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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 

ORDIN nr.2021/17.12.2013 

 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr.1917/2005 

 

În baza prevederilor art.4 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/2013 

privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente 

convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, 

În temeiul art.15 alin.(3¹) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind 

stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru 

modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

    ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin: 

 

   ART.I. - Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 

instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare 

a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1186 şi 1186 bis din 29 decembrie 2005, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care 

face parte integrantă din prezentul ordin. 

   ART.II. - Instituţiile publice trebuie să asigure înregistrarea în contabilitate a 

operaţiunilor prin utilizarea conturilor aprobate prin prezentul ordin începând cu data de 1 

ianuarie 2014. 

  ART.III. – Instituţiile publice trebuie să asigure implementarea planului de conturi 

aprobat prin prezentul ordin astfel încât situaţiile financiare aferente trimestrului I al 

anului 2014, întocmite  pe formularele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 
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nr.629/2009 cu modificările şi completările ulterioare, să fie produse  utilizând noile 

conturi contabile.  

    

  ART.IV. – (1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014,  cu 

excepţia punctelor 8.4 şi 16 din anexă care intră în vigoare la data de 1 februarie 2014.  

     (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr.1543/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor 

efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, specifice unităţilor 

teritoriale ale Trezoreriei Statului precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin. 

   ART.V. - Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică va lua măsuri pentru 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

  ART.VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
 
 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET 
LIVIU VOINEA 
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ANEXA 

 

1. La CAPITOLUL I: „DISPOZIŢII GENERALE” punctul 1.1 „Obiectul contabilităţii 

publice”, se elimină textul: 

„*Contabilitatea trezoreriei statului nu face obiectul prezentelor norme. 

** Contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate, va fi dezvoltată din 

punct de vedere metodologic după implementarea componentei c)”.  

2. La CAPITOLUL III: „PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ”, 

punctul 3.2. „Categorii de provizioane”, se adaugă o liniuţă cu următorul cuprins: 

„cu diminuările din valoarea garanţiilor ca urmare a constituirii ca provizion la finele 

exerciţiului a sumelor aferente ratelor de capital scadente în anul următor, estimate a fi 

plătite de garant”.  

3. La CAPITOLUL IV: „PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL 

DE REZULTAT PATRIMONIAL”, punctul 1 „Cheltuieli”, 1.2. „Momentul recunoaşterii 

cheltuielilor”, paragraful: „Cheltuielile cu dobânzile se recunosc drept costuri în perioada 

când sunt datorate conform contractului de împrumut şi nu atunci când sunt plătite” se 

completează cu următorul text: 

„Dobânzile datorate şi calculate în baza dreptului constatat aferente perioadei de 

raportare reprezintă dobânda aferentă perioadei de raportare care se calculează prin 

aplicarea ratei de dobândă la soldul zilnic a datoriei în fiecare zi din perioada de raportare”. 

4. CAPITOLUL VI: „PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢIILE 

PUBLICE” se modifică şi se înlocuieşte potrivit anexei nr.1.  

5. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de 

aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 cu 

modificările şi completările ulterioare, se înlocuiesc simbolurile şi denumirile conturilor, 

precum şi detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II şi 

gradul III, potrivit „PLANULUI DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE” 

prevăzut în anexa nr.1.  

6. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de 

aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 cu 

modificările şi completările ulterioare, se completează contabilitatea analitică a conturilor 

cu următoarele informaţii: cod sector, sursă de finanţare şi clasificaţie venituri (capitol, 

subcapitol, paragraf), clasificaţie funcţională cheltuieli (capitol, subcapitol, paragraf) şi  
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clasificaţie economică cheltuieli (titlu, articol, alineat), potrivit „Dezvoltării conturilor sintetice 

în conturi analitice în scop de raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor 

Publice”, prevăzută în anexa nr.2. 

7. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de 

aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 cu 

modificările şi completările ulterioare, se elimină următoarele conturi:  

- 701 „Venituri din vânzarea produselor finite”,  

- 702 „Venituri din vânzarea semifabricatelor”,  

- 703 „Venituri din vânzarea produselor reziduale”,  

- 704 „Venituri din lucrări executate şi servicii prestate”,  

- 705 „Venituri din studii şi cercetări”,  

- 706 „Venituri din chirii”,  

- 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”  

- 708 „Venituri din activităţi diverse”; 

- 719 „Alte venituri operaţionale”; 

- 790 „Venituri din despăgubiri din asigurări”.  

În întreg cuprinsul normelor metodologice, conturile eliminate se înlocuiesc cu 

următoarele conturi: 735 „Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii”, 739 „Alte impozite şi taxe 

fiscale”, 750 „Venituri din proprietate” şi 751 „Venituri din vânzări de bunuri şi servicii”, după 

caz, potrivit „TABELULUI DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE 

VENITURI ŞI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND 

FINANŢELE PUBLICE – VENITURI”, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme 

metodologice. 

8. CAPITOLUL VII: „INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR” se modifică şi 

se completează astfel: 

8.1. La clasa 1 „CONTURI DE CAPITALURI”, grupa 12 „Rezultatul patrimonial”, contul 

121 „Rezultatul patrimonial”, se modifică şi se completează astfel:  

După „Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se creditează prin debitul conturilor”, se elimină 

textul: 

„770 «Finanţarea de la buget»  

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi 

stabilirii rezultatului patrimonial”. 

8.2. La clasa 1 „CONTURI DE CAPITALURI”, grupa 13 „Fonduri cu destinaţie specială”, 

contul 1391 „Fond de dezvoltare a spitalului” se modifică şi se completează astfel: 
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După „Contul 1391 «Fond de dezvoltare a spitalului» se creditează prin debitul contului” se 

elimină textul: 

„550 «Disponibil din fonduri cu destinaţie specială»  

- cu sumele încasate reprezentând fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii” şi se 

înlocuieşte cu textul: 

„560 «Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii»  

- cu sumele încasate reprezentând fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii”. 

După „Contul 1391 «Fond de dezvoltare a spitalului» se debitează prin creditul contului” se 

elimină textul: 

„6811 «Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe» 

- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achiziţionate 

din fondul de dezvoltare a spitalului” şi se înlocuieşte cu textul: 

„117 «Rezultatul reportat» 

- la sfârşitul perioadei, cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achiziţionate 

din fondul de dezvoltare a spitalului”. 

8.3. Clasa 1 „CONTURI DE CAPITALURI”, grupa 16 „Împrumuturi şi datorii asimilate”, se 

modifică şi se completează astfel: 

8.3.1. Se introduce contul 166 „Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare” cu 

următorul cuprins: 

Contul 166 „Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare” 
Cu ajutorul acestui cont Trezoreria centrală, Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Casa Naţională de Sănătate ţin evidenţa 

sumelor utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru 

acoperirea deficitului bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului 

asigurărilor de şomaj şi Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. 

Contul 166 „Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare” se detaliază pe 

următoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 

16601   „Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce 

urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent)”; 

1660101 „Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de 

stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce 

urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent)”; 

1660102 „Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent 

general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în 

cursul exerciţiului curent)”; 
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1660103 „Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru 

şomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce 

urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent)”; 

1660104 „Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate din contul curent general al trezoreriei statului 

(pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent)”; 

16602    „Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce urmează 

a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare)”; 

1660201 „Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de 

stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce 

urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare)”; 

1660202 „Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent 

general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în 

cursul exerciţiilor viitoare)”; 

1660203 „Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru 

şomaj din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce 

urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare)”; 

1660204 „Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate din contul curent general al trezoreriei statului 

(pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare)”. 

Contul 166 „Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare“ este un cont de pasiv. 

În creditul contului se înregistrează la sfârşitul anului, sumele utilizate din disponibilităţile 

primite din contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitelor bugetare potrivit 

legii, iar în debit sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea 

deficitelor bugetare. 

Contul 166 „Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare” se creditează prin debitul 

conturilor: 

52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent” 

- cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului 

pentru finanţarea deficitului bugetului de stat, potrivit legii. 

52502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 

- cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului 

pentru finanţarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii. 

57102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 
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- cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului 

pentru finanţarea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate, potrivit legii.  

57402 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 

- cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului 

pentru finanţarea deficitului bugetului asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii.  

Contul 166 „Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare”se debitează prin creditul 

conturilor: 

52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent” 

- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului 

bugetului de stat, în situaţia în care rezultatul execuţiei bugetare este excedent. 

52502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 

- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului 

bugetului asigurărilor sociale de stat, în situaţia în care rezultatul execuţiei bugetare 

este excedent. 

57102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 

- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea 

deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în 

situaţia în care rezultatul execuţiei bugetare este excedent. 

57402 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 

- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea 

deficitului bugetului asigurărilor de şomaj, în situaţia în care rezultatul execuţiei 

bugetare este excedent. 

8.3.2. Contul 168 „Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate” se modifică şi 

se completează astfel: 

După „Contul 168 «Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate» se creditează 

prin debitul conturilor”, se elimină textul: 

„471 «Cheltuieli înregistrate în avans» 

- cu valoarea dobânzilor datorate, aferente exerciţiilor viitoare pentru împrumuturi şi 

datorii asimilate”.  

După „Contul 168 «Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate» se creditează 

prin debitul conturilor” se elimină următorul text:  

„666 «Cheltuieli privind dobânzile» 

- cu valoarea dobânzilor datorate, aferente perioadei de raportare pentru împrumuturi 

şi datorii asimilate” şi se înlocuieşte cu următorul text: 
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„666 «Cheltuieli privind dobânzile» 

- cu dobânda datorată şi calculată în baza dreptului constatat (accrual) aferentă 

perioadei de raportare. 

8.4. Clasa 5 „CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT”, grupa 56 

„DISPONIBIL AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL 

SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII”, se modifică şi se completează astfel: 

- Simbolul şi denumirea contului 560 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din 

venituri proprii” se modifică astfel: 560 01 02 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral 

din venituri proprii – Disponibil curent la instituţii de credit”, cu aceeaşi funcţiune şi conţinut.  

- Contul 561 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii” şi contul 

562 „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii” se elimină şi se introduc cu conţinutul 

prevăzut la CAPITOLUL XVI: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE 

BUGETELOR INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN 

VENITURI PROPRII, ACTIVITĂŢI FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII. 

8.5. La clasa 7 „CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI”, grupa 77 „Finanţări, subvenţii, 

transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială”, contul 

770 „Finanţarea de la buget” se modifică şi se completează astfel: 

După „Contul 770 «Finanţarea de la buget» se debitează prin creditul conturilor”, se 

elimină textul: 

„121 «Rezultatul patrimonial»  

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi 

stabilirii rezultatului patrimonial” şi se completează cu textul cu următorul cuprins: 

„52002 «Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent» 

- la sfârşitul exerciţiului, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi 

stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de stat din anul curent. 

52102 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» 

- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul local şi la unităţile administrativ-

teritoriale pentru activitatea proprie, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor 

nete de casă din anul curent.  

52502 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii 

acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 

curent.  

56002 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» 
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- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii 

acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii din anul curent.  

56102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii 

acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii şi subvenţii din 

anul curent.  

56202 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii 

acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului activităţilor finanţate din venituri 

proprii din anul curent.  

57102 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii 

acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate din anul curent.  

57402 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii 

acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor de şomaj din anul curent.  

57502 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii 

acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului Fondului pentru mediu din anul curent”.  

8.6. La CLASA 8 CONTURI SPECIALE, grupa 80 „Conturi în afara bilanţului”, se introduc 

următoarele conturi cu următorul cuprins:  

Contul 8082 „Datorii contingente” 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor contingente. 

În debit se evidenţiază garanţiile emise la nivelul tragerilor din împrumuturile garantate. 

În credit se evidenţiază diminuările de garanţii, cu valoarea ratelor de capital rambursate 

de garantat, precum şi cu diminuările de garanţii, ca urmare a constituirii ca  provizion la 

finele exerciţiului a sumelor aferente ratelor de capital scadente în anul următor, estimate a 

fi plătite de garant. 

Soldul debitor exprimă soldul datoriei garantate diminuat cu valoarea provizioanelor 

constituite aferente garanţiilor.  

9. CAPITOLUL IX: „TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31 

decembrie 2005 în noul plan de conturi general”, se modifică şi se înlocuieşte cu: 

„TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31 decembrie 2013 în 

noul plan de conturi general pentru instituţiile publice”, potrivit anexei nr.3. 



 10

10. CAPITOLUL X: „CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI DE 

STAT”, punctul 1 „Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile”, se modifică şi se 

completează astfel: 

10.1. Se introduce contul 489 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de 
stat din anul curent” cu următorul conţinut: 

Contul 489 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent” este 

un cont bifuncţional.  
Cu ajutorul acestui cont, la nivelul ordonatorilor de credite finanţaţi din buget de stat si al 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se înregistrează închiderea la finele anului 

bugetar a conturilor de cheltuieli plătite de la bugetului de stat şi a conturilor de venituri 

bugetare încasate iar la nivelul trezoreriei centrale se înregistrează preluarea în 

contabilitatea proprie a rezultatului execuţiei bugetului de stat.  

La consolidare soldul contului trebuie să fie zero. 

Contul 489 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent” se 
debitează prin creditul conturilor: 

52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent” 

- la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu 

soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent; 

- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitele bugetului de stat 

încasate de unităţile descentralizate ale trezoreriei statului din contul trezoreriei centrale.  

117 „Rezultatul reportat” 

- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi Trezoreria centrală, 

închiderea contului la începutul exerciţiului următor, prin transferarea soldului asupra 

rezultatului reportat. 

Contul 489 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent” se 

creditează prin debitul conturilor: 

52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent” 

- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, la sfârşitul exerciţiului 

financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;  

- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă 

efectuate din bugetul de stat - MFP - Acţiuni generale, în anul curent; 

- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentele bugetului de stat 

încasate de unităţile descentralizate ale trezoreriei statului din contul Trezoreriei centrale. 

117 „Rezultatul reportat” 
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- la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Trezoreria centrală, închiderea contului 

la începutul exerciţiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat. 

10.2. Contul 520 „Disponibil al bugetului de stat” se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

Contul 52001 „Disponibil al bugetului de stat” se detaliază pe următorele conturi sintetice 

de gradul II şi III: 

52001     „Disponibil al bugetului de stat”; 

5200100 „Disponibil al bugetului de stat”; 

52002     „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent”; 

5200200 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent”; 

 

Contul 52001 „Disponibil al bugetului de stat” 
Cu ajutorul acestui cont, compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare ţin 

evidenţa disponibilităţilor bugetului de stat, provenite din venituri încasate potrivit legii, 

aflate în conturile deschise la unităţile trezoreriei statului. 

Contul 520 „Disponibil al bugetului de stat” este un cont de activ. În debitul contului se 

înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului de stat pe structura clasificaţiei 

bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sume restituite sau plătite din veniturile 

bugetului de stat. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile bugetului de stat 

aflate la trezoreria statului. 

Contul 52001 „Disponibil al bugetului de stat” se debitează prin creditul conturilor: 

461 „Debitori” 

- cu sumele încasate reprezentând valoarea titlurilor de participare şi a altor titluri 

imobilizate vândute; 

- cu sumele încasate în contul de disponibil pe baza procesului - verbal de distribuire a 

sumei constituite în urma procedurii de executare silită. 

463 „Creanţe ale bugetului de stat”. 

- cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor provenite din creanţe ale bugetului 

de stat, pe structura clasificaţiei bugetului de stat; 

- cu sumele obţinute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, exclusiv TVA; 

- cu sumele stinse reprezentând creanţe bugetare încasate în contul unic şi distribuite 

de către organul fiscal competent pe tipuri de obligaţii fiscale. 

46701 „Creditori ai bugetului de stat” 

- cu sumele încasate în contul de disponibil ce urmează a se restitui contribuabililor. 

473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare” 
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- cu sumele încasate de la persoane fizice şi juridice, reprezentând impozite, taxe, 

contribuţii şi alte venituri bugetare pentru care există obligaţia declarării acestora, 

potrivit legii, şi care nu au fost declarate înainte de efectuarea plăţii; 

- cu sumele plătite de contribuabili, reprezentând obligaţii fiscale care se plătesc de 

contribuabili într-un cont unic.  

531 „Casa” 

- cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri ale bugetului de stat depuse la 

trezorerie. 

732 „Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital” 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând contribuţii 

din alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital, pentru veniturile care nu au la 

bază declaraţie fiscală sau decizie emisă de organul fiscal. 

733 „Impozit pe salarii 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozit pe 

salarii, care nu au la bază declaraţie fiscală sau decizie emisă de organul fiscal. 

734 „Impozite şi taxe pe proprietate” 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite şi 

taxe pe proprietate, care nu au la bază declaraţie fiscală sau decizie emisă de organul 

fiscal. 

736 „Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţii internaţionale” 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozit pe 

comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale, care nu au la bază declaraţie fiscală sau 

decizie emisă de organul fiscal. 

739 „Alte impozite şi taxe fiscale” 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite şi taxe 

fiscale, care nu au la bază declaraţie fiscală sau decizie emisă de organul fiscal. 

750 „Venituri din proprietate” 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului reprezentând venituri din 

proprietate, care nu au la bază declaraţie fiscală sau decizie emisă de organul fiscal; 

- cu valoarea dividendelor aferente acţiunilor pe termen mediu şi lung, dobândite ca 

urmare a conversiei în acţiuni a creanţelor bugetare. 

751 „Venituri din vânzări de bunuri şi servicii” 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând venituri din 

valorificarea de bunuri şi servicii, care nu au la bază declaraţie fiscală sau decizie 

emisă de organul fiscal. 
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779 „Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit” 

- cu sumele încasate la bugetul de stat reprezentând donaţii din străinătate. 

790 „Venituri din despăgubiri din asigurări” 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din 

despăgubiri din asigurări aferente bugetului de stat. 

791 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului” 

- cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări de 

venituri din valorificarea unor bunuri ale statului. 

Contul 52001 „Disponibil al bugetului de stat” se creditează prin debitul conturilor: 

46701 „Creditori ai bugetului de stat” 

- cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără 

existenţa unor titluri de creanţă, plătite în plus faţă de obligaţia fiscală, ca urmare a 

unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin 

hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente potrivit legii; 

- cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării; 

- cu sumele reprezentând dobânzi cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite 

după termenul legal de plată. 

473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare” 

- cu sumele stinse reprezentând creanţe bugetare încasate în contul unic şi distribuite 

de către organul fiscal competent pe tipuri de obligaţii fiscale. 

52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent” 

- la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu 

soldul conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent. 

 

Contul 52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent” 
Contul 52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent” este un cont 

bifuncţional. În debit se înregistrează excedentul bugetului de stat, iar în credit deficitul 

bugetului de stat. Soldul debitor exprimă excedentul bugetului de stat din anul curent, iar 

soldul creditor exprimă deficitul bugetului de stat din anul curent. 

Contul 52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent” se debitează prin 

creditul conturilor: 

166 „Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" 

- la sfârşitul anului, cu împrumuturile primite din disponibilităţi le contului curent 

general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat. 

489 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent” 
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- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, la sfârşitul exerciţiului 

financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;  

- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă 

efectuate din bugetul de stat - MFP - Acţiuni generale, în anul curent; 

- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentele bugetului de stat 

încasate de unităţile descentralizate ale trezoreriei statului din contul Trezoreriei centrale. 

52001 „Disponibil al bugetului de stat” 

- la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu 

soldul conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent. 

Contul 52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent” se creditează prin 

debitul conturilor: 

489 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent” 

- la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu 

soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent; 

- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitele bugetului de stat 

încasate de unităţile descentralizate ale trezoreriei statului din contul trezoreriei centrale.  

770 „Finanţarea de la buget” 

- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, cu soldul plăţilor nete de 

casă efectuate din bugetul de stat în anul curent; 

- cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent, pentru 

operaţiunile aferente bugetului de stat - MFP- Acţiuni generale. 

 

10.3. La punctul 2 „Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor 

specifice”, se elimină punctul VI „Închiderea conturilor” împreună cu operaţiunile contabile 

cuprinse de acesta şi se înlocuieşte cu următorul text: 

Nr. 

Crt. 
Descriere operaţiune 

Simbol cont 

debitor 

Simbol cont 

creditor 

A. La sfârşitul exerciţiului financiar   

1. 
La instituţiile publice finanţate integral din bugetul 
de stat 

  

1.1. 

Închiderea contului 770 „Finanţarea de la buget” cu 

soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat 

în anul curent 

770 52002 

1.2. 
Închiderea contului 52002 „Rezultatul execuţiei 

bugetului de stat din anul curent” cu soldul plăţilor nete 

52002 489 
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de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent 

2. La Agenţia Naţională de Administrare Fiscală   

2.1. 

Închiderea contului 52001 „Disponibil al bugetului de stat” 

cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din 

anul curent 

52002 52001 

2.2. 

Închiderea contului 52002 „Rezultatul execuţiei bugetului de 

stat din anul curent” cu soldul conturilor de venituri ale 

bugetului de stat din anul curent 

489 52002 

3. La Trezoreria centrală   

3.1. 

