume primite în contul pl ilor efectuate în anii anteriori 

      45.21.03  Sume primite în avans 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.22  Sume primite în cadrul mecanismului top up 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.23  Sume din diferen e de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare  46 Alte sume primite de la UE 

7750000 Finan are din fonduri externe nerambursabile 
postaderare  46.01 

        Sume virate de autorit ile de management din sumele rambursate de UE, reprezentând cheltuieli din bugetul de stat 
pentru     
        reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru pl i în numele UE 

      47 Sume în curs de distribuire 

      47.01  Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire 

      47.02   Contribu ii c tre bugetul de asigur ri sociale de stat, bugetul asigur rilor pentru omaj i bugetul fondului na ional 
unic de asigur ri sociale de s n tate încasate în contul unic, în curs de distribuire 