Închiderea contului 770 „Finanţarea de la buget” cu

soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat

în anul curent, pentru operaţiunile aferente bugetului de stat -

MFP- Acţiuni generale 

770 52002 

3.2. 

Închiderea contului 52002 „Rezultatul execuţiei bugetului 

de stat din anul curent” pentru operaţiunile aferente 

bugetului de stat - MFP- Acţiuni generale 

52002 489 

3.3. 
Preluarea deficitelor bugetului de stat transferate de 

unităţile Trezoreriei statului 

489 52002 

3.4. 
Preluarea excedentelor bugetului de stat transferate de 

unităţile Trezoreriei statului. 

52002 489 

B. La începutul exerciţiului financiar următor   

1. 
La instituţiile publice finanţate integral din bugetul 
de stat 

  

1.1. 
Închiderea contului 489 „Decontări privind încheierea 

execuţiei bugetului de stat din anul curent” 

489 117 

2. La Agenţia Naţională de Administrare Fiscală   

2.1. 
Închiderea contului 489 „Decontări privind încheierea

execuţiei bugetului de stat din anul curent” 

117 489 

3. La Trezoreria centrală   

3.1. 
Închiderea contului 489 „Decontări privind încheierea 

execuţiei bugetului de stat din anul curent” - deficit 

117 489 

3.2. 
Închiderea contului 489 „Decontări privind încheierea 

execuţiei bugetului de stat din anul curent” - excedent 

489 117 
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11. CAPITOLUL XI: „CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR 

LOCALE”, punctul 1. „Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile”, se modifică şi se 

completează astfel: 

11.1. Contul 521 „Disponibil al bugetului local” se modifică şi se completează astfel: 

După „Contul 5211 «Disponibil al bugetului local» se creditează prin debitul conturilor” 

se elimină textul: 

„12101 «Rezultatul patrimonial» 

- la sfârşitul perioadei, cu excedentul patrimonial înregistrat de instituţiile publice 

finanţate din bugetul local; 

- la sfârşitul perioadei, cu deficitul patrimonial înregistrat de instituţiile publice finanţate 

din bugetul local (în roşu); 

6xx „Cheltuieli....” 

- la data întocmirii situaţiilor financiare, cu totalul cheltuielilor efectuate de instituţiile 

publice finanţate din bugetul local”. 

11.2. Contul 5212 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” se modifică şi 

se completează astfel: 

După „Contul 5212 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» se debitează prin 

creditul conturilor” se introduce textul: 

„48109 «Alte decontări» 

- la instituţiile publice finanţate din bugetul local, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu 

soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul repartizat de unitatea administrativ-

teritorială, în vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului local din anul curent”.  

După „Contul 5212 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» se debitează prin 

creditul conturilor” se elimină textul: 

„5211 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent»  

- la sfârşitul anului, cu sumele transferate reprezentând rezultatul execuţiei bugetare 

curente a bugetului local (excedent)” şi se înlocuieşte cu următorul text: 

„52101 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent»  

- la unitatea administrativ-teritorială, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul 

conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent”. 

După „Contul 5212 «Rezultatul executiei bugetare din anul curent» se creditează prin 

debitul conturilor” se introduce textul: 

„48109 «Alte decontări» 
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- la unităţile administrativ-teritoriale, la sfârşitul exerciţiului financiar cu soldul plăţilor 

nete de casă preluate de la instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, în 

vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului local din anul curent;  

770 «Finanţarea de la buget» 

- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul local şi la unităţile administrativ-

teritoriale pentru activitatea proprie, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor 

nete de casă din anul curent”.  

11.3. Contul 135 “Fondul de risc” se elimină şi se înlocuieşte cu contul 777 “Veniturile 

fondului de risc” cu următorul cuprins: 

 
Contul 777 „Veniturile fondului de risc” 
Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenţa surselor pentru 

acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către autorităţile administraţiei 

publice locale a împrumuturilor contractate de operatorii economici şi serviciile publice de 

subordonare locală. 

Contul 777 „Veniturile fondului de risc” este un cont de pasiv. În creditul contului se 

înregistrează sursele de constituire a fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare, 

potrivit legii, iar în debit, la sfârşitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat 

patrimonial. 

La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se organizează distinct pentru garanţiile la împrumuturile interne 

şi, respectiv, pentru garanţiile la împrumuturile externe. 

Contul 777 „Veniturile fondului de risc” se creditează prin debitul conturilor: 

461 „Debitori” 

- cu fondul de risc constituit din veniturile provenite din comisioanele de încasat de la 

beneficiarii împrumuturilor garantate, potrivit legii, din dobânzile şi penalităţile de 

întârziere aplicate pentru neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor garantate 

a comisioanelor şi, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor şi comisioanelor aferente. 

555 „Disponibil al fondului de risc” 

- cu sumele încasate de la bugetul local în completarea surselor de constituire a 

fondului de risc. 

Contul 777 „Veniturile fondului de risc” se debitează prin creditul conturilor: 

555 „Disponibil al fondului de risc" 

- cu sumele regularizate cu bugetul local la finele anului în limita sumelor primite şi 

diminuarea fondului de risc constituit. 
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121 „Rezultatul patrimonial” 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi 

stabilirea rezultatului patrimonial. 

 

11.4. Punctul 2 „Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor 

specifice”, se modifică şi se completează astfel: 

- Se elimină punctele intitulate: „Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului 
patrimonial al bugetului local la finele perioadei”, „Operaţiuni referitoare la determinarea 
rezultatului patrimonial al bugetului local” şi „Cheltuieli efectuate de instituţiile publice 
finanţate din alte bugete locale prin contul 50.26 „Disponibil din finanţarea din alte 
bugete locale” împreună cu operaţiunile contabile cuprinse de acestea. 

- După punctul intitulat „Ajustări pentru deprecierea creanţelor”, se introduce următorul 

text:  

Nr. 

crt. 
Descriere operaţiune 

Simbol 

cont 

debitor 

Simbol 

cont 

creditor 

A. 
Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului 
patrimonial al bugetului local, la sfârşitul trimestrului 

  

1. Închiderea conturilor de venituri 7xx 121 

2. Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6xx 

B. 
Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului 
execuţiei bugetului local, la sfârşitul exerciţiului financiar

  

1. 
La instituţiile publice de subordonare locală finanţate 
integral din bugetul local 

  

1.1. 
Închiderea contului 770 „Finanţarea de la buget” cu soldul 

plăţilor nete de casă efectuate din bugetul local în anul curent

770 52102 

1.2. 

Închiderea contului 52102 „Rezultatul execuţiei bugetare 

din anul curent” cu soldul plăţilor nete de casă efectuate 

din bugetul local în anul curent 

52102 48109 

2. La unitatea administrativ-teritorială   

2.1. 
Închiderea contului 5210100 „Disponibil al bugetului local”, cu 

soldul conturilor de venituri ale bugetului local din anul curent 

52102 5210100 

2.2. 
Închiderea contului 52102 „Rezultatul execuţiei bugetare 

din anul curent”, cu soldul conturilor de venituri ale 

48109 52102 
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bugetului local din anul curent 

2.3. 

Închiderea contului 770 „Finanţarea de la buget” cu soldul 

plăţilor nete de casă efectuate din bugetul local în anul 

curent 

770 52102 

C. 
Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului execuţiei 
bugetului de stat, la sfârşitul exerciţiului financiar 

  

1. 
La instituţiile publice de subordonare locală, pentru 
finanţarea din bugetul de stat 

  

1.1. 
Închiderea contului 770 „Finanţarea de la buget” cu soldul 

plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent

770 52002 

1.2. 

Închiderea contului 52002 „Rezultatul execuţiei bugetului 

de stat din anul curent” cu soldul plăţilor nete de casă 

efectuate din bugetul de stat în anul curent 

52002 489 

D. La începutul exerciţiului financiar următor    

1. La unităţile administrativ-teritoriale   

1.1. Închiderea contului 48109 „Alte decontări” 117 48109 

2. 
La instituţiile publice de subordonare locală finanţate 
integral din bugetul local 

  

2.1. Închiderea contului 48109 „Alte decontări” 48109 117 

3. 
La instituţiile publice de subordonare locală finanţate 
din bugetul de stat 

  

3.1. 
Închiderea contului 489 „Decontări privind încheierea execuţiei 

bugetului de stat din anul curent”  
489 117 

 

- La punctul „Constituirea şi utilizarea fondului de risc”: 
- contul 135 „Fondul de risc” se înlocuieşte cu contul 777 „Veniturile fondului 

de risc”; 

- se elimină ultima operaţiune cu următorul cuprins:  

 La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de venituri şi de 

cheltuieli din diferenţe de curs valutar 

765 

135 

135 

665 

- şi se înlocuieşte cu următorul text: 

 La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de venituri şi de 

cheltuieli din diferenţe de curs valutar 

765 

121 

121 

665 
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- Se elimină Nota din subsolul Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a 

operaţiunilor specifice, cu următorul conţinut:  

„Notă: Operaţiunile referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local se 

efectuează de unităţile administrativ-teritoriale, după determinarea rezultatului patrimonial 

obţinut din activitatea proprie finanţată din bugetul local (cont 121.01.02) şi a celorlalte 

rezultate patrimoniale obţinute din activitatea instituţiilor publice subordonate finanţate din 

bugetul local (contul 121.01.02) şi au drept scop determinarea rezultatului patrimonial al 

bugetului unităţii administrativ-teritoriale (cont 121.02), buget unic din care a fost finanţată 

activitatea proprie şi a instituţiilor publice subordonate, prin procedura deschiderii de credite 

bugetare. 

Înregistrările contabile se efectuează pe baza informaţiilor din contabilitatea proprie şi a 

celor furnizate de instituţiile publice finanţate de la bugetul local cuprinse în anexa 19 la 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 556/2006 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 

Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005  

Rezultatul patrimonial al bugetului local este un rezultat economic şi la determinarea lui 

se au în vedere toate veniturile şi cheltuielile înregistrate de instituţiile publice finanţate din 

bugetul local, indiferent dacă veniturile au fost încasate sau cheltuielile plătite. 

Urmare a efectuării operaţiunilor de mai sus, în bilanţul centralizat al unităţii administrativ - 

teritoriale conturile 121.01.02 «Rezultatul patrimonial – instituţii publice finanţate integral din 

bugetul local» şi 121.01.04 «Alte venituri şi finanţări din bugetul local» nu prezintă sold”. 

 
12. CAPITOLUL XII: „CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI 

ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT”, punctul 1 „Instrucţiunile de utilizare a conturilor 

contabile”, se modifică şi se completează astfel: 

12.1. Contul 1661 „Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor 
sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului” se elimină. 

12.2. Contul 5251 „Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat” se modifică şi 

se completează astfel: 

La „Contul 5251 «Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat» se creditează prin 

debitul conturilor” se elimină textul: 

„7703 «Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat»  

- la sfârşitul perioadei, cu totalul plăţilor nete de casă efectuate”. 
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12.3. Contul 5252 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” se modifică şi se 

completează astfel: 

După „Contul 5252 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» se creditează prin 

debitul conturilor” se introduce textul: 

„770 «Finanţarea de la buget»  

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii 

acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 

curent”. 

12.4. Punctul 2 „Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice”, 

se modifică şi se completează astfel: 

- Se elimină punctul intitulat „Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial 
la nivelul caselor teritoriale de pensii” împreună cu operaţiunile contabile cuprinse de 

acesta şi se înlocuieşte cu următorul text: 

Nr. 

Crt. 
Descriere operaţiune 

Simbol cont 

debitor 

Simbol cont 

creditor 

A.  

Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului 
patrimonial al bugetului asigurărilor sociale de 
stat la nivelul Casei Naţionale de Pensii Publice şi 
al caselor teritoriale de pensii, la sfârşitul 
trimestrului 

  

1. Închiderea conturilor de venituri 7xx 121 

2. Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6xx 

B. 
Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului 
execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat, la 
sfârşitul exerciţiului financiar 

  

1. 
La Casa Naţională de Pensii Publice şi casele 
teritoriale de pensii 

  

1.1. 

Închiderea contului 770 „Finanţarea de la buget” cu 

soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul 

asigurărilor sociale de stat în anul curent 

770 52502 

1.2. 

Închiderea contului 5250101 „Disponibil al sistemului 

de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale” şi a contului 5250102 „Disponibil al 

bugetului asigurărilor sociale de stat”, cu soldurile 

52502 

52502 

5250101 

5250102 
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conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale 

de stat din anul curent 

1.3. 

Preluarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de 

stat de la casele de pensii sectoriale ale Ministerului 

Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi 

Serviciului Român de Informaţii 

48109 52502 

2. 

La casele de pensii sectoriale ale Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne 
şi Serviciului Român de Informaţii 

  

2.1. 

Închiderea contului 770 „Finanţarea de la buget” cu 

soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul 

asigurărilor sociale de stat în anul curent 

770 52502 

2.2. 
Transmiterea către Casa Naţională de Pensii Publice a 

deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat 

52502 48109 

C. 

Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului 
execuţiei bugetului de stat, la sfârşitul exerciţiului 
financiar 

  

1. 
La Casa Naţională de Pensii Publice şi casele 
teritoriale de pensii 

  

1.1. 

Închiderea contului 770 „Finanţarea de la buget” cu 

soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de 

stat în anul curent 

770 52002 

1.2. 

Închiderea contului 52002 „Rezultatul execuţiei 

bugetului de stat din anul curent” cu soldul plăţilor nete 

de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent  

52002 489 

D. La începutul exerciţiului financiar următor   

1. 
La Casa Naţională de Pensii Publice şi casele 
teritoriale de pensii 

  

1.1. 
Închiderea contului 48109 „Alte decontări” 48109 

117 

117 

48109 

1.2. 
Închiderea contului 489 „Decontări privind încheierea 

execuţiei bugetului de stat din anul curent”  
489 117 

2. 
La casele de pensii sectoriale ale Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne 
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şi Serviciului Român de Informaţii 

2.1. Închiderea contului 48109 „Alte decontări” 48109 117 

2.2. 
Închiderea contului 489 „Decontări privind încheierea 

execuţiei bugetului de stat din anul curent”  
489 117 

 
13. CAPITOLUL XIII: „CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI 

ASIGURĂRILOR DE ŞOMAJ”, punctul 1 „Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile”, se 

modifică şi se completează astfel: 

13.1. Contul 574 „Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj” se 

modifică şi se completează astfel: 

La „Contul 5741 «Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj» se 
creditează prin debitul conturilor” se elimină textul: 

„121.01 «Rezultatul patrimonial – instituţii publice finanţate integral din buget (de stat, local, 

asigurări sociale, şomaj, sănătate)» 

- la data întocmirii situaţiilor financiare, cu totalul cheltuielilor efectuate de centrele 

regionale de formare profesională a adulţilor. 

7704 «Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj» 

- la sfârşitul perioadei, cu totalul plăţilor nete de casă efectuate” 

13.2. Contul 5742 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” se modifică şi se 

completează astfel: 

După „Contul 5742 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» se debitează prin 

creditul conturilor” se introduce textul: 

„166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare» 

- cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului 

pentru finanţarea deficitului bugetului asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii”.  

După „Contul 5742 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» se creditează prin 

debitul conturilor” se introduce textul: 

„166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare» 

- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului 

bugetului asigurărilor de şomaj, în situaţia în care rezultatul execuţiei bugetare este 

excedent. 

770 «Finanţarea de la buget» 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii 

acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor de şomaj din anul curent”. 
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13.3. Punctul 2 „Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice” 

se modifică şi se completează astfel: 

- se elimină punctul intitulat „Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial al 
bugetului asigurărilor pentru şomaj” împreună cu operaţiunile contabile cuprise de acesta şi 
se înlocuieşte cu următorul text: 

Nr. 

Crt. 
Descriere operaţiune 

Simbol cont 

debitor 

Simbol cont 

creditor 

A. 

Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului 
patrimonial al bugetului asigurărilor de şomaj la 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă şi unităţile teritoriale, la sfârşitul 
trimestrului 

  

1. Închiderea conturilor de venituri 7xx 121 

2. Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6xx 

B. 

Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului 
execuţiei bugetului asigurărilor de şomaj la nivelul 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă şi al unităţilor teritoriale, la sfârşitul 
exerciţiului financiar financiar 

  

1. 
La Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă şi unităţile teritoriale 

  

1.1. 

Închiderea contului 770 „Finanţarea de la buget” cu soldul 

plăţilor nete de casă efectuate din bugetul asigurărilor 

de şomaj în anul curent 

770 57402 

1.2. 

Închiderea contului 5740101 „Disponibil al Fondului de 

garantare pentru plata creanţelor salariale” şi a contului 

5740102 „Disponibil al bugetului asigurărilor pentru 

şomaj”, cu soldurile conturilor de venituri ale bugetului 

asigurărilor pentru şomaj din anul curent 

57402 

57402 

5740101 

5740102 

1.3. 

Acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru 

şomaj din disponibilităţile aflate în contul curent 

general al trezoreriei statului - la Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

5740202 1660203 

1.4. Evidenţierea sumelor de restituit trezoreriei statului din 1660203 1660103 
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cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului 

asigurărilor pentru şomaj - la Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă 

1.5. 

Restituirea sumelor trezoreriei statului din cele acordate 

pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru 

şomaj - la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă 

1660103 5740202 

2. 
La Agenţia Naţională pentu Ocuparea Forţei de 
Muncă  

  

2.1. 

Închiderea contului 770 „Finanţarea de la buget” cu 

soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de 

stat în anul curent 

770 52002 

2.2. 

Închiderea contului 52002 „Rezultatul execuţiei 

bugetului de stat din anul curent” cu soldul plăţilor nete 

de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent  

52002 489 

C. La începutul exerciţiului financiar următor   

1. 
La Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă şi unităţile teritoriale 

  

1.1. 
Închiderea contului 48109 „Alte decontări” 48109 

117 

117 

48109 

1.2. 
Închiderea contului 489 „Decontări privind încheierea 

execuţiei bugetului de stat din anul curent”  
489 117 

 
14. CAPITOLUL XIV: „CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI 

FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE”, punctul 1 

„Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile”, se modifică şi se completează astfel: 

14.1. Contul 5711 „Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate” se modifică şi se completează astfel: 

La „Contul 5711 «Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate» se creditează prin debitul conturilor” se elimină textul: 

„7705 «Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate» 

- la sfârşitul perioadei, cu totalul plăţilor nete de casă efectuate”. 

14.2. Contul 5712 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” se modifică şi se 

completează astfel: 
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După „Contul 5712 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» se debitează prin 

creditul conturilor” se introduce textul: 

„166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare» 

- cu sumele utilizate din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru 

finanţarea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 

potrivit legii”.  

După „Contul 5712 «Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent» se creditează prin 

debitul conturilor” se introduce textul: 

„166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare» 

- cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea 

deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în 

situaţia în care rezultatul execuţiei bugetare este excedent. 

770 «Finanţarea de la buget» 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă în vederea închiderii 

acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate din anul curent”.  

14.3. Punctul 2 „Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice” 

se modifică şi se completează astfel: 

- se elimină punctul intitulat „Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial al 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” împreună cu operaţiunile 

contabile cuprinse de acesta şi se înlocuieşte cu următorul text: 

Nr. 

Crt. 
Descriere operaţiune 

Simbol cont 

debitor 

Simbol cont 

creditor 

A. 

Operaţiuni referitoare la determinarea 
rezultatului patrimonial al bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la 
sfârşitul trimestrului 

  

1. Închiderea conturilor de venituri 7xx 121 

2. Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6xx 

B. 

Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului 
execuţiei bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, la sfârşitul 
exerciţiului financiar 

  

1. 
La Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, 
casele teritoriale şi casele sectoriale (apărare, 
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ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie) 

1.1. 

Închiderea contului 770 „Finanţarea de la buget” cu 

soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate în anul curent 

770 57102 

1.2. 

Închiderea contului 5710100 „Disponibil din 

veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate”, cu soldul conturilor de venituri  

57102 5710100 

1.3. 

Acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate din 

disponibilităţile aflate în contul curent general al 

trezoreriei statului - la Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate. 

57102 1660204 

1.4. 

Evidenţierea sumelor de restituit trezoreriei statului din 

cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

- la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

1660204 1660104 

1.5. 

Restituirea sumelor trezoreriei statului din cele acordate 

pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate” - la Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate 

1660104 57102 

C. La începutul exerciţiului financiar următor   

1. 
La Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi 
unităţile teritoriale 

  

1.1. 
Închiderea contului 48109 „Alte decontări” 48109  

117 

117 

48109 

 
15. Se introduce CAPITOLUL XV: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE 

BUGETULUI FONDULUI PENTRU MEDIU, cu următorul cuprins:  

1. Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile 

Contul 575 „Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu” 

Cu ajutorul acestui cont, Administraţia Fondului pentru Mediu ţine evidenţa disponibilităţilor 

bugetului Fondului pentru mediu, urmare veniturilor încasate şi plăţilor efectuate prin conturile 

deschise la unităţile trezoreriei statului. 
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Contul 575 „Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu” este un cont bifuncţional. În 
debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului Fondului 

pentru mediu pe structura clasificaţiei bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, 
sumele restituite sau plătite din bugetul Fondului pentru mediu. 

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile bugetului Fondului pentru mediu 

aflate la trezoreria statului.  

Soldul creditor al contului reprezintă sumele cu care cheltuielile exced veniturile.  

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 

57501     „Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu ”; 

5750100 „Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu ”; 

57502     „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent”; 

5750200 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent”; 

57503     „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi”; 

5750300 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi”; 

57504      „Depozite din veniturile Fondului pentru mediu”. 

5750400  „Depozite din veniturile Fondului pentru mediu”. 

 
Contul 57501 „Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu” 
Contul 57501 „Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu” se debitează prin creditul 

conturilor: 

461 „Debitori” 

- cu sumele încasate provenite din creanţe, detaliate pe structura clasificaţiei 

bugetare, reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care există 

unui titlu de creanţă. 

462 „Creditori” 

- cu sumele încasate necuvenit în contul de disponibil, ce urmează a fi restituite. 

51807 „Dobânzi de încasat” 

- cu sumele încasate în timpul anului reprezentând dobânzi acordate de trezoreria 

statului. 

519 „Împrumuturi pe termen scurt” 

- cu sumele primite în timpul anului din excedentul anului precedent pentru efectuarea 

de cheltuieli.   

57502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul creditor al contului de disponibil al 

bugetului Fondului pentru mediu. 
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7XX „Venituri....”  

- cu sumele încasate reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care nu 

există titlu de creanţă; 

- cu sumele transferate de trezoreria statului reprezentând taxele pentru emisii poluante 

provenite de la autovehicule.   

Contul 57501 „Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu” se creditează prin debitul 

conturilor: 

462 „Creditori” 

- cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără 

existenţa unor titluri de creanţă, plătite în plus faţă de obligaţia datorată, ca urmare a 

unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin 

hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente, potrivit legii; 

519 „Împrumuturi pe termen scurt” 

- cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anului precedent pentru 

efectuarea de cheltuieli.  

57502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri ale 

bugetului Fondului pentru mediu. 

 
Contul 57502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 
Cu ajutorul acestui cont Administraţia Fondului pentru Mediu ţine evidenţa rezultatului 

execuţiei bugetului Fondului pentru mediu de la sfârşitul anului aflat în contul deschis la 

trezoreria statului. 

Contul 57502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” este un cont bifuncţional. 
În debit, se înregistrează la sfârşitul anului soldul debitor al contului de disponibil al 

bugetului Fondului pentru mediu, iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al 

bugetului Fondului pentru mediu. 
Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu. 
Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului Fondului pentru mediu. 

Contul 57502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” se debitează prin creditul 

contului: 

57501 „Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri ale 

bugetului Fondului pentru mediu. 

57503 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” 
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- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent. 

Contul 57502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” se creditează prin debitul 

conturilor: 

57503 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent. 

770 „Finanţarea de la buget” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate. 

 
Contul 57503 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” 
Cu ajutorul acestui cont Administraţia Fondului pentru Mediu evidenţiază excedentul 

rezultat din execuţia bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenţi, aflat în contul 

deschis la trezoreria statului. 

Contul 57503 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” este un cont de activ. În 

debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, 
preluarea deficitului din anul curent. 

Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu din anii 

precedenţi. 

Contul 57503 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” se debitează prin 

creditul conturilor: 

468 „Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” 

- cu sumele restituite în timpul anului în excedentul anilor precedenţi  

57502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent. 

Contul 57503 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” se creditează prin 

debitul conturilor: 

468 „Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” 

- cu sumele acordate în timpul anului pentru echilibrarea veniturilor, din excedentul 

anilor precedenţi. 

57502 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent. 

 
Contul 57504 „Depozite din veniturile Fondului pentru mediu” 
Cu ajutorul acestui cont Administraţia Fondului pentru Mediu ţine evidenţa depozitelor 

constituite din veniturile bugetului Fondului pentru mediu, aflate în conturile deschise la 

trezoreria statului. 
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Contul 57504 „Depozite din veniturile Fondului pentru mediu” este un cont de activ. În 
debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozitele constituite, potrivit legii, 

iar în credit, sumele transferate, la lichidarea depozitului. 
Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite din veniturile Fondului pentru 

mediu la un moment dat. 

Contul 57504 „Depozite din veniturile Fondului pentru mediu” se debitează prin creditul 

contului: 

581 „Viramente interne” 

- cu sumele transferate pentru constituirea de depozite în condiţiile legii. 

Contul 57504 „Depozite din veniturile Fondului pentru mediu” se creditează prin debitul 

contului: 

581 „Viramente interne” 

- cu sumele transferate la lichidarea depozitelor constituite. 

2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice  

Nr. 

Crt. 
Descriere operaţiune 

Simbol cont 

debitor 

Simbol cont 

creditor 

A. 
Operaţiuni referitoare la determinarea 
rezultatului patrimonial al bugetului Fondului 
pentru mediu, la sfârşitul trimestrului 

  

1. Închiderea conturilor de venituri 7xx 121 

2. Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6xx 

B. 
Operaţiuni referitoare la determinarea 
rezultatului execuţiei bugetului Fondului pentru 
mediu, la sfârşitul exerciţiului financiar 

  

1. 
În cursul exerciţiului, încasarea veniturilor bugetului 

Fondului pentru mediu 

5750100 461 (7xx) 

2. 

În situaţia în care veniturile încasate la bugetul 

Fondului pentru mediu, exclusiv sumele primite din 

excedentul anului precedent pentru efectuarea de 

cheltuieli, sunt mai mari decât plăţile efectuate din 

bugetul Fondului pentru mediu: 

- reîntregirea excedentului anului precedent, cu 

sumele virate în cursul anului pentru efectuarea de 

cheltuieli: 

- concomitent: 

 

 

 

 

 

5190190 

 

 

57503 

 

 

 

 

 

5750100 

 

 

4680109 



 32

3. 

În situaţia în care veniturile încasate la bugetul 

Fondului pentru mediu, exclusiv sumele primite din 

excedentul anului precedent, sunt mai mici decât 

cheltuielile bugetului Fondului pentru mediu: 

- la finele anului, reîntregirea excedentului anului 

precedent, cu sumele virate în cursul anului 

pentru efectuarea de cheltuieli: 

- concomitent: 

 

 

 

 

5190190 

 

 

57503 

 

 

 

 

5750100 

 

 

4680109 

4. 

Închiderea contului 770 „Finanţarea de la buget” cu 

soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul 

Fondului pentru mediu, în anul curent 

770 57502 

5. 

Închiderea contului 57501 „Disponibil din veniturile 

Fondului pentru mediu” cu soldul conturilor de 

venituri: 

- excedent 

- deficit 

 

 

 

57502 

5750100 

 

 

 

5750100 

57502 

6. 

Virarea excedentului bugetului Fondului pentru 

mediu al exerciţiului curent în excedentul anului 

precedent 

57503 57502 

7. 

Pe baza deciziei ordonatorului de credite, acoperirea 

deficitului bugetului Fondului pentru mediu din 

excedentul anului precedent: 

57502 57503 

 

16. Se introduce CAPITOLUL XVI: CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE 

BUGETELOR INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN 

VENITURI PROPRII, ACTIVITĂŢI FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII, cu 

următorul cuprins: 

1. Instrucţiuni de utilizare a conturilor contabile 

Contul 560 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii” 
Contul 560 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din  venituri proprii” se 

dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 

56001    „Disponibil curent al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii”; 

5600101 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii -  

Disponibil curent la trezorerie”; 

5600102 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii -  
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Disponibil curent la instituţii de credit”; 

56002     „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent”; 

5600200 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent”; 

56003      „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi”; 

5600300  „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi”; 

56004      „Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii”; 

5600401 „Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii la 

trezorerie”; 

5600402 „Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii la 

instituţii de credit”; 

 

Contul 5600101 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri 
proprii- Disponibil curent la trezorerie” 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor încasate din venituri proprii la 

trezorerie, potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

Contul 5600101 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - 

Disponibil curent la trezorerie” este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează 

încasările reprezentând venituri proprii, iar în credit plăţile efectuate din venituri. 

Soldul debitor reprezintă disponibilul din venituri existent în cont.  

Contul 5600101 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii- 

Disponibil curent la trezorerie” se debitează prin creditul conturilor: 

411 „Clienţi” 

- cu sumele încasate de la clienţi, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate. 

413 „Efecte de primit de la clienţi” 

- cu sumele încasate de la clienţi. 

419 „Clienţi - creditori” 

- cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru livrări de 

bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii. 

461 „Debitori” 

- cu sumele încasate de la debitori. 

462 „Creditori” 

- cu sumele încasate în cont, necuvenite. 

472 „Venituri înregistrate în avans” 

- cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare. 
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473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare” 

- cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare.  

481 „Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate” 

- la instituţia subordonată, cu sumele primite de la instituţia superioară în vederea 

efectuării cheltuielilor. 

483 „Decontări din operaţii în participaţie” 

- cu sumele primite de la coparticipanţi. 

518 „Dobânzi” 

- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturi la trezorerie. 

519 „Împrumuturi pe termen scurt” 

- cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, 

conform legii, pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice finanţate integral din 

venituri proprii; 

 - cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea 

de cheltuieli. 

581 „Viramente interne” 

- cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil. 

751 „Venituri din vânzări de bunuri şi servicii” 

- cu sumele încasate reprezentând prestări servicii.  

Contul 5600101 „Disponibil curent al instituţiilor publice finanţate integral din venituri 

proprii - Disponibil curent la trezorerie” se creditează prin debitul conturilor: 

462 „Creditori” 

- cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit.  

481 „Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate” 

- la instituţia superioară, cu sumele virate instituţiilor subordonate în vederea efectuării 

cheltuielilor. 

483 „Decontări din operaţii în participaţie” 

- cu sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie. 

519 „Împrumuturi pe termen scurt” 

- cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local, 

conform legii, pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice finanţate integral din 

venituri proprii, rambursate; 

- cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor 

precedenţi. 

56002 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 
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- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în 

vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii. 

 
Contul 56002 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 
Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii ţin 

evidenţa rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii la sfârşitul anului, aflat în contul 

deschis la trezoreria statului. 

Contul 56002 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” este un cont bifuncţional. 
În debit, se înregistrează la sfârşitul anului soldul debitor al contului de disponibil al 

bugetului de venituri proprii, iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului 

de venituri proprii. 
Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii. 
Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului de venituri proprii. 

Contul 56002 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” se debitează prin creditul 

contului: 

5600101 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil 

curent la trezorerie” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea 

stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii. 

56003 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent. 

Contul 56002 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” se creditează prin debitul 

conturilor: 

56003 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent. 

770 „Finanţarea de la buget” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate, în 

vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii. 

 
Contul 56003 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” 
Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii 

evidenţiază excedentul rezultat din execuţia bugetului de venituri proprii din anii precedenţi, 

aflat în contul deschis la trezoreria statului. 
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Contul 56003 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” este un cont de activ. În 
debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, 
preluarea deficitului din anul curent. 

Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii din anii 

precedenţi. 

Contul 56003 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” se debitează prin 

creditul conturilor: 

468 „Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” 

- cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor 

precedenţi.  

56002 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent. 

Contul 56003 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” se creditează prin 

debitul conturilor: 

468 „Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” 

- cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenţi pentru 

efectuarea de cheltuieli. 

56002 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent. 

 
Contul 56004 „Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri 

proprii” 
Cu ajutorul acestui cont instituţiile finanţate integral din venituri proprii ţin evidenţa depozitelor 

constituite din veniturile bugetului de venituri proprii, aflate în conturile deschise la trezoreria 

statului sau instituţii de credit. 

Contul 56004 „Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii” este 

un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozitele 

constituite, potrivit legii, iar în credit, sumele transferate, la lichidarea depozitului. 
Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite din veniturile proprii la un 

moment dat. 

Contul 56004 „Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii” se 

debitează prin creditul contului: 

581 „Viramente interne” 

- cu sumele transferate pentru constituirea de depozite în condiţiile legii. 
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Contul 56004 „Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii” 

se creditează prin debitul contului: 

581 „Viramente interne” 

- cu sumele transferate la lichidarea depozitelor constituite. 

 
Contul 561 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 

subvenţii” 
Contul 561 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii” se 

dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 

56101    „Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii”; 

5610100 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii”   

56102     „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent”; 

5610200 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent”; 

56103      „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi”; 

5610300 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi”; 

 
Contul 56101 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 

subvenţii” 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor încasate din venituri proprii şi subvenţii, 

potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

Contul 56101 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii” 

este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri 

proprii şi subvenţii, iar în credit plăţile efectuate din venituri. 

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul din venituri existent în cont. 

Contul 56101 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii” se 
debitează prin creditul conturilor: 

411 „Clienţi” 

- cu sumele încasate de la clienţi, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate. 

413 „Efecte de primit de la clienţi” 

- cu sumele încasate de la clienţi. 

419 „Clienţi - creditori” 

- cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru livrări de 

bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii. 

461 „Debitori” 

- cu sumele încasate de la debitori. 
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462 „Creditori” 

- cu sumele încasate în cont, necuvenite. 

472 „Venituri înregistrate în avans” 

- cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare. 

473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare” 

- cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare.  

481 „Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate” 

- la instituţia subordonată, cu sumele primite de la instituţia superioară în vederea 

efectuării cheltuielilor. 

483 „Decontări din operaţii în participaţie” 

- cu sumele primite de la coparticipanţi. 

519 „Împrumuturi pe termen scurt” 

- cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea 

de cheltuieli. 

581 „Viramente interne” 

- cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil. 

751 „Venituri din vânzări de bunuri şi servicii” 

- cu sumele încasate reprezentând prestări servicii. 

772 „Venituri din subvenţii” 

- cu subvenţiile primite în contul de disponibil. 

Contul 56101 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii” se 
creditează prin debitul conturilor: 

462 „Creditori” 

- cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit.  

481 „Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate” 

- la instituţia superioară, cu sumele virate instituţiilor subordonate în vederea efectuării 

cheltuielilor. 

483 „Decontări din operaţii în participaţie” 

- cu sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiei în participaţie. 

519 „Împrumuturi pe termen scurt” 

- cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor 

precedenţi.  

56102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în 

vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii. 
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Contul 56102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 
Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii ţin 

evidenţa rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii la sfârşitul anului, aflat în contul 

deschis la trezoreria statului. 

Contul 56102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” este un cont bifuncţional. 
În debit, se înregistrează la sfârşitul anului soldul debitor al contului de disponibil al 

bugetului de venituri proprii şi subvenţii iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil 

al bugetului de venituri proprii şi subvenţii. 
Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii şi subvenţii. 
Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului de venituri proprii şi subvenţii. 

Contul 56102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” se debitează prin creditul 

contului: 

56101 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii”  

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea 

stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii şi subvenţii. 

56103 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent. 

Contul 56102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” se creditează prin debitul 

conturilor: 

56103 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent. 

770 „Finanţarea de la buget” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate, în vederea 

stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii şi subvenţii. 

 
Contul 56103 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” 
Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 

evidenţiază excedentul rezultat din execuţia bugetului de venituri proprii din anii precedenţi, 

aflat în contul deschis la trezoreria statului. 

Contul 56103 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” este un cont de activ. În 
debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, 
preluarea deficitului din anul curent. 

Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului de venituri proprii şi subvenţii 

din anii precedenţi. 
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Contul 56103 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” se debitează prin 

creditul conturilor: 

468 „Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” 

- cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor 

precedenţi.  

56102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent. 

Contul 56103 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” se creditează prin 

debitul conturilor: 

468 „Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” 

- cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenţi pentru 

efectuarea de cheltuieli. 

56102 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent. 

 
Contul 562 „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii” 
Contul 562 „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii” se dezvoltă în 

următoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 

56201     „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii”; 

5620100 „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii”  

56202     „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent”; 

5620200 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent”; 

56203      „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi”; 

5620300 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi”; 

 
Contul 56201 „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii” 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor încasate din venituri proprii, potrivit 

reglementărilor legale în vigoare. 

Contul 56201 „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii” este un cont de 
activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând venituri proprii, iar în 
credit plăţile efectuate din venituri. 

Soldul debitor reprezintă disponibilul din venituri existent în cont. 

Contul 56201 „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii” se debitează prin 

creditul conturilor: 

411 „Clienţi” 



 41

- cu sumele încasate de la clienţi, reprezentând contravaloarea bunurilor vândute, 

lucrărilor executate şi serviciilor prestate. 

413 „Efecte de primit de la clienţi” 

- cu sumele încasate de la clienţi. 

419 „Clienţi - creditori” 

- cu sumele încasate, reprezentând avansuri primite de la clienţi pentru livrări de 

bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii. 

461 „Debitori” 

- cu sumele încasate de la debitori. 

462 „Creditori” 

- cu sumele încasate în cont, necuvenite. 

472 „Venituri înregistrate în avans” 

- cu sumele încasate reprezentând venituri în avans aferente perioadelor viitoare. 

473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare” 

- cu sumele încasate în cont, care necesită clarificări suplimentare.  

518 „Dobânzi” 

- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturi la trezorerie. 

519 „Împrumuturi pe termen scurt” 

- cu sumele primite în timpul anului din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea 

de cheltuieli. 

581 „Viramente interne” 

- cu sumele intrate în cont din alt cont de disponibil. 

751 „Venituri din vânzări de bunuri şi servicii” 

- cu sumele încasate reprezentând prestări servicii. 

Contul 56201 „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii” se creditează prin 

debitul conturilor: 

462 „Creditori” 

- cu sumele plătite creditorilor, reprezentând sume încasate necuvenit.  

519 „Împrumuturi pe termen scurt” 

- cu sumele restituite care au fost primite în timpul anului din excedentul anilor 

precedenţi.  

56202 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri proprii în 

vederea stabilirii rezultatului execuţiei bugetului de venituri proprii. 
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Contul 56202 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 
Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice ţin evidenţa rezultatului execuţiei bugetului 

activităţilor finanţate integral din venituri proprii la sfârşitul anului, aflat în contul deschis la 

trezoreria statului. 

Contul 56202 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” este un cont bifuncţional. 
În debit, se înregistrează la sfârşitul anului soldul debitor al contului de disponibil al 

bugetului activităţii finanţată integral din venituri proprii iar în credit, soldul creditor la 

contului de disponibil al bugetului activităţii finanţată integral din venituri proprii. 
Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului activităţii finanţată integral din 

venituri proprii. 
Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului activităţii finanţată integral din 

venituri proprii.  

Contul 56202 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” se debitează prin creditul 

contului: 

56201 „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii”  

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul debitor al conturilor de venituri, în vederea 

stabilirii rezultatului execuţiei bugetului activităţii finanţată integral din venituri proprii. 

56203 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent. 

Contul 56202 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” se creditează prin debitul 

conturilor: 

56203 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent. 

770 „Finanţarea de la buget” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate, în vederea 

stabilirii rezultatului execuţiei bugetului activităţii finanţată integral din venituri proprii. 

 
Contul 56203 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” 
Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice evidenţiază excedentul rezultat din execuţia 

bugetului activităţii finanţată integral din venituri proprii din anii precedenţi, aflat în contul 

deschis la trezoreria statului. 

Contul 56203 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” este un cont de activ. În 
debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, 
preluarea deficitului din anul curent. 
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Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului activităţii finanţată integral din 

venituri proprii din anii precedenţi. 

Contul 56203 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” se debitează prin 

creditul conturilor: 

468 „Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” 

- cu sumele restituite care au fost acordate în timpul anului din excedentul anilor 

precedenţi.  

56202 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentul execuţiei bugetare din anul curent. 

Contul 56203 „Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi” se creditează prin 

debitul conturilor: 

468 „Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii” 

- cu sumele acordate în timpul anului din excedentul anilor precedenţi pentru 

efectuarea de cheltuieli. 

56202 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitul execuţiei bugetare din anul curent. 

2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice  

Nr. 

Crt. 
Descriere operaţiune 

Simbol cont 

debitor 

Simbol cont 

creditor 

A. 

Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului 
patrimonial la instituţiile finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii, precum şi activităţi 
finanţate integral din venituri proprii, la sfârşitul 
trimestrului 

  

1. Închiderea conturilor de venituri 7xx 121 

2. Închiderea conturilor de cheltuieli 121 6xx 

B. 

Operaţiuni referitoare la determinarea 
rezultatului execuţiei bugetului la instituţiile 
finanţate integral din venituri proprii, la sfârşitul 
exerciţiului financiar 

  

1. 
În cursul exerciţiului, încasarea veniturilor bugetului 

de venituri proprii 

5600101 461;411, (7xx)

2. Sume restituite din veniturile încasate 462 5600101 

3. Plata cheltuielilor din buget % 770 
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232 (234) 

401 (404) 

6xx, etc. 

4. 

În cursul exerciţiului, încasarea sumelor din 

excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea de 

cheltuieli 

5600101 5190190 

5. 
Sume acordate din excedentul anilor precedenţi 

pentru efectuarea de cheltuieli 

4680109 56003 

6. 
Restituirea sumelor primite din excedentul anilor 

precedenţi 

5190190 5600101 

7. 
Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor 

precedenţi 

56003 4680109 

8. 
Închiderea contului 770 „Finanţarea de la buget” cu 

soldul plăţilor nete de casă  

770 56002 

9. 

Închiderea contului 56001 „Disponibil curent al

instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii” 

cu soldul conturilor de venituri 

56002 5600101 

10. 
Virarea excedentului bugetului aferent exerciţiului 

curent în excedentul anului precedent 
56003 56002 

C. 

Operaţiuni referitoare la determinarea rezultatului 
execuţiei bugetului la instituţiile finanţate parţial 
din venituri proprii (venituri proprii şi subvenţii), 
la sfârşitul exerciţiului financiar 

  

1. 
În cursul exerciţiului, încasarea veniturilor bugetului 

de venituri proprii şi subvenţii 

5610100 461;411 (7xx)

2. Sume restituite din veniturile încasate 462 5610100 

3. 

Plata cheltuielilor din buget % 

232 (234) 

401 (404) 

6xx, etc. 

770 

4. 
Restituirea subvenţiilor neutilizate, bugetelor din 

care au fost acordate 

772 5610100 

5. 
În cursul exerciţiului, încasarea sumelor din 

excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea de 

5610100 5190190 
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cheltuieli 

6. 
Sume acordate din excedentul anilor precedenţi 

pentru efectuarea de cheltuieli 

4680109 56103 

7. 
Restituirea sumelor primite din excedentul anilor 

precedenţi 

5190190 5610100 

8. 
Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor 

precedenţi 

56103 4680109 

9. 
Închiderea contului 770 „Finanţarea de la buget” cu 

soldul plăţilor nete de casă  

770 56102 

10. 

Închiderea contului 56101 „Disponibil al instituţiilor 

publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii” cu soldul 

conturilor de venituri 

56102 5610100 

11. 
Virarea excedentului bugetului aferent exerciţiului 

curent în excedentul anului precedent 
56103 56102 

D. 

Operaţiuni referitoare la determinarea 
rezultatului execuţiei bugetului activităţilor 
finanţate integral din venituri proprii, la sfârşitul 
exerciţiului financiar 

  

1. 
În cursul exerciţiului, încasarea veniturilor bugetului 

activităţii finanţată integral din venituri proprii  

5620100 461;411 (7xx)

2. Sume restituite din veniturile încasate 462 5620100 

3. 

Plata cheltuielilor din buget % 

232 (234) 

401 (404) 

6xx, etc. 

770 

4. 
În cursul exerciţiului, încasarea sumelor din excedentul 

anilor precedenţi pentru efectuarea de cheltuieli 

5620100 5190190 

5. 
Sume acordate din excedentul anilor precedenţi 

pentru efectuarea de cheltuieli 

4680109 56203 

6. 
Restituirea sumelor primite din excedentul anilor 

precedenţi 

5190190 5620100 

7. 
Încasarea sumelor acordate din excedentul anilor 

precedenţi 

56203 4680109 
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8. 
Închiderea contului 770 „Finanţarea de la buget” cu 

soldul plăţilor nete de casă  

770 56202 

9. 

Închiderea contului 56201 „Disponibil al activităţilor 

finanţate din venituri proprii” cu soldul conturilor de 

venituri 

56202 5620100 

10. 
Virarea excedentului bugetului aferent exerciţiului 

curent în excedentul anului precedent 
56203 56202 

 

17. CAPITOLUL XV: „CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR 

EXTERNE NERAMBURSABILE - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 

AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI” devine CAPITOLUL XVII, cu aceeaşi denumire.  

18. CAPITOLUL XVI: „CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE 

TREZORERIEI CENTRALE” devine CAPITOLUL XVIII, cu aceeaşi denumire, care se 

modifică şi se completează astfel: 

18.1. Punctul 1 „Planul de conturi al trezoreriei centrale” se elimină.  

18.2. Punctul 2 „Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile” care devine punctul 1 se 

modifică şi se completează astfel: 

18.2.1. La clasa 1 „CONTURI DE CAPITALURI”, grupa 11 „Rezultatul reportat”, contul 

117 „Rezultatul reportat” se modifică şi se completează astfel: 

După „Contul 117 «Rezultatul reportat» se creditează prin debitul conturilor” se introduce 

următorul text: 

„462 «Creditori» 

- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă 

şi restituite acestora în următoarele exerciţii financiare. 

481 «Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate» 

- cu închiderea contului la începutul exerciţiului următor, prin transferarea soldului 

asupra rezultatului reportat. 

489 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent»  

- cu închiderea contului la începutul exerciţiului următor, prin transferarea soldului 

asupra rezultatului reportat”. 

După „Contul 117 «Rezultatul reportat» se debitează prin creditul conturilor” se introduce 

următorul text: 

„481 «Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate» 

- cu închiderea contului la începutul exerciţiului următor, prin transferarea soldului 

asupra rezultatului reportat. 
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489 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent” 

- cu închiderea contului la începutul exerciţiului următor, prin transferarea soldului 

asupra rezultatului reportat”. 

După „Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se creditează prin debitul conturilor” se 

introduce următorul text: 

„777 «Veniturile fondului de risc» 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi 

stabilirii rezultatului patrimonial. 

779 «Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit» 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi 

stabilirii rezultatului patrimonial. 

791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului» 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi 

stabilirii rezultatului patrimonial”. 

După „Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se creditează prin debitul conturilor” se elimină 

următorul text: 

„520 «Disponibil al bugetului de stat» 

- la sfârşitul anului, cu sumele virate pe baza extrasului de cont reprezentând 

excedentul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor 

teritoriale. 

524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului» 

- la sfârşitul anului, cu sumele virate de trezoreriile teritoriale pe baza extrasului de 

cont reprezentând excedentele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, 

evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale”. 

După „Contul 121 «Rezultatul patrimonial» se debitează prin creditul conturilor” se elimină 

următorul text: 

„520 «Disponibil al bugetului de stat» 

- la sfârşitul anului, cu sumele preluate pe baza extrasului de cont, reprezentând 

deficitul bugetului de stat din anul curent, evidenţiat în contabilitatea trezoreriilor 

teritoriale. 

524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului» 

- la sfârşitul anului, cu sumele preluate pe baza extrasului de cont, reprezentând 

deficitele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, evidenţiat în contabilitatea 

trezoreriilor teritoriale”. 
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18.2.2. La clasa 1 „CONTURI DE CAPITALURI”, grupa 13 „Fonduri cu destinaţie 

specială” se elimină contul 135 „Fondul de risc” şi contul 139 „Alte fonduri”.  

18.2.3. La clasa 1 „CONTURI DE CAPITALURI”, grupa 16 „Împrumuturi şi datorii 

asimilate” se modifică şi se completează astfel: 

Contul 168 „Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate” se modifică şi se 

completează conform punctului 8.3.2. din prezentele norme metodologice. 

18.2.4. LA CLASA 2 „CONTURI DE ACTIVE FIXE”, grupa 26 „Active financiare (peste 1 

an)”, contul 267 „Creanţe imobilizate” se modifică şi se completează astfel: 

După „Contul 267 «Creanţe imobilizate» se debitează prin creditul conturilor” se elimină 

următorul text: 

„472 «Venituri înregistrate în avans» 

- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate înregistrate în avans”. 

După „Contul 267 «Creanţe imobilizate» se debitează prin creditul conturilor” se elimină 

următorul text: 

„763 «Venituri din creanţe imobilizate» 
- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate” 

şi se înlocuieşte cu următorul text: 

„763 «Venituri din creanţe imobilizate» 
- cu valoarea dobânzilor datorate, calculate în baza dreptului constatat (accrual), 

pentru creanţele imobilizate, aferente perioadei de raportare”.  

18.2.5. La clasa 4 „CONTURI DE TERŢI”, grupa 44 „Bugetul statului, bugetul local, 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul trezoreriei statului şi conturi asimilate” se 

modifică şi se completează astfel: 

După „Contul 448 «Alte datorii şi creanţe cu bugetul» se creditează prin debitul conturilor” 

se elimină următorul text: 

„135 «Fondul de risc» 

- cu sumele de regularizat cu bugetului de stat la sfârşitul anului în limita sumelor 

alocate fondului de risc din acest buget. 

139 «Alte fonduri» 

- cu sumele datorate bugetului de stat conform prevederilor art. 4 din Hotărârea 

Guvernului nr. 1303/2002 privind modalitatea de închidere a Fondului de contrapartidă 

constituit din contravaloarea în monedă naţională a ajutoarelor economice 

nerambursabile, acordate Guvernului României de Comisia Europeană. 

- cu alte sume virate bugetului de stat conform legii”. 
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18.2.6. La clasa 4 „CONTURI DE TERŢI”, grupa 46 „Debitori şi creditori diverşi, debitori 

şi creditori ai bugetelor” se modifică şi se completează astfel: 

După „Contul 461 «Debitori» se debitează prin creditul conturilor” se elimină următorul text: 

„135 «Fondul de risc» 

- cu sumele datorate de beneficiarii garanţiilor de stat (garantaţi de stat) şi de 

beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutaţi), reprezentând 

comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen 

de către subîmprumutaţi sau garantaţi de stat a comisioanelor la fondul de risc şi, 

respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente 

finanţării rambursabile; 

- cu alte sume datorate, conform prevederilor legale. 

139 «Alte fonduri» 

- cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import 

sau de asistenţă financiară; 

- cu sumele datorate fondului constituit din cota de 1/10 aplicată la dobânda datorată 

de beneficiarii finali ai împrumutului BIRD 3723/1994 destinat finanţării proiectului de 

reabilitare a sectorului petrolier; 

- cu sumele datorate altor fonduri derulate prin trezoreria centrală”. 

şi se introduce următorul text: 

„777 «Veniturile fondului de risc» 

- cu sumele datorate de beneficiarii garanţiilor de stat (garantaţi de stat) şi de 

beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutaţi), reprezentând 

comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen 

de către subîmprumutaţi sau garantaţi de stat a comisioanelor la fondul de risc şi, 

respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente 

finanţării rambursabile; 

- cu alte sume datorate, conform prevederilor legale. 

779 «Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit» 

- cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import 

sau de asistenţă financiară; 

- cu alte sume datorate altor operaţiuni derulate prin trezoreria centrală”. 

După „Contul 461 «Debitori» se creditează prin debitul conturilor” se elimină următorul text: 

„135 «Fondul de risc» 

- cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripţie, conversie în acţiuni şi alte 

modalităţi prevăzute de lege conform legii, reprezentând obligaţii ale debitorilor pentru 
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comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere cuvenite fondului de risc, precum şi 

pentru rate, dobânzi şi alte costuri aferente garanţiilor de stat şi subîmprumuturilor; 

- cu creanţele fondului de risc predate la AVAS conform legii, reprezentând obligaţiile 

debitorilor pentru comisioane, majorări de întârziere datorate fondului de risc, precum 

şi pentru rate, dobânzi şi alte costuri în contul garanţiilor de stat executate şi 

nerecuperate de la debitori”. 

După „Contul 462 «Creditori» se creditează prin debitul conturilor” se introduce următorul 

text: 

„629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale» 

- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă 

şi restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar – 

înregistrare în roşu”. 

După „Contul 462 «Creditori» se debitează prin creditul conturilor” se elimină următorul 

text: 

„139 «Alte fonduri» 

- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă 

şi restituite acestora în următoarele exerciţii financiare. 

629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale»  

- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă 

şi restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar” 

şi se introduce următorul text: 

„117 «Rezultatul reportat» 

- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă 

şi restituite acestora în următoarele exerciţii financiare”. 

18.2.7. La clasa 4 „CONTURI DE TERŢI”, grupa 47 „Conturi de regularizare şi asimilate”, 

contul 471 „Cheltuieli înregistrate în avans” şi contul 472 „Venituri înregistrate în avans” se 

modifică şi se completează astfel: 

După „Contul 471 «Cheltuieli înregistrate în avans» se debitează prin creditul conturilor” se 

elimină următorul text: 

„168 «Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate» 

- cu valoarea dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate, datorate în 

exerciţile viitoare”. 

După „Contul 471 «Cheltuieli înregistrate în avans» se creditează prin debitul conturilor” se 

elimină următorul text: 

„666 «Cheltuieli privind dobânzile» 
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- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, 

conform scadenţelor”. 

După „Contul 472 «Venituri înregistrate în avans» se debitează prin creditul conturilor” se 

elimină următorul text: 

„267 «Creanţe imobilizate»  

- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate înregistrate în avans. 

763 «Venituri din creanţe imobilizate» 

- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate înregistrate în avans care reprezintă 

venituri ale perioadei curente. 

766 «Venituri din dobânzi» 

- cu dobânzile înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente”. 

18.2.8. La clasa 4 „CONTURI DE TERŢI”, grupa 48 „Decontări” se modifică şi se 

completează astfel: 

După „Contul 481 «Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate» se 

debitează prin creditul conturilor” se introduce următorul text: 

„52402 «Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent» 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitele bugetului trezoreriei statului ale unităţilor 

descentralizate ale trezoreriei statului preluate în contul trezoreriei centrale.  

117 «Rezultatul reportat» 

- închiderea contului la începutul exerciţiului următor, prin transferarea soldului asupra 

rezultatului reportat”. 

După „Contul 481 «Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate» se 

creditează prin debitul conturilor” se introduce următorul text: 

„52402 «Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent» 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentele bugetului trezoreriei statului virate de 

unităţile descentralizate ale trezoreriei statului în contul Trezoreriei centrale. 

117 «Rezultatul reportat» 

- închiderea contului la începutul exerciţiului următor prin transferarea soldului asupra 

rezultatului reportat”. 

După funcţiunea contului 481 „Decontări între instituţia superioară şi instituţiile 

subordonate” se introduce contul 489 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de 

stat din anul curent”. Funcţiunea contului este prevăzută la punctul 10.1. din prezentele 

norme metodologice. 

18.2.9. La clasa 5 „CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT”, grupa 51 

„Conturi la trezorerii şi instituţii de credit”, se modifică şi se completează astfel: 
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Contul 512 „Conturi la trezorerii şi instituţii de credit” se modifică şi se completează astfel: 

După „Contul 512 «Conturi la trezorerii şi instituţii de credit» se debitează prin creditul 

conturilor” se elimină următorul text:  

„135 «Fondul de risc» 

- cu sumele încasate de la AVAS din recuperarea creanţelor cesionate; 

- cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc; 

- cu alte sume încasate conform prevederilor legale. 

139 «Alte fonduri» 

- cu sumele încasate de la beneficiarii împrumutului subsidiar şi de garanţie, 

reprezentând comisioane de risc constituite conform prevederilor art. III din anexa nr.2 

a Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996; 

- cu sumele încasate în lei şi valută din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea 

activelor neperformante conform legii; 

- cu sumele încasate de la beneficiarii altor fonduri derulate în conturile de disponibil 

ale  trezoreriei centrale”. 

şi se introduce următorul text: 

„777 «Veniturile fondului de risc» 

- cu sumele încasate din recuperarea creanţelor cesionate; 

- cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc;  

- cu alte sume încasate conform prevederilor legale. 

779 «Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit» 

- cu alte sume încasate în conturile de disponibil ale  trezoreriei centrale. 

791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului» 

- cu sumele încasate în lei şi valută din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea 

activelor neperformante conform legii”. 

După „Contul 512 «Conturi la trezorerii şi instituţii de credit» se creditează prin debitul 

conturilor” se elimină următorul text:  

„135 «Fondul de risc» 

- cu sumele virate din disponibilităţle fondului de risc conform legii”. 

După „Contul 512 «Conturi la trezorerii şi instituţii de credit» se creditează prin debitul 

conturilor” se introduce următorul text:  

„777 «Veniturile fondului de risc» 

- cu sumele de regularizat cu bugetul de stat la sfârşitul anului în limita sumelor 

alocate fondului de risc din acest buget”. 
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După „Contul 518 «Dobânzi» se debitează prin creditul conturilor” se elimină următorul 

text: 

„135 «Fondul de risc» 

- cu sumele datorate de bugetul trezoreriei statului reprezentând dobânzi calculate 

pentru disponibilul fondului de risc păstrat în contul curent general al trezoreriei 

statului. 

139 «Alte fonduri» 

- cu dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor fondului de contrapartidă păstrate 

în contul curent general al trezoreriei statului; 

- cu dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor altor fonduri”. 

18.2.10. La clasa 5 „CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT”, grupa 52 

„Disponibil al bugetelor” se modifică şi se completează astfel: 

După „Contul 524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului» se debitează prin creditul 

conturilor” se introduce următorul text: 

„481 «Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate» 

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentele bugetului trezoreriei statului virate de 

unităţile descentralizate ale trezoreriei statului în contul Trezoreriei centrale”. 

După „Contul 524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului» se creditează prin debitul 

conturilor” se introduce următorul text: 

„481 «Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate»  

- la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitele bugetului trezoreriei statului ale unităţilor 

descentralizate ale trezoreriei statului preluate în contul trezoreriei centrale”. 

Funcţiunea contului 520 „Disponibil al bugetului de stat” se modifică şi se completează 

conform punctului 10.2. din prezentele norme metodologice. 

18.2.11. La clasa 6 „CONTURI DE CHELTUIELI”, grupa 62 „Cheltuieli cu alte servicii 

executate de terţi” se modifică şi se completează astfel: 

După „Contul 629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale» se creditează prin debitul 

conturilor” se elimină următorul text: 

„139 «Alte fonduri» 

- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din Fondul 

de contrapartidă, transferate asupra fondului pentru închiderea conturilor de cheltuieli; 

- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din sumele 

din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante, transferate 

asupra veniturilor pentru închiderea conturilor de cheltuieli; 
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- la sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei din alte 

fonduri, transferate asupra acestora pentru închiderea conturilor de cheltuieli. 

462 «Creditori» 

- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă 

şi restituite acestuia în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar”. 

După „Contul 629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale» se debitează prin creditul 

conturilor” se introduce următorul text: 

„462 «Creditori»  

- cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă 

şi restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar – 

înregistrare în roşu”. 

După „Contul 665 «Cheltuieli din diferenţe de curs valutar» se creditează prin debitul 

conturilor” se elimină următorul text: 

„135 «Fondul de risc» 

- cu diferenţele de curs valutar nefavorabile transferate asupra fondului de risc 

rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de debitori. 

139 «Alte fonduri» 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar nefavorabile transferate asupra 

fondurilor constituite în valută, pentru închiderea conturilor de cheltuieli”. 

După „Contul 666 «Cheltuieli privind dobânzile» se debitează prin creditul conturilor” se 

elimină următorul text:  

„168 «Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate» 

- cu valoarea dobânzilor datorate, aferente perioadei de raportare pentru împrumuturi 

şi datorii asimilate”  

471 «Cheltuieli înregistrate în avans» 

- cu sumele repartizate în perioadele sau exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, 

conform scadenţelor” şi se înlocuieşte cu următorul text: 

„168 «Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate» 

- cu valoarea dobânzilor datorate, calculate în baza dreptului constatat (accrual), 

pentru împrumuturi şi datorii asimilate, aferente perioadei de raportare”.  

 

18.2.12. La clasa 7 „CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢARI”, grupa 76 „Venituri 

financiare”, se modifică şi se completează astfel: 

După „Contul 763 «Venituri din creanţe imobilizate» se creditează prin debitul conturilor” se 

elimină următorul text: 
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„267 «Creanţe imobilizate» 

- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate. 

472 «Venituri înregistrate în avans» 

- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate înregistrate în avans care reprezintă 

venituri ale perioadei curente”. 

şi se înlocuieşte cu următorul text: 

„267 «Creanţe imobilizate» 

- cu valoarea dobânzilor datorate, calculate în baza dreptului constatat (accrual), 

pentru creanţele imobilizate, aferente perioadei de raportare”. 

După „Contul 765 «Venituri din diferenţe de curs valutar» se debitează prin creditul 

conturilor” se elimină următorul text: 

„135 «Fondul de risc» 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile transferate asupra 

fondului de risc, rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de debitori. 

139 «Alte fonduri» 

- la sfârşitul perioadei, cu diferenţele de curs valutar favorabile transferate asupra altor 

fonduri constituite în valută, pentru închiderea conturilor de venituri”. 

După „Contul 766 «Venituri din dobânzi» se creditează prin debitul conturilor” se elimină 

următorul text: 

„472 «Venituri înregistrate în avans» 

- cu dobânzile înregistrate în avans care reprezintă venituri ale perioadei curente”. 

18.2.13. La clasa 7 „CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI”, grupa 77 „Finanţări, 

subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială şi fonduri cu destinaţie 

specială”, se modifică şi se completează astfel: 

18.2.13.1. Contul 770 „Finanţarea de la buget” se modifică şi se completează astfel: 

După „Contul 770 «Finanţarea de la buget» se debitează prin creditul conturilor” se elimină 

următorul text: 

„524 «Disponibil al bugetului trezoreriei statului» 

- la sfârşitul perioadei, cu totalul plăţilor nete”. 

şi se înlocuieşte cu următorul text: 

„52402 «Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent» 

- la sfârşitul exerciţiului, cu soldul plăţilor nete de casă, preluat din contul de finanţare 

bugetară în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului execuţiei bugetului 

trezoreriei statului din anul curent”. 
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18.2.13.2. Se introduce contul 777 „Veniturile fondului de risc” cu următorul conţinut, şi 

se modifică şi completează conţinutul contului 779 „Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu 

gratuit” şi al contului 791 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului” astfel: 

„Contul 777 «Veniturile fondului de risc» 
Contul 777 «Veniturile fondului de risc» este un cont de pasiv. Cu ajutorul acestui cont 

se ţine evidenţa veniturilor provenind din comisioane pentru acoperirea riscurilor financiare 

care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoanele juridice 

de la instituţiile creditoare, precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi 

subîmprumutate beneficiarilor, precum şi din alte surse prevăzute de lege. 

În creditul contului se înregistrează veniturile aferente fondului de risc pentru acoperirea 

riscurilor financiare. În debitul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei veniturile 

încorporate în contul de rezultat patrimonial. 

Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în 

cursul perioadei. La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contabilitatea analitică se organizează distinct pentru garanţiile de stat şi acordurile de 

împrumut subsidiar interne şi, respectiv, pentru garanţiile de stat şi subîmprumuturi externe. 

Contul 777 «Veniturile fondului de risc» se creditează prin debitul conturilor: 

461 «Debitori» 

- cu sumele datorate de beneficiarii garanţiilor de stat (garantaţi de stat) şi de 

beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutaţi), reprezentând 

comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen 

de către subîmprumutaţi sau garantaţi de stat a comisioanelor la fondul de risc şi, 

respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente 

finanţării rambursabile; 

- cu alte sume datorate, conform prevederilor legale. 

512 «Conturi la trezorerii şi instituţii de credit» 

- cu sumele încasate din recuperarea creanţelor cesionate; 

- cu sumele alocate de la bugetul de stat în completarea fondului de risc;  

- cu alte sume încasate, conform prevederilor legale. 

Contul 777 «Veniturile fondului de risc» se debitează prin creditul contului: 

121 «Rezultatul patrimonial» 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi 

stabilirii rezultatului patrimonial. 

512 «Conturi la trezorerii şi instituţii de credit» 
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- cu sumele de regularizat cu bugetul de stat la sfârşitul anului în limita sumelor 

alocate fondului de risc din acest buget. 

Contul 779 «Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit» 

Contul 779 «Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit» este un cont de pasiv.  

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor aferente fondului de contrapartidă, 

precum şi a altor sume constituite din alte operaţiuni derulate în contul trezoreriei centrale, 

cum ar fi ajutor nerambursabil Olanda etc. 

Fondul de contrapartidă se constituie şi se utilizează conform prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de 

contrapartidă, cu modificările şi completările ulterioare. Fondul de contrapartidă administrat 

de Ministerul Finanţelor Publice provine din fonduri financiare constituite din ajutoare 

externe nerambursabile acordate Guvernului României de către guvernele ţărilor membre 

ale Grupului celor 24. 

Ajutoarele externe nerambursabile se prezintă sub forma unor programe de import şi de 

asistenţă financiară, convenite pe baza unor acorduri bilaterale. 

Programele de import au ca obiect finanţarea importului unor bunuri şi servicii deficitare 

pe piaţa internă, pentru susţinerea nivelului de trai al populaţiei şi pentru sprijinirea unor 

sectoare cheie ale economiei naţionale. Guvernul României constituie fondurile de 

contrapartidă din contravaloarea în moneda naţională a bunurilor şi serviciilor pe care le 

vinde pe piaţa internă sau unor operatori economici desemnaţi în acest sens. 

Programele de asistenţă financiară au ca obiect acordarea unor fonduri valutare pe care 

Guvernul României le utilizează pentru finanţarea importurilor de bunuri şi servicii ale unor 

beneficiari din sectoare cheie ale economiei naţionale. 

Fondul de contrapartidă este alocat în conformitate cu proiectele stabilite pe baza 

acordurilor bilaterale de finanţare a programelor de import sau a acordurilor de asistenţă 

financiară, aprobate prin hotărâri de guvern. 

În creditul contului se înregistrează veniturile aferente fondului de contrapartidă. În 

debitul contului se înregistrează la sfârşitul perioadei veniturile încorporate în contul de 

rezultat patrimonial. 

Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în 

cursul perioadei. La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contul 779 «Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit» se creditează prin debitul 

conturilor: 

461 «Debitori» 
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- cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import 

sau de asistenţă financiară; 

- cu alte sume datorate altor operaţiuni derulate prin trezoreria centrală. 

512 «Conturi la trezorerii şi instituţii de credit» 

- cu alte sume încasate în conturile de disponibil ale  trezoreriei centrale. 

Contul 779 «Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit» se debitează prin creditul 

contului: 

121 «Rezultatul patrimonial» 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi 

stabilirii rezultatului patrimonial. 

Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului» 
Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului» este un cont de pasiv.  

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor în lei şi în valută constituite din 

vărsăminte din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante (active bancare, 

creanţe comerciale şi alte active neperformante), conform prevederilor legale privind 

utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor neperformante, precum şi a 

altor sume constituite din alte operaţiuni derulate în contul trezoreriei centrale.  

În creditul contului se înregistrează veniturile aferente altor fonduri. În debitul contului 

se înregistrează la sfârşitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial. 

Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în 

cursul perioadei. La sfârşitul perioadei contul nu prezintă sold. 

Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului» se creditează prin debitul 

conturilor: 

512 «Conturi la trezorerii şi instituţii de credit» 

- cu sumele încasate în lei şi valută din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea 

activelor neperformante conform legii. 

Contul 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului» se debitează prin creditul 

contului: 

121 «Rezultatul patrimonial» 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia şi 

stabilirii rezultatului patrimonial”. 

18.3. Punctul 3 „Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei centrale 
a principalelor operaţiuni” devine punctul 2 şi se modifică şi se completează astfel: 

18.3.1. Se elimină operaţiunile contabile de la punctul I „Fondul de risc”, subpunctele 1, 2, 

3, 6, 7, 8.1, 8.2 şi 10 (înregistrările 3 şi 4) şi se înlocuiesc cu următorul text: 
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Nr. 

Crt. 
Descriere operaţiune 

Simbol cont 

debitor 

Simbol cont 

creditor 

I Fondul de risc   

1 

Creanţele fondului de risc reprezentând obligaţii de 
plată ale beneficiarilor garanţiilor de stat (garantaţi 
de stat) şi ai acordurilor de împrumut subsidiar 
(subîmprumutaţi) la fondul de risc 

  

 

Evidenţierea creanţelor în lei şi în valută, reprezentând 

comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere 

aplicate pentru neplata în termen de către 

subîmprumutaţi sau garantaţi de stat a comisioanelor la 

fondul de risc şi, respectiv, a ratelor scadente, a 

dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente 

finanţării rambursabile, precum şi alte sume datorate 

conform prevederilor legale 

461 777 

2 
Creanţele fondului de risc reprezentând obligaţii de 
plată din bugetul trezoreriei statului la fondul de risc

  

 

Înregistrarea creanţei reprezentând dobânzile calculate 

pentru disponibilul fondului de risc păstrat în contul 

curent general al trezoreriei statului 

51807 766 

 

Înregistrarea în contul de disponibil al fondului de risc a 

dobânzii încasate pentru disponibilul fondului de risc 

păstrat în contul curent general al trezoreriei statului 

51206 518 07 

3 Decontări cu bugetul de stat   

 

Încasarea în contul de disponibil al fondului de risc a 

sumelor primite de la bugetul de stat pentru 

completarea fondului de risc 

51206 777 

 
La sfârşitul anului, regularizarea cu bugetul de stat, în 

limita sumelor primite  

777 51206 

6 AAAS   

 

Predarea la AAAS a creanţelor reprezentând: 

- rate de capital, dobânzi şi alte costuri 

- comisioane de risc şi majorări de întârziere 

654 461 

 Încasarea de la AAAS a sumelor recuperate 51206 777 
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8 Stingerea creanţelor fondului de risc   

8.1 

Evidenţierea stingerii creanţelor prin scutire, anulare, 

prescripţie şi alte modalităţi prevăzute de lege 

reprezentând: 

- rate de capital, dobânzi şi alte costuri  

- comisioane de risc, dobânzi şi majorări de întârziere 

654 461 

8.2 
Stingerea creanţelor fondului de risc prin conversie în 

acţiuni reprezentând 
  

 

- rate de capital, dobânzi şi alte costuri conform legii 

- comision de risc, dobânzi şi majorări de întârziere 

conform legii 

654 

 

260 

461 

 

117 

10 Reevaluarea alin. 3 si 4   

 Închiderea conturilor de cheltuieli ale fondului de risc 121 6xx 

 Închiderea conturilor de venituri ale fondului de risc 7xx 121 

 
18.3.2. Se elimină operaţiunile contabile de la punctul II „Fondul de contrapartidă”, 

subpunctele 1, 3, 4, 9, 10 şi 12 şi se înlocuiesc cu următorul text: 

Nr. 
Crt 

Descriere operaţiune 
Simbol cont 

debitor 

Simbol cont 
creditor 

II Fondul de contrapartidă   

1 Înregistrarea sumelor datorate Fondului de 

contrapartidă de beneficiarii programelor de import 

sau de asistenţă financiară 

461 779 

9 Evidenţierea sumelor stinse şi a celor neutilizate de 

beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul de 

contrapartidă şi restituite Fondului de contrapartidă 

  

- Încasarea sumelor neutilizate 51206 462  

- Diminuarea sumelor datorate Fondului de 

contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau 

de asistenţă financiară înregistrate în exerciţiul financiar 

curent – înregistrare în roşu 

629 462 

 - Diminuarea sumelor datorate Fondului de 

contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau 

de asistenţă financiară înregistrate în următorul 

462 117 
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exerciţiu financiar 

- Evidenţierea stingerii creanţelor prin scutire, 

anulare, prescripţie şi alte modalităţi prevăzute de 

lege 

654 461 

10 Înregistrarea contravalorii dobânzilor de încasat din 

bugetul trezoreriei statului, aferente disponibilităţilor 

fondului de contrapartidă 

51807 766 

Închiderea la sfârşitul perioadei a conturilor de 

cheltuieli efectuate din Fondul de contrapartidă 

121 6xx 12 

Închiderea la sfârşitul perioadei a conturilor de 

venituri aferente Fondului de contrapartidă 

7xx 121 

 

18.3.3. Se elimină operaţiunile contabile de la punctul III „Comisioane de risc constituite 

conform prevederilor art.III din anexa nr. 2 din Ordonanţa Guvernului nr.34/1996”. 

18.3.4. Se elimină operaţiunile contabile de la punctul IV „Venituri din vărsăminte din 

privatizare şi din valorificarea activelor neperformante”, subpunctele 1, 7 şi 8 şi se 
înlocuiesc cu următorul text: 

Nr. 
Crt Descriere operaţiune 

Simbol cont 

debitor 

Simbol cont 

creditor 

1 Încasarea sumelor în lei şi valută din vărsăminte din 

privatizare şi din valorificarea activelor 

neperformante 

% 
51206 
51207 

791 

7 Închiderea conturilor de venituri aferente 

operaţiunilor din vărsăminte din privatizare şi din 

valorificarea activelor neperformante 

7xx 121 

8 Închiderea conturilor de cheltuieli aferente operaţiunilor 

din vărsăminte din privatizare şi din valorificarea 

activelor neperformante 

121 6xx 

 
18.3.5. Se elimină operaţiunea contabilă evidenţiată prin formula contabilă „471 = 168” 

de la punctele XVI „Cheltuielile bugetului de stat - MFP - Acţiuni generale”, XVII „Bugetul 

trezoreriei statului” şi XXI „Datorie publică guvernamentală”. 
18.3.6. Se elimină operaţiunea contabilă evidenţiată prin formula contabilă „267 = 472” 

de la punctul XVII „Bugetul trezoreriei statului”. 
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18.3.7. Operaţiunile contabile de la punctul XIII „Stabilirea deficitului bugetului de stat”, 

subpunctele 2-4 se modifică şi se completează conform punctului 10.4. din prezentele 

norme metodologice. 
18.3.8. Se elimină operaţiunile contabile de la punctul XVIII „Bugetul trezoreriei statului”, 

evidenţiate prin formulele contabile „5242 = 121” şi „121 = 5242” şi se înlocuiesc cu 

următorul text: 

Înregistrarea la sfârşitul anului a preluării 

excedentelor bugetului trezoreriei statului 

transferate de unităţile Trezoreriei statului 

52402 481 

Înregistrarea la sfârşitul anului a preluării 

defictelor bugetului trezoreriei statului 

transferate de unităţile Trezoreriei statului 

481 52402 

închiderea contului 481 la începutul 

exerciţiului următor, prin transferarea 

soldului asupra rezultatului reportat 

481 

 

117 

117 

 

481 

 

18.4. Punctul 4 „Transpunerea soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31 

decembrie 2008 în noul plan de conturi” se elimină. 
19. Se introduce CAPITOLUL XIX: CONTABILITATEA UNOR OPERAŢIUNI SPECIFICE 

UNITĂŢILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI, cu următorul cuprins:  

- CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DERULATE PRIN BUGETUL TREZORERIEI 

STATULUI ŞI A CHELTUIELILOR EFECTUATE PRIN BUGETUL DE STAT – 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – ACŢIUNI GENERALE, SPECIFICE UNITĂŢILOR 

TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI 

- CONTABILITATEA UNOR OPERAŢIUNI SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE 

ALE TREZORERIEI STATULUI 

1. Reguli generale 

1.1. Contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei statului şi a cheltuielilor 

efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale şi a altor 

operaţiuni prevăzute la prezentul capitol se organizează şi funcţionează atât pe principiul 

execuţiei de casă, prin înregistrarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în conturile 

corespunzătoare de venituri şi cheltuieli bugetare deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei 

statului pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, cât şi pe principiul contabilităţii de drepturi şi 

obligaţii (de angajamente). 
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1.2. La nivelul unităţilor Trezoreriei statului, contabilitatea operaţiunilor derulate prin 

bugetul Trezoreriei statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul 

Finanţelor Publice - Acţiuni generale şi a altor operaţiuni prevăzute la prezentul capitol, 

organizată pe principiul contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente), asigură 

înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, 

angajamentelor legale, plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective şi se conduce cu ajutorul 

Planului de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunilor de aplicare a acestuia, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 

Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

1.3. Activele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar achiziţionate din bugetul 

Trezoreriei Statului, după plata acestora, se preiau în contabilitate şi în patrimoniul 

direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti şi, 

concomitent, se scad din evidenţa contabilă a unităţilor Trezoreriei statului din bugetul 

cărora au fost plătite, pe bază de proces-verbal de predare-preluare aprobat de 

conducătorul direcţiei generale regionale a finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti. 

1.4. Conturile în afara bilanţului în care se înregistrează creditele bugetare aprobate, 

creditele de angajament aprobate, creditele bugetare deschise pentru cheltuieli proprii, 

creditele de angajament angajate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale şi 

instrucţiunile de utilizare a acestora sunt cele prevăzute în Planul de conturi pentru 

instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

1.5. (1) Contabilitatea operaţiunilor prevăzute la pct.3 se conduce la nivelul unităţilor 

Trezoreriei Statului din cadrul administraţiilor finanţelor publice judeţene şi a municipiului 

Bucureşti, serviciilor/birourilor fiscale municipale, orăşeneşti şi comunale şi ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, până la nivel de balanţă de verificare, fără a se întocmi situaţii 

financiare. 

(2) Balanţele de verificare întocmite la finele trimestrului şi anului bugetar se transmit 

activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale regionale ale 

finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti, după caz, în scopul includerii în situaţiile 

financiare trimestriale şi anuale. 

1.6. (1) Activităţile de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale 

regionale ale finanţelor publice întocmesc trimestrial şi anual situaţii financiare, în 
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conformitate cu prevederile legale în vigoare. Balanţele de verificare întocmite la finele 

trimestrului şi anului bugetar se vor  include în situaţiile financiare trimestriale şi anuale. 

(2) Situaţiile financiare trimestriale şi anuale întocmite la nivelul activităţilor de trezorerie şi 

contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi a 

municipiului Bucureşti  se centralizează în situaţiile financiare ale Trezoreriei centrale. 

1.7. Operaţiunile prevăzute la punctele 2. „Monografia privind înregistrarea în 

contabilitatea unităţilor Trezoreriei statului a principalelor operaţiuni derulate prin bugetul 

Trezoreriei statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanţelor 

Publice - Acţiuni generale” şi 3. „Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor 

trezoreriei statului a unor operaţiuni specifice” nu sunt limitative, acestea putând fi 

completate cu alte operaţiuni contabile aprobate în Planul de conturi pentru instituţiile 

publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

2. Monografia privind înregistrarea în CONTABILITATEA UNITĂŢILOR TREZORERIEI 

STATULUI A  PRINCIPALELOR OPERAŢIUNI DERULATE PRIN BUGETUL 

TREZORERIEI STATULUI ŞI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DIN BUGETUL DE STAT - 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 

Nr. 

crt 
Descriere operaţiuni 

Simbol cont 

debitor 

Simbol cont 

creditor 

 BUGETUL TREZORERIEI STATULUI    

 VENITURI   

1. Capitol/subcapitol de venituri bugetare 

31.02 „Venituri din dobânzi aferente 

Trezoreriei Statului de la alte sectoare”: 

  

 - înregistrarea dobânzilor de încasat 

aferente conturilor de disponibilităţi ale 

unităţilor Trezoreriei Statului fără 

casierii tezaur, deschise la instituţii de 

credit  

5180702 766 

 - încasarea dobânzilor  52401 5180702 
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2. Capitol/ subcapitol de venituri bugetare  

35.04 „Majorări de întârziere pentru 

venituri nevărsate la termen” 

- înregistrarea majorărilor de întârziere 

pentru neplata creanţelor bugetului 

trezoreriei statului 

% 

46609 

 

52401 

 

75103 

 - încasarea majorărilor de întârziere 52401 46609 

3. Capitol/subcapitol de venituri bugetare  

36.50 „Alte venituri”: 

  

 - înregistrarea comisioanelor percepute 

de Trezoreria statului pentru serviciile 

prestate clienţilor şi a prejudiciilor 

create ca urmare a afectării integrităţii 

disponibilităţilor băneşti păstrate la 

Trezoreria Statului, după caz 

46609 75104 

 - încasarea comisioanelor/ recuperarea 

prejudiciilor suportate din bugetul 

trezoreriei statului  

52401 46609 

 CHELTUIELI   

A . 
 

Capitolul de cheltuieli bugetare 51 
„Autorităţi publice şi acţiuni externe”

  

I. „Titlul 20 „Bunuri şi servicii”   

I.1 Articolul 20.01 „Bunuri şi servicii”:   

a) Materiale consumabile    

 Înregistrarea materialelor consumabile 
achiziţionate de la furnizori, conform 
sumelor facturate 

% 

401 

 - alineatul 01 „Furnituri de birou”  30208  

 - alineatul 02 „Materiale pentru curăţenie” 30208  

 - alineatul 05 „Carburanţi şi lubrefianţi” 30202  

 - alineatul 06 „Piese de schimb” 30204  

 Darea în consum a materialelor 
consumabile  

  

 - alineatul 01 „Furnituri de birou”  60208 30208 
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 - alineatul 02 „Materiale pentru  

curăţenie” 

60208 30208 

 - alineatul 05 “Carburanţi şi lubrifianţi” 60202 30202 

 - alineatul 06 “Piese de schimb” 60204 30204 

b) Cheltuieli privind energia şi apa - 

înregistrarea consumurilor facturate 

- alineatul 03 „Încălzit, iluminat şi forţă 

motrică” şi  

- alineatul  04 ”Apă, canal, salubritate” 

610 401 

c) Alte servicii executate de terţi - 

valoarea altor servicii executate de terţi, 

facturate 

 - alineatul 30 „Alte bunuri şi servicii 

pentru întreţinere şi funcţionare”  

628 401 

d) Cheltuieli cu transportul de bunuri şi 
personal - contravaloarea transportului 

de bunuri şi transportului de personal 

datorate terţilor  

- alineatul 07 „Transport”  

624 401 

e) Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
- valoarea serviciilor poştale şi a taxelor 

de telecomunicaţii datorate terţilor  

- valoarea serviciilor poştale şi a taxelor 

de telecomunicaţii datorate terţilor 

pentru care urmează să se primească 

facturi  

- alineatul 08 „Poştă, telecomunicaţii, 

radio, tv., internet” 

626 % 

401 

 

408 

f)  Cheltuieli cu servicii bancare şi 
asimilate  
- alineatul 09 „Materiale şi prestari 

servicii cu caracter funcţional” 

627 

sau 

401 

 

627 

770 

 

 

 

401 

I.2. Articolul 20.02 „Reparaţii curente”   
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 - valoarea facturată a lucrărilor de 

întreţinere şi reparaţii executate de terţi  

611 401 

I.3. Articolul 20.05 „Bunuri de natura 
obiectelor de inventar” 

  

 Valoarea la preţ de înregistrare a 

materialelor de natura obiectelor de 

inventar achiziţionate de la furnizori 

30301 401 

 Darea în folosinţă a materialelor de 

natura obiectelor de inventar 

30302 30301 

 Înregistrarea scoaterii din evidenţă a 

materialelor de natura obiectelor de 

inventar, pe baza procesului verbal de 

predare-preluare prevăzut la cap. I. 

Reguli generale, pct.3*) 

603 % 

 

30301 

30302 

I.4.  Articolul 20.11 „Cărţi, publicaţii şi 
materiale documentare”  
- valoarea la preţ de înregistrare a 

cărţilor, publicaţiilor şi materialelor  

documentare 

 

% 

603 

 

60208 

401 

I.5.  Articolul 20.30 „Alte cheltuieli”    

a)   - valoarea primelor de asigurare 

datorate terţilor  

Alineatul 03 „Prime de asigurare non-

viaţă”  

613 401 

b)   Alineatul 04 “Chirii”  

- valoarea chiriilor datorate terţilor 

612 401 

II.  Titlul 59 „Alte cheltuieli” 
Alineatul 59.17 „Despăgubiri civile” 
- valoarea sumelor aferente prejudiciilor 

create ca urmare a afectării integrităţii 

disponibilităţilor băneşti păstrate în 

Trezoreria statului 

 

679 

 

770 
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III.  Titlul 71. Active nefinanciare  
Articolul  71.01 „Active fixe” 
a) alineatul 02 „Maşini, echipamente şi 

mijloace de transport” 

- înregistrarea activelor fixe 

achiziţionate (cu încadrarea în 

Catalogul privind clasificarea şi duratele 

normale de funcţionare a mijloacelor 

fixe)  

213 404 

 b) alineatul 03 „Mobilier, aparatură 

birotică şi alte active corporale” 

- înregistrarea activelor fixe 

achiziţionate 

214 404 

 - înregistrarea scoaterii din evidenţă a 

activelor fixe, pe baza procesului verbal 

de predare-preluare prevăzut la cap. I. 

Reguli generale, pct.3*) 

658 %  

213 

214 

IV  Înregistrarea plăţii facturilor aferente 

operaţiunilor de la pct. I şi pct. III  

% 

401 

404 

770 

B  Capitolul de cheltuieli bugetare 55 
„Dobânzi”, titlul 30 „Dobânzi”  

  

 - înregistrarea dobânzilor datorate 

disponibilităţile păstrate în contul 

trezoreriei statului 

Notă: se înregistrează pe total dobânzi 

datorate într-o zi calendaristică, pe baza 

fişelor de calcul a dobânzii. În cazul 

dobânzilor la vedere care se achită în 

prima zi lucrătoare a lunii următoare 

celei de calcul, operaţiunea se 

înregistrează în ultima zi lucrătoare a 

lunii pentru care se efectuează calculul 

de dobândă. 

666 5180601 

 - înregistrarea dobânzilor plătite  5180601 770 
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 INCHIDEREA CONTURILOR DE 
VENITURI ŞI CHELTUIELI ŞI 
STABILIREA REZULTATULUI 
EXERCIŢIULUI CURENT  

  

1. Închiderea la sfârşitul perioadei de 

raportare a conturilor de venituri prin 

contul de rezultat patrimonial 

7xx 121 

2. Închiderea la sfârşitul perioadei de 

raportare a conturilor de cheltuieli prin 

contul de rezultat patrimonial 

121 6xx 

3. Transferul rezultatului patrimonial 

asupra rezultului reportat (excedent 

patrimonial), la începutul anului  

121 117 

4. Transferul rezultatului patrimonial 

asupra rezultatului reportat (deficit 

patrimonial), la începutul anului 

117 121 

5. Închiderea la sfârşitul exerciţiului 

bugetar a contului de finanţare de la 

bugetul trezoreriei statului prin contul de 

rezultat al execuţiei bugetului trezoreriei 

statului din anul curent (cu totalul 

plăţilor nete de casă) 

770 52402 

6. Transferul în contul Trezoreriei centrale 

a rezultatului execuţiei bugetului 

trezoreriei statului, la finele anului 

bugetar: 

- virare excedent  

- încasare deficit 

481 

 

 

 

52402 

52402 

 

 

 

481 

7. Închiderea contului 481 „Decontări între 

instituţia superioară şi instituţiile 

subordonate” la începutul exerciţiului 

următor, prin transferarea soldului 

debitor asupra rezultatului reportat 

117 481 
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8. Închiderea contului 481 „Decontări între 

instituţia superioară şi instituţiile 

subordonate” la începutul exerciţiului 

următor, prin transferarea soldului 

creditor asupra rezultatului reportat 

481 117 

 Cheltuielile BUGETULUI DE STAT – 
MFP- Acţiuni generale  

  

1 Capitolul 55 „Tranzacţii privind 
datoria publică şi împrumuturi” 
- titlul 30 „Dobânzi”, articolul 30.01 
„Dobânzi aferente datoriei publice 

interne”, alineatul 30.01.01 „Dobânzi 

aferente datoriei publice interne directe” 

  

 - înregistrarea dobânzilor datorate  666 51806 

 - plata dobânzilor datorate  51806 770 

2 Capitolul 56 „Transferuri cu caracter 
general între diferite nivele ale 
administraţiei”, subcapitolul 56.05 
„Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale din Fondul de 
Intervenţie” 
- titlul 51 „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice”, articolul 51 
„Transferuri curente”, alineatele 51.06 
„Transferuri din Fondul de intervenţie” si 

51.16 „Transferuri din bugetul de stat 

catre bugetele locale din Fondul 

National de Dezvoltare” 

  

 - înregistrarea plăţilor efectuate: 671 770 

 ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE 
CHELTUIELI ŞI STABILIREA 
REZULTATULUI EXERCIŢIULUI CURENT
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1. Închiderea la sfârşitul perioadei de 

raportare a conturilor de cheltuieli prin 

contul de rezultat patrimonial 

121 6xx 

2. Închiderea la sfârşitul exerciţiului bugetar 

a conturilor de finanţare de la bugetul de 

stat – MFP – Acţiuni generale prin contul 

de rezultat al execuţiei bugetului de stat 

din anul curent (cu totalul plăţilor nete de 

casă) 

770 52002 

3. Transferul în contul Trezoreriei centrale a 

rezultatului execuţiei bugetului de stat – 

MFP – Acţiuni generale din anul curent  

52002 489 

4. Închiderea contului 489 „Decontări privind 

încheierea execuţiei bugetului de stat din 

anul curent” la începutul exerciţiului 

următor prin transferarea soldului asupra 

rezultatului reportat 

489 117 

 

*) Activele fixe şi obiectele de inventar care se preiau în evidenţa contabilă şi în patrimoniul 

direcţiei generale regionale a finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti se înregistrează 

de acestea prin contul 779 „Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit”.  

3. Monografia privind înregistrarea în CONTABILITATEA UNITĂŢILOR TREZORERIEI 

STATULUI A UNOR OPERAŢIUNI SPECIFICE. 

Nr. 

Crt 
Descriere operaţiuni 

Simbol cont 

debitor 

Simbol cont 

creditor 
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1 Inregistrarea sumelor încasate în conturile 

operatorilor economici şi altor titulari de cont din afara 

sectorului public 

Notă:  

- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei 

luni, pe total, rulajele creditoare ale conturilor de 

disponibilităţi ale agenţilor economici diminuate cu 

rulajele debitoare ale conturilor 43 „Depozite ale 

agenţilor economici”, preluate din balanţa de 

verificare aferentă lunii respective. 

- La începutul anului 2014 se înregistrează pe total 

soldurile conturilor de la data de 31.12.2013 

preluate din balanţa de verificare.  

5120901 462 

2 Inregistrarea sumelor utilizate din conturile 

operatorilor economici şi altor titulari de cont din 

afara sectorului public 

Notă:  

- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei 

luni, pe total, rulajele debitoare ale conturilor de 

disponibilităţi ale agenţilor economici de la pct.1. 

diminuate cu rulajele creditoare ale conturilor 43 

„Depozite ale agenţilor economici", preluate din 

balanţa de verificare pentru luna respectivă. 

462 5120901 

3 Inregistrarea depozitelor operatorilor economici si ai 

altor titulari de cont din afara sectorului public 

Notă: 

- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei 

luni, pe total, rulajele creditoare, preluate din 

balanţa de verificare aferentă lunii respective, 

pentru conturile de depozit 43 „Depozite ale 

agenţilor economici”. 

581 

 

 

5120902 

5120901 

 

 

581 
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4 Restituirea în conturile de disponibilităţi a sumelor 

constituite în conturile de depozit ale operatorilor 

economici şi ai altor titulari de cont din afara 

sectorului public. 

Notă: 

- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei 

luni, pe total, rulajele debitoare preluate din balanţa 

de verificare pentru conturile de depozit 43 

„Depozite ale agenţilor economici”. 

- La începutul anului 2014 se înregistrează sumele 

aflate în soldul conturilor de depozit 43 „Depozite ale 

agenţilor economici” existente la data de data de 

31.12.2013. 

581 

 

 

 

 

5120901 

5120902 

 

 

 

 

581 

5 Înregistrarea la începutul anului 2014 a sumelor 

aflate în soldul conturilor de depozit 43 „Depozite 

ale agenţilor economici" existente la data de 

31.12.2013 

5120902 462 

6 Certificate de trezorerie de la populatie în depozit 

Notă: 

- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei 

luni, pe total, rulajele creditoare preluate din balanţa 

de verificare pentru contul 42 „Certificate de 

depozit" 

- La începutul anului 2014 se înregistrează pe total 

soldul contului 42 „Certificate de depozit" de la data 

de 31.12.2013 preluat din balanţa de verificare. 

51210 5190109 

7 Lichidarea certificatelor de trezorerie de la populatie 

în depozit 

Notă: 

- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a fiecărei 

luni, pe total, rulajele debitoare preluate din balanţa 

de verficare pentru contul 42 "Certificate de 

depozit". 

5190109 51210 

 

20. CAPITOLUL XVII: „ANEXE” devine CAPITOLUL XX: „ANEXE”. 
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20.1. Din CAPITOLUL XX: „ANEXE” se elimină următoarele anexe: 

- Anexa nr.1 „TABEL DE TRANSPUNERE CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND 

BUGETUL DE STAT VENITURI”; 

- Anexa nr.2 „TABEL DE TRANSPUNERE CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND 

BUGETELE LOCALE VENITURI”; 

- Anexa nr.3 „TABEL DE TRANSPUNERE CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND 

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT VENITURI”; 

- Anexa nr.4 „TABEL DE TRANSPUNERE CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND 

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ VENITURI”; 

- Anexa nr.5 „TABEL DE TRANSPUNERE CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND 

BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE 

VENITURI”; 

- Anexa nr.8 „TABEL DE TRANSPUNERE CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND 

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE VENITURI”; 

- Anexa nr.10 „TABEL DE TRANSPUNERE CLASIFICAŢIA INDICATORILOR BUGETULUI 

INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN 

VENITURI PROPRII”; 

- Anexa nr.11 „TABEL DE CONCORDANŢĂ ÎNTRE CONTURILE DE VENITURI ŞI 

CLASIFICAŢIA BUGETARĂ CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND VENITURILE ŞI 

CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETELOR LOCALE”; 

- Anexa nr. 12 „TABEL DE CONCORDANŢĂ ÎNTRE CONTURILE DE CHELTUIELI ŞI 

CLASIFICAŢIA BUGETARĂ CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELE 

PUBLICE CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ”. 

20.2. La CAPITOLUL XX: „ANEXE” se introduc următoarele anexe: 

- „TABEL DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ŞI 

CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELE 

PUBLICE – VENITURI”, prevăzute în anexa nr.4 la prezentele norme metodologice; 

- „TABEL DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE CHELTUIELI ŞI 

CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELE 

PUBLICE – CHELTUIELI, CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ”, prevăzute în anexa nr.5 la 

prezentele norme metodologice. 

21. Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
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Anexa nr.1 
 

PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE   
 

C 
L 
A
S
A 

G 
R 
U 
P 
A 

CONT SINTETIC 
gr.I, gr. II si gr.III DENUMIRE CONT NOU 

1   CONTURI DE CAPITALURI 
 10  CAPITAL, REZERVE, FONDURI 
  100  Fondul activelor fixe necorporale 
  100 00 Fondul activelor fixe necorporale 
  100 00 00 Fondul activelor fixe necorporale 
  101 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 
  101 00  Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 
  101 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului 
  102 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 
  102 00  Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 
  102 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 
  103 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor 

administrativ - teritoriale 
  103 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor 

administrativ - teritoriale 
  103 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor 
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administrativ - teritoriale 
  104 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor 

administrativ - teritoriale 
  104 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor 

administrativ - teritoriale 
  104 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor 

administrativ - teritoriale 
  105 Rezerve din reevaluare 
  105 01 Rezerve din reevaluarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri 
  105 01 00 Rezerve din reevaluarea terenurilor şi amenajărilor la terenuri 
  105 02 Rezerve din reevaluarea construcţiilor 
  105 02 00 Rezerve din reevaluarea construcţiilor 
  105 03  Rezerve din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, 

animalelor şi plantaţiilor 
  105 03 00 Rezerve din reevaluarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, 

animalelor şi plantaţiilor 
  105 04 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor 

de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 
  105 04 00 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor 

de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 
  105 05 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului 
  105 05 00 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului 
  106 Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate 

(SAPARD) 
  106 00 Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate 

(SAPARD)  
  106 00 00 Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate 

(SAPARD) 
 

 11  REZULTATUL REPORTAT 
  117  Rezultatul reportat 
  117 00 Rezultatul reportat 
  117 00 00 Rezultatul reportat 
 12  REZULTATUL PATRIMONIAL 
  121   Rezultatul patrimonial  
  121 00 Rezultatul patrimonial  
  121 00 00 Rezultatul patrimonial  
 13  FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 
  132 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 
  132 00  Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 
  132 00 00 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 
  133 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 
  133 00 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 
  133 00 00 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 
  139 Alte fonduri 
  139 01  Fond de dezvoltare a spitalului 
  139 01 00 Fond de dezvoltare a spitalului 
 15  PROVIZIOANE 
  151  Provizioane  
  151 01  Provizioane sub 1 an 
  151 01 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalităţi, despăgubiri, daune şi alte 

datorii incerte sub 1 an  
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  151 01 02 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor sub 1 an 
  151 01 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câştigate în instanţă sub 1 an
  151 01 04 Provizioane pentru garanţii ce vor fi executate aferente împrumuturilor 

garantate sub 1 an 
  151 01 08 Alte provizioane sub 1 an 
  151 02 Provizioane peste 1 an 
  151 02 01  Provizioane pentru litigii, amenzi, penalităţi, despăgubiri, daune şi alte 

datorii incerte peste 1 an 
  151 02 02 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor peste 1 an 
  151 02 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câştigate în instanţă peste 1 an
  151 02 04 Provizioane pentru garanţii ce vor fi executate aferente împrumuturilor 

garantate peste 1 an 
  151 02 08 Alte provizioane peste 1 an 

 
 16  ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE 

 - pe termen mediu şi lung - 
  161 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 
  161 01 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare 

în exerciţiul curent 
  161 01 00 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare 

în exerciţiul curent 
  161 02  Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare 

în exerciţiile viitoare 
  161 02 00 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu termen de răscumpărare 

în exerciţiile viitoare 
  162 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 

publice locale 
  162 01 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 

publice locale cu termen de rambursare în exerciţiul curent 
  162 01 00 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 

publice locale cu termen de rambursare în exerciţiul curent 
  162 02 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 

publice locale cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare 
  162 02 00 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 

publice locale cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare 
  163 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei 

publice locale 
  163 01 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei 

publice locale cu termen de rambursare în exerciţiul curent 
  163 01 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei 

publice locale cu termen de rambursare în exerciţiul curent 
  163 02  Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei 

publice locale cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare 
  163 02 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei 

publice locale cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare 
  164 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat 
  164 01 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de 

rambursare în exerciţiul curent 
  164 01 00 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de 

rambursare în exerciţiul curent 
  164 02 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de 

rambursare în exerciţiile viitoare 
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  164 02 00 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat cu termen de 
rambursare în exerciţiile viitoare 

  165 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat 
  165 01 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de 

rambursare în exerciţiul curent 
  165 01 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de 

rambursare în exerciţiul curent 
  165 02 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de 

rambursare în exerciţiile viitoare 
  165 02 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat cu termen de 

rambursare în exerciţiile viitoare 
  166 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare 
  166 01 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce 

urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent) 
  166 01 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale 

de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce 
urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent) 

  166 01 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul 
curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi 
plătite în cursul exerciţiului curent) 

  166 01 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru
şomaj  din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce 
urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent) 

  166 01 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al 
trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul 
exerciţiului curent) 

  166 02 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele ce 
urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare) 

  166 02 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale 
de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce 
urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare) 

  166 02 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul 
curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi 
plătite în cursul exerciţiilor viitoare) 

  166 02 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru 
şomaj  din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce 
urmează a fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare) 

  166 02 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate din contul curent general al 
trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul 
exerciţiilor viitoare) 

  167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 
  167 01 Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în 

exerciţiul curent 
  167 01 01 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din Fondul special de 

dezvoltare la dispoziţia Guvernului (cu termen de rambursare în 
exerciţiul curent) 

  167 01 02 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din contul curent general al 
trezoreriei statului (cu termen de rambursare în exerciţiul curent) 

  167 01 03 Alte împrumuturi şi datorii asimilate - primite din venituri din privatizare 
(cu termen de rambursare în exerciţiul curent) 
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  167 01 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea 
creditelor comerciale în împrumuturi (cu termen de rambursare în 
exerciţiul curent) 

  167 01 09 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (cu termen de rambursare în 
exerciţiul curent)   

  167 02  Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de rambursare în 
exerciţiile viitoare 

  167 02 01 Alte împrumuturi şi datorii asimilate -  primite din Fondul special de 
dezvoltare la dispoziţia Guvernului (cu termen de rambursare în 
exerciţiile viitoare) 

  167 02 02 Alte împrumuturi şi datorii asimilate -  primite din contul curent general 
al trezoreriei statului (cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare) 

  167 02 03 Alte împrumuturi şi datorii asimilate -  primite din venituri din privatizare 
(cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare) 

  167 02 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din reclasificarea 
creditelor comerciale în împrumuturi (cu termen de rambursare în 
exerciţiile viitoare) 

  167 02 09 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (cu termen de rambursare în 
exerciţiile viitoare)  

  168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate 
  168 01 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 
  168 01 00 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 
  168 02 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de 

autorităţile administraţiei publice locale 
  168 02 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de 

autorităţile administraţiei publice locale 
  168 03 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de 

autorităţile administraţiei publice locale 
  168 03 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de 

autorităţile administraţiei publice locale 
  168 04 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat 
  168 04 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de stat 
  168 05 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat 
  168 05 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe garantate de stat 
  168 07  Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate 
  168 07 01 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate -  primite din Fondul 

special de dezvoltare la dispoziţia Guvernului 
  168 07 02 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate -  primite din contul 

curent general al trezoreriei statului 
  168 07 03 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate -  primite din venituri 

din privatizare 
  168 07 08 Dobânzi aferente creditelor pe termen lung provenite din reclasificarea 

creditelor comerciale în împrumuturi 
  168 07 09 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate -  altele 
  169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 
  169 01 Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru sumele ce urmează a 

fi plătite în cursul exerciţiului curent) 
  169 01 00 Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru sumele ce urmează a 

fi plătite în cursul exerciţiului curent) 
  169 02 Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru sumele ce urmează a 

fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare) 
  169 02 00 Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru sumele ce urmează a 
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fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare) 
2   CONTURI DE ACTIVE FIXE 
 20  ACTIVE FIXE NECORPORALE 
  203 Cheltuieli de dezvoltare 
  203 00 Cheltuieli de dezvoltare 
  203 00 00 Cheltuieli de dezvoltare 
  205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
  205 00 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
  205 00 00 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
  206 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive 
  206 00 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive 
  206 00 00 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive 
  208 Alte active fixe necorporale 
  208 01 Programe informatice 
  208 01 00 Programe informatice 
  208 02  Alte active fixe necorporale 
  208 02 00 Alte active fixe necorporale 
 21  ACTIVE FIXE CORPORALE 
  211 Terenuri şi amenajări la terenuri 
  211 01 Terenuri  
  211 01 00 Terenuri  
  211 02 Amenajări la terenuri 
  211 02 00 Amenajări la terenuri 
  212 Construcţii 
  212 00 Construcţii 
  212 00 00 Construcţii 
  213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii 
  213 01 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 
  213 01 00 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 
  213 02 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare 
  213 02 00 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare 
  213 03 Mijloace de transport 
  213 03 00 Mijloace de transport 
  213 04 Animale şi plantaţii 
  213 04 00 Animale şi plantaţii 
  214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor 

umane şi materiale şi alte active fixe corporale 
  214 00 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor 

umane şi materiale şi alte active fixe corporale 
  214 00 00 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor 

umane şi materiale şi alte active fixe corporale 
  215 Alte active ale statului 
  215 00 Alte active ale statului 
  215 00 00 Alte active ale statului 
 23  ACTIVE FIXE ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE 
  231 Active fixe corporale în curs de execuţie 
  231 00 Active fixe corporale în curs de execuţie 
  231 00 00 Active fixe corporale în curs de execuţie 
  232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 
  232 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 
  232 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 
  233 Active fixe necorporale în curs de execuţie 
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  233 00  Active fixe necorporale în curs de execuţie 
  233 00 00 Active fixe necorporale în curs de execuţie 
  234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 
  234 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 
  234 00 00  Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 
 26  ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an) 
  260 Titluri de participare 
  260 01 Titluri de participare cotate 
  260 01 00 Titluri de participare cotate 
  260 02 Titluri de participare necotate 
  260 02 00 Titluri de participare necotate 
  260 03 Alte participaţii 
  260 03 00 Alte participaţii 
  265 Alte titluri imobilizate 
  265 00 Alte titluri imobilizate 
  265 00 00 Alte titluri imobilizate 
  267 Creanţe imobilizate 
  267 01 Creanţe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul 

exerciţiului curent) 
  267 01 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare 

aflat la dispoziţia Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi încasate 
în cursul exerciţiului curent) 

  267 01 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilităţile contului 
curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi 
încasate în cursul exerciţiului curent) 

  267 01 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru 
sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiului curent) 

  267 01 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce 
urmează a fi încasate în cursul exerciţiului curent) 

  267 01 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi 
încasate în cursul exerciţiului curent) - altele 

  267 01 08 Alte creanţe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în 
cursul exerciţiului curent) 

  267 02 Creanţe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul 
exerciţiilor viitoare) 

  267 02 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare 
aflat la dispoziţia Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi încasate 
în cursul exerciţiilor viitoare) 

  267 02 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilităţile contului 
curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi 
încasate în cursul exerciţiilor viitoare) 

  267 02 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare (pentru 
sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiilor viitoare) 

  267 02 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru sumele ce 
urmează a fi încasate în cursul exerciţiilor viitoare) 

  267 02 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce urmează a fi 
încasate în cursul exerciţiilor viitoare) - altele 

  267 02 08 Alte creanţe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în 
cursul exerciţiilor viitoare) 

  267 06  Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung 
  267 06 01 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din Fondul 

de dezvoltare la dispoziţia Guvernului  



 82

  267 06 02 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din contul 
curent general al trezoreriei statului  

  267 06 03 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din venituri 
din privatizare  

  267 06 04 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din buget  
  267 06 05 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung -altele 
  267 06 09 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate  
  269 Varsăminte de efectuat pentru active financiare 
  269 01 Varsăminte de efectuat pentru active financiare - curente 
  269 01 00  Varsăminte de efectuat pentru active financiare - curente 
  269 02 Varsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente 
  269 02 00 Varsăminte de efectuat pentru active financiare - necurente 
 28  AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE 
  280 Amortizări privind activele fixe necorporale 
  280 03 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 
  280 03 00 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 
  280 05 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, 

drepturilor şi activelor similare 
  280 05 00 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, 

drepturilor şi activelor similare 
  280 08 Amortizarea altor active fixe necorporale 
  280 08 00 Amortizarea altor active fixe necorporale 
  281 Amortizări privind activele fixe corporale 
  281 01 Amortizarea amenajarilor la terenuri 
  281 01 00 Amortizarea amenajarilor la terenuri 
  281 02  Amortizarea construcţiilor 
  281 02 00 Amortizarea construcţiilor 
  281 03  Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi 

plantaţiilor 
  281 03 00 Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi 

plantaţiilor 
  281 04  Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de 

protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 
  281 04 00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de 

protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 
 29  AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE 

VALOARE A ACTIVELOR FIXE 
  290 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale 
  290 04 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare 
  290 04 00 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare 
  290 05 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor 

comerciale, drepturilor şi activelor similare 
  290 05 00 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor

comerciale, drepturilor şi activelor similare 
  290 08 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale 
  290 08 00 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale 
  291 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale 
  291 01 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor la terenuri 
  291 01 00 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor la terenuri 
  291 02  Ajustări pentru deprecierea construcţiilor 
  291 02 00 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor 
  291 03  Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, 
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animalelor şi plantaţiilor 
  291 03 00 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, 

animalelor şi plantaţiilor 
  291 04  Ajustari pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului 

de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 
  291 04 00 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului 

de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 
  293 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe în curs de execuţie 
  293 01  Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de execuţie 
  293 01 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe necorporale în curs de executie
  293 02  Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuţie 
  293 02 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe corporale în curs de execuţie 
  296 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare 
  296 01 Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare 
  296 01 01  Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor cotate 
  296 01 02 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor necotate 
  296 01 03 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor participaţii 
  296 02 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare 
  296 02 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active financiare 

 
3   CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE
 30  STOCURI DE MATERII ŞI MATERIALE 
  301  Materii prime 
  301 00  Materii prime 
  301 00 00 Materii prime 
  302 Materiale consumabile 
  302 01 Materiale auxiliare 
  302 01 00 Materiale auxiliare 
  302 02  Combustibili 
  302 02 00 Combustibili 
  302 03  Materiale pentru ambalat 
  302 03 00 Materiale pentru ambalat 
  302 04  Piese de schimb 
  302 04 00 Piese de schimb 
  302 05  Seminţe şi materiale de plantat 
  302 05 00 Seminţe şi materiale de plantat 
  302 06  Furaje 
  302 06 00 Furaje 
  302 07  Hrană 
  302 07 00 Hrană 
  302 08  Alte materiale consumabile 
  302 08 00 Alte materiale consumabile 
  302 09  Medicamente şi materiale sanitare 
  302 09 00 Medicamente şi materiale sanitare 
  303 Materiale de natura obiectelor de inventar 
  303 01  Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie 
  303 01 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie 
  303 02 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă 
  303 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă 
  304 Materiale rezervă de stat şi de mobilizare 
  304 01  Materiale rezervă de stat 
  304 01 00 Materiale rezervă de stat 
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  304 02  Materiale rezervă de mobilizare 
  304 02 00 Materiale rezervă de mobilizare 
  305 Ambalaje rezervă de stat şi de mobilizare 
  305 01  Ambalaje rezervă de stat 
  305 01 00 Ambalaje rezervă de stat 
  305 02 Ambalaje rezervă de mobilizare 
  305 02 00 Ambalaje rezervă de mobilizare 
  307  Materiale date în prelucrare în instituţie 
  307 00 Materiale date în prelucrare în instituţie 
  307 00 00 Materiale date în prelucrare în instituţie 
  309  Alte stocuri  
  309 00  Alte stocuri 
  309 00 00 Alte stocuri 
 33  PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE 
  331  Produse în curs de execuţie 
  331 00  Produse în curs de execuţie 
  331 00 00 Produse în curs de execuţie 
  332  Lucrări şi servicii în curs de execuţie 
  332 00 Lucrări şi servicii în curs de execuţie 
  332 00 00 Lucrări şi servicii în curs de execuţie 
 34  PRODUSE 
  341  Semifabricate 
  341 00 Semifabricate 
  341 00 00 Semifabricate 
  345  Produse finite 
  345 00  Produse finite 
  345 00 00 Produse finite 
  346  Produse reziduale 
  346 00  Produse reziduale 
  346 00 00 Produse reziduale 
  347  Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
  347 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
  347 00 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
  348  Diferenţe de preţ la produse 
  348 00  Diferenţe de preţ la produse 
  348 00 00 Diferenţe de preţ la produse 
  349  Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a 

unităţilor administrativ - teritoriale 
  349 00  Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a 

unităţilor administrativ - teritoriale 
  349 00 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a 

unităţilor administrativ - teritoriale 
 35  STOCURI AFLATE LA TERŢI 
  351 Materii şi materiale aflate la terţi 
  351 01 Materii şi materiale aflate la terţi 
  351 01 00 Materii şi materiale aflate la terţi 
  351 02  Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terţi 
  351 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terţi 
  354 Produse aflate la terţi 
  354 01 Semifabricate aflate la terţi 
  354 01 00 Semifabricate aflate la terţi 
  354 05  Produse finite aflate la terţi 
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  354 05 00 Produse finite aflate la terţi 
  354 06 Produse reziduale aflate la terţi 
  354 06 00 Produse reziduale aflate la terţi 
  356  Animale aflate la terţi 
  356 00 Animale aflate la terţi 
  356 00 00 Animale aflate la terţi 
  357  Mărfuri aflate la terţi 
  357 00  Mărfuri aflate la terţi 
  357 00 00 Mărfuri aflate la terţi 
  358  Ambalaje aflate la terţi 
  358 00  Ambalaje aflate la terţi 
  358 00 00 Ambalaje aflate la terţi 
  359  Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi 
  359 00  Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi 
  359 00 00 Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi 
 36  ANIMALE 
  361  Animale şi păsări 
  361 00  Animale şi păsări 
  361 00 00 Animale şi păsări 
 37  MĂRFURI 
  371  Mărfuri 
  371 00  Mărfuri 
  371 00 00 Mărfuri 
  378  Diferenţe de preţ la mărfuri (adaos comercial)  
  378 00  Diferenţe de preţ la mărfuri (adaos comercial)  
  378 00 00 Diferenţe de preţ la mărfuri (adaos comercial)  
 38  AMBALAJE 
  381  Ambalaje 
  381 00  Ambalaje 
  381 00 00 Ambalaje 
 39  AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI 

PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 
  391  Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 
  391 00  Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 
  391 00 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 
  392 Ajustări pentru deprecierea materialelor 
  392 01 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile 
  392 01 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile 
  392 02  Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar 
  392 02 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar 
  393  Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie 
  393 00  Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie 
  393 00 00 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie 
  394 Ajustări pentru deprecierea produselor 
  394 01  Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor 
  394 01 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor 
  394 05  Ajustări pentru deprecierea produselor finite 
  394 05 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite 
  394 06  Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale 
  394 06 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale 
  395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi 
  395 01 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi 
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  395 01 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi 
  395 02  Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi 
  395 02 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi 
  395 03  Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi 
  395 03 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi 
  395 04 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi 
  395 04 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi 
  395 06  Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi 
  395 06 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi 
  395 07  Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi 
  395 07 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi 
  395 08  Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi 
  395 08 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi 
  396  Ajustări pentru deprecierea animalelor 
  396 00  Ajustări pentru deprecierea animalelor 
  396 00 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor 
  397  Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 
  397 00  Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 
  397 00 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 
  398  Ajustări pentru deprecierea ambalajelor 
  398 00  Ajustări pentru deprecierea ambalajelor 
  398 00 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor 
4   CONTURI DE TERŢI 
 40  FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE 
  401 Furnizori 
  401 01 Furnizori sub 1 an 
  401 01 00 Furnizori sub 1 an 
  401 02 Furnizori peste 1 an 
  401 02 00 Furnizori peste 1 an 
  403 Efecte de plătit 
  403 01 Efecte de plătit sub 1 an 
  403 01 00 Efecte de plătit sub 1 an 
  403 02 Efecte de plătit peste 1 an 
  403 02 00 Efecte de plătit peste 1 an 
  404 Furnizori de active fixe 
  404 01 Furnizori de active fixe sub 1 an 
  404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 an 
  404 02 Furnizori de active fixe peste 1 an 
  404 02 00 Furnizori de active fixe peste 1 an 
  405 Efecte de plătit pentru active fixe 
  405 01  Efecte de platit pentru active fixe sub 1 an  
  405 01 00 Efecte de platit pentru active fixe sub 1 an 
  405 02 Efecte de platit pentru active fixe peste 1 an 
  405 02 00 Efecte de platit pentru active fixe peste 1 an 
  408 Furnizori - facturi nesosite 
  408 00 Furnizori - facturi nesosite 
  408 00 00 Furnizori - facturi nesosite 
  409 Furnizori - debitori 
  409 01 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi 

pentru prestări de servicii şi executări de lucrări 
  409 01 01 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 
  409 01 02 Furnizori - debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări 
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 41  CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE 
  411 Clienţi 
  411 01 Clienţi cu termen sub 1 an 
  411 01 01 Clienţi cu termen sub 1 an 
  411 01 08 Clienţi incerţi sau în litigiu sub 1 an 
  411 02 Clienţi cu termen peste 1 an 
  411 02 01 Clienţi cu termen peste 1 an 
  411 02 08 Clienţi incerţi sau în litigiu peste 1 an 
  413 Efecte de primit de la clienţi 
  413 01  Efecte de primit de la clienti sub 1 an 
  413 01 00 Efecte de primit de la clienti sub 1 an 
  413 02 Efecte de primit de la clienti peste 1 an 
  413 02 00 Efecte de primit de la clienti peste 1 an 
  418 Clienţi - facturi de întocmit 
  418 00 Clienţi - facturi de întocmit 
  418 00 00 Clienţi - facturi de întocmit 
  419 Clienţi – creditori 
  419 00 Clienţi – creditori 
  419 00 00 Clienţi – creditori 
 42  PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE 
  421  Personal - salarii datorate 
  421 00  Personal - salarii datorate 
  421 00 00 Personal - salarii datorate 
  422 Pensionari - pensii datorate 
  422 01 Pensionari civili - pensii datorate 
  422 01 00 Pensionari civili - pensii datorate 
  422 02  Pensionari militari - pensii datorate 
  422 02 00 Pensionari militari - pensii datorate 
  423  Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate 
  423 00  Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate 
  423 00 00 Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate 
  424  Şomeri - indemnizaţii datorate 
  424 00  Şomeri - indemnizaţii datorate 
  424 00 00 Şomeri - indemnizaţii datorate 
  425  Avansuri acordate personalului 
  425 00  Avansuri acordate personalului 
  425 00 00 Avansuri acordate personalului 
  426 Drepturi de personal neridicate 
  426 00  Drepturi de personal neridicate 
  426 00 00 Drepturi de personal neridicate 
  427 Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor 
  427 01  Reţineri din salarii datorate terţilor 
  427 01 00 Reţineri din salarii datorate terţilor 
  427 02  Reţineri din pensii datorate terţilor 
  427 02 00 Reţineri din pensii datorate terţilor 
  427 03  Reţineri din alte drepturi datorate terţilor 
  427 03 00 Reţineri din alte drepturi datorate terţilor 
  428 Alte datorii şi creanţe în legatură cu personalul 
  428 01 Alte datorii şi creanţe în legatură cu personalul sub 1 an 
  428 01 01 Alte datorii în legatură cu personalul sub 1 an 
  428 01 02 Alte creanţe în legatură cu personalul sub 1 an 
  428 02 Alte datorii şi creanţe în legatură cu personalul peste 1 an 
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  428 02 01 Alte datorii în legatură cu personalul peste 1 an 
  428 02 02 Alte creanţe în legatură cu personalul peste 1 an 
  429 Bursieri şi doctoranzi 
  429 00 Bursieri şi doctoranzi 
  429 00 00 Bursieri şi doctoranzi 
 43  ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI 

ASIMILATE 
  431 Asigurări sociale 
  431 01  Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale 
  431 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale 
  431 02  Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale 
  431 02 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale 
  431 03  Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 
  431 03 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 
  431 04  Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate 
  431 04 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate 
  431 05  Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
  431 05 00 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale
  431 07  Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii 
  431 07 00 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii 
  437 Asigurări pentru şomaj 
  437 01  Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj 
  437 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj 
  437 02  Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj 
  437 02 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj 
  437 03  Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor 

salariale 
  437 03 00 Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor 

salariale 
  438  Alte datorii sociale 
  438 00  Alte datorii sociale 
  438 00 00 Alte datorii sociale 
 44  BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL 

ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT ŞI CONTURI ASIMILATE 
  440  Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
  440 00  Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
  440 00 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
  441 Sume încasate pentru bugetul capitalei 
  441 00  Sume încasate pentru bugetul capitalei 
  441 00 00 Sume încasate pentru bugetul capitalei 
  442 Taxa pe valoarea adaugată 
  442 03  Taxa pe valoarea adaugată de plată 
  442 03 00 Taxa pe valoarea adaugată de plată 
  442 04  Taxa pe valoarea adaugată de recuperat 
  442 04 00 Taxa pe valoarea adaugată de recuperat 
  442 06  Taxa pe valoarea adaugată deductibilă 
  442 06 00 Taxa pe valoarea adaugată deductibilă 
  442 07  Taxa pe valoarea adaugată colectată 
  442 07 00 Taxa pe valoarea adaugată colectată 
  442 08  Taxa pe valoarea adaugată neexigibilă 
  442 08 00 Taxa pe valoarea adaugată neexigibilă 
  444  Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi 
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  444 00  Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi 
  444 00 00 Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi 
  446  Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 
  446 00  Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 
  446 00 00 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 
  448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul 
  448 01 Alte datorii faţă de buget 
  448 01 00 Alte datorii faţă de buget 
  448 02 Alte creanţe privind bugetul 
  448 02 00 Alte creanţe privind bugetul 
 45  DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ PRIVIND FONDURILE 

NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI 
DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI) 

  450 Sume de primit şi de restituit Comisiei Europene/ altor donatori –
PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

  450 01 Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA 
  450 01 00 Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA 
  450 02 Sume de restituit Comisiei Europene – PHARE, SAPARD, ISPA  
  450 02 00 Sume de restituit Comisiei Europene – PHARE, SAPARD, ISPA 
  450 03 Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene/ altor donatori -

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 
  450 03 00 Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene/ altor donatori -

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 
  450 04 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/ altor donatori –

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 
  450 04 00 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/ altor donatori –

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 
  450 05  Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând 

venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 

  450 05 01 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând 
venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

  450 05 02 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând 
venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale 
de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

  450 05 03 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând 
venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale -
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

  450 05 04 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând 
venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

  450 05 05 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând 
venituri ale bugetului general consolidat – instituţii publice finanţate din 
venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 

  450 06  Sume avansate de Comisia Europeană/alţi donatori - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

  450 06 00 Sume avansate de Comisia Europeană/alţi donatori - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 
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  450 07  Sume de primit de la Comisia Europeana/alţi donatori datorate altor 
beneficiari-ONG-uri, societăţi comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 

  450 07 00 Sume de primit de la Comisia Europeana/alţi donatori datorate altor 
beneficiari -ONG-uri, societăţi comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 

  451 Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerul 
Agriculturii– PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET

  451 01 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare – PHARE, SAPARD, 
ISPA 

  451 01 00 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare – PHARE, SAPARD, 
ISPA 

  451 02  Sume de restituit Autorităţilor de Certificare – PHARE, SAPARD, ISPA 
  451 02 00 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare – PHARE, SAPARD, ISPA 
  451 03  Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ Ministerul Agriculturii –

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET 

  451 03 00 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ Ministerul Agriculturii –
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET 

  451 04  Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Ministerului Agriculturii –
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET 

  451 04 01 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare – decertificare definitivă -
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET 

  451 04 02 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare – deduceri procentuale 
definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  451 04 09 Alte sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Ministerului Agriculturii 
– FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET 

  451 05 Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  451 05 00 Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 
- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET  

  451 06  Sume avansate de Autorităţile de Certificare - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  451 06 01 Sume avansate de Autorităţile de Certificare - prefinanţare - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE 
LA BUGET 

  451 06 02 Sume avansate de Autorităţile de Certificare pentru plăţi intermediare -
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET 

  451 06 03 Sume avansate de Autorităţile de Certificare din vărsăminte din 
privatizare în cazul indisponibilităţilor temporare de fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

  451 06 05 Sume de justificat Autorităţii de Certificare - decertificare definitivă - 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
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FONDURI DE LA BUGET 
  451 06 06 Sume de justificat Autorităţii de Certificare - deducere procentuală 

definitivă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  451 06 09 Alte sume avansate de Autorităţile de Certificare -  FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE 
LA BUGET 

  452 Sume datorate Agenţiilor de Implementare/ Autorităţilor de 
Management/Agenţiilor de Plăţi – PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE 
LA BUGET  

  452 01  Sume datorate Agenţiilor de Implementare – PHARE, SAPARD, ISPA 
  452 01 00 Sume datorate Agenţiilor de Implementare – PHARE, SAPARD, ISPA
  452 02  Sume datorate Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de Plăţi –

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET  

  452 02 00 Sume datorate Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de Plăţi –
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET 

  453 Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Implementare – PHARE, 
SAPARD, ISPA -  

  453 01  Sume de primit de la Autorităţile de Implementare – PHARE, SAPARD, 
ISPA -  

  453 01 00 Sume de primit de la Autorităţile de Implementare – PHARE, SAPARD, 
ISPA - 

  453 02  Sume de restituit Autorităţilor de Implementare – PHARE, SAPARD, 
ISPA - 

  453 02 00 Sume de restituit Autorităţilor de Implementare – PHARE, SAPARD, 
ISPA -  

  454 Decontări cu beneficiarii debitori/creditori – PHARE, FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE 
LA BUGET  

  454 01 Sume de primit de la beneficiari - PHARE-  
  454 01 00 Sume de primit de la beneficiari - PHARE-  
  454 02  Sume de restituit beneficiarilor - PHARE-  
  454 02 00 Sume de restituit beneficiarilor - PHARE-  
  454 03 Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  454 03 01 Sume de recuperat de la beneficiari – instituţii publice -FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE 
LA BUGET 

  454 03 02 Sume de recuperat de la beneficiari – ONG -uri, societăţi comerciale, 
etc. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET 

  454 04  Sume datorate beneficiarilor-ONG-uri, societăţi comerciale, etc. -
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET 

  454 04 01 Sume datorate beneficiarilor-ONG-uri, societăţi comerciale, etc. -
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE  

  454 04 02 Sume datorate beneficiarilor-ONG-uri, societăţi comerciale, etc. -
FONDURI DE LA BUGET 

  454 05  Avansuri acordate beneficiarilor - FONDURI EXTERNE 
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NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  454 05 01 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile 

postaderare şi fonduri de la buget – instituţii publice finanţate din 
bugetul local 

  454 05 02 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la buget – instituţii publice finanţate din 
venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii 

  454 05 03 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la buget – ONG-uri, societăţi comerciale, etc.

  454 05 04 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la buget – instituţii publice finanţate integral 
din buget 

  454 06  Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET

  454 06 01 Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din bugetul local 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET 

  454 06 02 Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din venituri 
proprii/venituri proprii şi subvenţii - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET

  454 06 03 Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget de stat, 
asigurări sociale de stat şi fonduri speciale - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET

  455 Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, 
indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alţi 
donatori  - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET)

  455 01 Sume de primit de la buget (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de 
fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)  

  455 01 00 Sume de primit de la buget (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de 
fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA) 

  455 02  Sume de restituit bugetului (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de 
fonduri de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA) 

  455 02 00 Sume de restituit bugetului (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de 
fonduri de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA) 

  455 03 Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi 
temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alţi donatori) -
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET 

  455 03 01 Sume de primit de la buget  - prefinanţare 
  455 03 02 Sume de primit de la buget  - cofinanţare 
  455 03 03 Sume de primit de la buget  - indisponibilităţi temporare de fonduri de la

Comisia Europeană/alţi donatori 
  455 04  Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi 

temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alţi donatori, top-up) -
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET 

  455 04 01 Sume de restituit bugetului - prefinanţare 
  455 04 02 Sume de restituit bugetului - cofinanţare 
  455 04 03 Sume de restituit bugetului – indisponibilităţi temporare de fonduri de la 

Comisia Europeană/alţi donatori 
  455 04 04 Sume de restituit bugetului – top-up 
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  455 05 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia Europeană/ 
alţi donatori în contul plăţilor efectuate - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 

  455 05 01 Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia 
Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

  455 05 02 Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite 
de la Comisia Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate -
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

  455 05 03 Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la 
Comisia Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

  456 Sume de primit şi de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli 
decât cele eligibile – PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  456 01 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile -
PHARE, SAPARD, ISPA  

  456 01 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile -
PHARE, SAPARD, ISPA  

  456 03  Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele 
eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  456 03 03 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât cele 
eligibile – corecţii financiare definitive - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET

  456 03 09 Alte sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decât 
cele eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  456 04  Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele 
eligibile – FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  456 04 00 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli decât cele 
eligibile – FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  457 Sume avansate şi de recuperat de la Agenţiile de 
Implementare/Autorităţile de Management/ Agenţiile de Plăţi - PHARE, 
SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  457 01  Sume de recuperat de la Agenţiile de Implementare - PHARE, 
SAPARD, ISPA 

  457 01 00 Sume de recuperat de la Agenţiile de Implementare - PHARE, 
SAPARD, ISPA 

  457 02  Sume avansate Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de Plăţi -
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET  

  457 02 01 Sume avansate Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de Plăţi - 
prefinanţare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  457 02 02 Sume avansate Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de Plăţi pentru 
plăţi intermediare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  457 02 03 Sume avansate Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de Plăţi din 
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vărsăminte din privatizare în cazul indisponibilităţilor temporare de 
fonduri externe nerambursabile postaderare 

  457 02 05 Sume de justificat de Autorităţile de Management – decertificare 
definitivă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  457 02 06 Sume de justificat de Autorităţile de Management – deduceri 
procentuale definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  457 02 09 Alte sume de justificat Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de Plăţi -
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET 

  457 03  Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/ Agenţiile de 
Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 
ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  457 03 01 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management -  decertificare 
definitivă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  457 03 02 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management -  deduceri 
procentuale definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  457 03 09 Alte sume de recuperat de la Autorităţile de Management/ Agenţiile de 
Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 
ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  458 Sume de primit/de restituit Agenţiilor/Autorităţilor de Implementare 
/Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de Management/Agenţiilor de 
Plăţi - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  458 01  Sume de primit de la Agenţiile/Autorităţile de Implementare - PHARE, 
ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali) 

  458 01 00 Sume de primit de la Agenţiile/Autorităţile de Implementare - PHARE, 
ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali) 

  458 03  Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de 
Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  458 03 01 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de 
Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 

  458 03 02 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de 
Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET 

  458 04 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de 
Management/Agenţiilor de Plăţi - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  458 04 01 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de 
Management/Agenţiilor de Plăţi - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 

  458 04 02 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de 
Management/Agenţiilor de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET 

  458 05  
 

Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de 
Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET

  458 05 01 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de 
Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE 
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NERAMBURSABILE POSTADERARE 
  458 05 02 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de 

Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET 
  459  Sume datorate bugetului Uniunii Europene 
  459 00 Sume datorate bugetului Uniunii Europene 
  459 00 00 Sume datorate bugetului Uniunii Europene 
 46  DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI, DEBITORI ŞI CREDITORI AI 

BUGETELOR 
  461 Debitori 
  461 01 Debitori sub 1 an 
  461 01 01 Debitori sub 1 an - creanţe comerciale 
  461 01 02 Debitori sub 1 an - creanţe buget general consolidat 
  461 01 03 Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN 
  461 01 09 Debitori sub 1 an - alte creanţe 
  461 02 Debitori peste 1 an 
  461 02 01 Debitori peste 1 an - creanţe comerciale 
  461 02 09 Debitori peste 1 an - alte creanţe necurente 
  462 Creditori  
  462 01 Creditori sub 1 an 
  462 01 01 Creditori sub 1 an - datorii comerciale 
  462 01 03 Creditori sub 1 an - datorii din operaţiuni cu FEN 
  462 01 09 Creditori sub 1 an - alte datorii curente 
  462 02 Creditori peste 1 an 
  462 02 01 Creditori peste 1 an - datorii comerciale 
  462 02 09 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente 
  463 Creanţe ale bugetului de stat 
  463 00 Creanţe ale bugetului de stat 
  463 00 00 Creanţe ale bugetului de stat 
  464 Creanţe ale bugetului local 
  464 00 Creanţe ale bugetului local 
  464 00 00 Creanţe ale bugetului local 
  465 Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat 
  465 01 Creanţe ale sistemului de asigurare de muncă şi boli profesionale 
  465 01 00 Creanţe ale sistemului de asigurare de muncă şi boli profesionale 
  465 02 Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat 
  465 02 00 Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat 
  466 Creanţe ale bugetelor fondurilor speciale şi ale bugetului trezoreriei 

statului 
  466 04 Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj 
  466 04 01 Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj (Fondul de garantare 

pentru plata creanţelor salariale) 
  466 04 02 Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj 
  466 05 Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate 
  466 05 00 Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate 
  466 09 Creanţe ale bugetului trezoreriei statului 
  466 09 00 Creanţe ale bugetului trezoreriei statului 
  467 Creditori ai bugetelor 
  467 01 Creditori ai bugetului de stat 
  467 01 00 Creditori ai bugetului de stat 
  467 02 Creditori ai bugetului local 
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  467 02 00 Creditori ai bugetului local 
  467 03 Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat 
  467 03 00 Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat 
  467 04  Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj 
  467 04 00 Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj 
  467 05 Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate 
  467 05 00 Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate 
  467 09 Creditori ai bugetului trezoreriei statului 
  467  09  00 Creditori ai bugetului trezoreriei statului 
  468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii 
  468 01 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii 
  468 01 01 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat 
  468 01 02 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local 
  468 01 03 Plasamente financiare pe termen scurt efectuate din contul curent 

general al trezoreriei statului 
  468 01 04 Împrumuturi acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj 
  468 01 05 Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al 

trezoreriei statului 
  468 01 06 Împrumuturi pe termen scurt acordate din venituri din privatizare 
  468 01 07 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea 

golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare 

  468 01 08 Împrumuturi pe termen scurt acordate din Fondul special de dezvoltare 
aflat la dispoziţia Guvernului 

  468 01 09 Alte împrumuturi acordate pe termen scurt 
  469 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt 
  469 01 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt 
  469  01 03 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt –

plasamente financiare efectuate din contul curent general al trezoreriei 
statului 

  469 01 05 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt  din contul 
curent general al trezoreriei statului 

  469 01 06 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt  din venituri 
din privatizare 

  469 01 08 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt  din Fondul 
special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului 

  469 01 09 Dobânzi aferente altor împrumuturi acordate pe termen scurt   
 47  CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE 
  471 Cheltuieli înregistrate în avans 
  471 00 Cheltuieli înregistrate în avans 
  471 00 00 Cheltuieli înregistrate în avans 
  472 Venituri înregistrate în avans 
  472 00 Venituri înregistrate în avans 
  472 00 00 Venituri înregistrate în avans 
  473 Decontări din operaţii în curs de clarificare 
  473 01 Decontări din operaţii în curs de clarificare 
  473 01 03 Decontări din operaţii în curs de clarificare - datorii/creanţe din 

operaţiuni cu FEN 
  473 01 09 Decontări din operaţii în curs de clarificare - alte datorii/creanţe curente
  474  Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alţi donatori -
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FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET 

  474 00 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alţi donatori -
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET  

  474 00  00 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei Europene/alţi donatori -
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET  

  476 Sume în curs de declarare Autorităţilor de Certificare -  FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE 
LA BUGET 

  476 00 Sume în curs de declarare Autorităţilor de Certificare -  FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE 
LA BUGET 

  476 00 00 Sume în curs de declarare Autorităţilor de Certificare - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE 
LA BUGET 

 48  DECONTĂRI 
  481 Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate 
  481 01 Decontări privind operaţiuni financiare 
  481 01 01 Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea operaţională 
  481 01 02 Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea de investiţii 
  481 01 03 Decontări privind operaţiuni financiare - activitatea de finanţare 
  481 02 Decontări privind activele fixe 
  481 02 00 Decontări privind activele fixe 
  481 03 Decontări privind stocurile 
  481 03 00 Decontări privind stocurile 
  481 09 Alte decontări 
  481 09 00 Alte decontări 
  482 Decontări între instituţii subordonate 
  482 00 Decontări între instituţii subordonate 
  482 00 00 Decontări între instituţii subordonate 
  483 Decontări din operaţii în participaţie 
  483 00 Decontări din operaţii în participaţie 
  483 00 00 Decontări din operaţii în participaţie 
  489 Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent 
  489 00 Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent
  489 00 00 Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent
 49  AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR 
  491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi 
  491 01 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi sub 1 an 
  491 01  00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi sub 1 an 
  491 02  Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi peste 1 an 
  491 02 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi peste 1 an 
  496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor  - debitori 
  496 01 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori  sub 1 an 
  496 01 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori sub 1 an 
  496 02 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori peste 1 an 
  496 02 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori peste 1 an 
  497  Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare 
  497 00  Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare 
  497 00 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare 
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5   CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT 
 50  INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 
  505  Obligaţiuni emise şi răscumpărate 
  505 00  Obligaţiuni emise şi răscumpărate 
  505 00 00 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 
  509 Varsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt 
  509 00 Varsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt 
  509 00 00  Varsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt 
 51  CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT 
  510  Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al 

trezoreriei statului 
  510 00  Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al 

trezoreriei statului 
  510 00  00 Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al 

trezoreriei statului 
  511 Valori de încasat 
  511 01 Valori de încasat 
  511 01 01 Valori de încasat 
  511 01 02 Cecuri de încasat la instituţii de credit 
  512 Conturi la trezorerii şi instituţii de credit 
  512 01 Conturi la trezorerii şi instituţii de credit în lei 
  512 01 01  Conturi la trezorerii în lei 
  512 01 02 Conturi la instituţii de credit în lei 
  512 04 Conturi în valută 
  512 04 02 Conturi la institutii de credit în valută 
  512 05 Sume în curs de decontare 
  512 05 01  Sume în curs de decontare la trezorerii 
  512 05 02 Sume în curs de decontare la instituţii de credit 
  512 06  Disponibil în lei al trezoreriei centrale  
  512 06 00 Disponibil în lei al trezoreriei centrale  
  512 07  Disponibil în valută al trezoreriei centrale 
  512 07 00 Disponibil în valută al trezoreriei centrale 
  512 08 Conturi de clearing, barter şi cooperare economică  
  512 08 00 Conturi de clearing, barter şi cooperare economică  
  512 09 Disponibil al operatorilor economici la trezorerie 
  512 09 01 Disponibil al operatorilor economici la trezorerie 
  512 09 02 Depozite ale operatorilor economici la trezorerie 
  512 10 Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populaţiei 
  512 10 00 Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populaţiei 
  513 Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de stat 
  513 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat 
  513 01 01  Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la 

trezorerie 
  513 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la 

instituţii de credit 
  513 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate de stat
  513 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate de 

stat la instituţii de credit 
  514 Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de stat  
  514 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat 
  514 01 01  Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat la 

trezorerie 
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  514 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat la 
instituţii de credit 

  514 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de stat
  514 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de stat 

la instituţii de credit 
  515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile 
  515 01 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 
  515 01 01 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie 
  515 01 02 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la instituţii de credit 
  515  02 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 
  515 02  02 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile la instituţii de 

credit 
  515 03 Depozite bancare 
  515 03 01 Depozite bancare la trezorerie 
  515 03 02 Depozite bancare la instituţii de credit 
  516 Disponibil din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile 

administraţiei publice locale 
  516  01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de 

autorităţile administraţiei publice locale 
  516  01  01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de 

autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie 
  516 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de 

autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit 
  516 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate de 

autorităţile administraţiei publice locale 
  516 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate de 

autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit 
  517 Disponibil din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile 

administraţiei publice locale 
  517 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de 

autorităţile administraţiei publice locale 
  517 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de 

autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie 
  517 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de 

autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit 
  517 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de 

autorităţile administraţiei publice locale 
  517 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de 

autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit 
  518 Dobânzi 
  518 06 Dobânzi de plătit 
  518 06 01 Dobânzi de plătit – aferente disponibilului 
  518 06 03 Dobânzi de plătit – aferente depozitelor 
  518 06 04 Dobânzi de plătit – aferente titlurilor de natura datoriei 
  518 06 05 Dobânzi de plătit – aferente împrumuturilor primite din contul curent 

general al trezoreriei statului 
  518 06 06 Dobânzi de plătit – aferente împrumuturilor primite din venituri din 

privatizare 
  518 06 08 Dobânzi de plătit – aferente împrumuturilor primite din Fondul special 

de dezvoltare la dispoziţia Guvernului 
  518 06 09 Dobânzi de plătit – aferente altor împrumuturi 
  518 07 Dobânzi de încasat 
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  518 07 01 Dobânzi de încasat – conturi la trezorerie 
  518 07 02 Dobânzi de încasat – conturi la instituţii de credit 
  518 08 Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenite din 

reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi 
  518 08 00 Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenite din 

reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi 
  519 Împrumuturi pe termen scurt  
  519 01 Împrumuturi pe termen scurt  
  519 01 01 Împrumuturi pe termen scurt primite din venituri din Fondul special de 

dezvoltare la dispoziţia Guvernului 
  519 01 02 Împrumuturi pe termen scurt primite din venituri din privatizare 
  519 01 03 Depozite atrase 
  519 01 04 Împrumuturi primite din bugetul de stat pentru înfiinţarea unor instituţii 

sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 
  519 01 05 Împrumuturi primite din bugetul local pentru înfiinţarea unor instituţii şi 

servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii 
  519 01 06 Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 

publice locale 
  519 01 07 

 
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea 
golurilor temporare de casa şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare 

  519 01 08 
 

Împrumuturi primite din disponibilităţile contului curent general al 
trezoreriei statului 

  519 01 09 Titluri de stat 
  519 01 10 Credite pe termen scurt primite, rezultate din reclasificarea creditelor 

comerciale în împrumuturi 
  519 01 80  Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenţă 
  519 01 90  Alte împrumuturi pe termen scurt 
 52  DISPONIBIL AL BUGETELOR 
  520 Disponibil al bugetului de stat 
  520 01  Disponibil al bugetului de stat 
  520 01 00 Disponibil al bugetului de stat 
  520 02  Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent 
  520 02 00 Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent 
  521 Disponibil al bugetului local  
  521 01 Disponibil al bugetului local  
  521 01 00 Disponibil al bugetului local 
  521 02  Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
  521 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
  521 03  Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
  521 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
  523  Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 
  523 00  Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 
  523 00 00 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 
  524 Disponibil al bugetului trezoreriei statului 
  524 01 Disponibil al bugetului trezoreriei statului 
  524 01 00 Disponibil al bugetului trezoreriei statului 
  524 02 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent 
  524 02 00 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anul curent 
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  524 03 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenţi 
  524 03 00 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenţi 
  525 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat 
  525 01  Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat 
  525  01 01     Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale 
  525 01 02 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat 
  525 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
  525  02 01  Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent a sistemului de asigurare 

pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
  525 02 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor 

sociale de stat 
  525 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
  525 03 01 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi - a sistemului de 

asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
  525 03 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi - al bugetului 

asigurărilor sociale de stat 
  525 04 Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat 
  525 04 00 Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat 
  526  Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 
  526 00  Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 
  526 00 00 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat 
  527  Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 
  527 00  Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 
  527 00 00 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 
  528  Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită 
  528 00  Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită 
  528 00 00 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită 
  529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete 
  529  01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat   
  529 01 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat  la trezorerie 
  529 01 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat  la  instituţii de 

credit 
  529 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local 
  529 02 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie 
  529 02 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la instituţii de credit
  529 03  Disponibil din sume colectate pentru alte bugete 
  529 03 01  Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie 
  529 03 02 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la instituţii de credit 
  529 04 Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei 
  529 04  00 Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei 
  529 09 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor 
  529 09 01 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie 
  529 09 02 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la instituţii de 

credit 
 53  CASA ŞI ALTE VALORI 
  531 Casa 
  531 01 Casa în lei 
  531 01 01 Casa în lei 
  531 04  Casa în valută 
  531 04 02 Casa în valută 
  532 Alte valori 
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  532 01 Timbre fiscale şi poştale 
  532 01 00 Timbre fiscale şi poştale 
  532 02  Bilete de tratament şi odihnă 
  532 02 00 Bilete de tratament şi odihnă 
  532 03  Tichete şi bilete de călătorie 
  532 03 00 Tichete şi bilete de călătorie 
  532 04  Bonuri valorice pentru carburanţi auto 
  532 04 00 Bonuri valorice pentru carburanţi auto 
  532 05  Bilete cu valoare nominală 
  532 05 00 Bilete cu valoare nominală 
  532 06  Tichete de masă 
  532 06 00 Tichete de masă 
  532 08  Alte valori 
  532 08 00 Alte valori 
 54  ACREDITIVE 
  541 Acreditive 
  541 01 Acreditive în lei 
  541 01 02 Acreditive în lei la instituţii de credit 
  541 02 Acreditive în valută 
  541 02 02 Acreditive în valută la instituţii de credit 
  542 Avansuri de trezorerie 
  542 01  Avansuri de trezorerie în lei 
  542 01 00  Avansuri de trezorerie în lei 
  542 02 Avansuri de trezorerie în valută 
  542 02 00 Avansuri de trezorerie în valută 
 55  DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 
  550 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială 
  550 01 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială 
  550 01 01 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială la trezorerie 
  550 01 02 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială la instituţii de credit 
  551  Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială 
  551 00  Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială 
  551 00 00 Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială 
  552  Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit 
  552 00 Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit 
  552 00 00 Disponibil pentru sume de mandat şi sume în depozit 
  555 Disponibil al fondului de risc 
  555 01 Disponibil al fondului de risc în lei 
  555 01 01  Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie 
  555 01 02 Disponibil al fondului de risc în lei la instituţii de credit 
  555 02 Disponibil al fondului de risc în valută 
  555 02 02 Disponibil al fondului de risc în valută la instituţii de credit 
  557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a 

statului 
  557 01 Disponibil în lei din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată 

a statului 
  557 01 01 Disponibil în lei din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată 

a statului la trezorerie 
  557 02 Disponibil în valută din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea 

privată a statului 
  557 02 02 Disponibil în valută din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea 

privată a statului la instituţii de credit 
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  558   Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor 
finanţate din fonduri externe nerambursabile 

  558 01   Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de 
la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile 

  558 01 01   Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de 
la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile la Trezorerie 

  558 01 02   Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de 
la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile la instituţii de credit 

  558 02  Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli 
decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor 
finanţate din fonduri externe nerambursabile 

  558 02 01 Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli 
decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor 
finanţate din fonduri externe nerambursabile la trezorerie 

  558 03 Disponibil în valută din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea 
de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile 

  558 03 02 Disponibil în valută din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea 
de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile la instituţii de credit 

  559 Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul 
indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe nerambursabile 

  559 01 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul 
indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe nerambursabile 

  559 01 01 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul 
indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe nerambursabile la Trezorerie 

  559 01 02 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul 
indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe nerambursabile la instituţii de credit 

  559 02 Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în 
cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor 
finanţate din fonduri externe nerambursabile 

  559 02 02 Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în 
cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor 
finanţate din fonduri externe nerambursabile la instituţii de credit 

 56  DISPONIBIL AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR 
FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII 

  560 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 
  560 01 Disponibil curent al instituţiilor publice finanţate integral din venituri 

proprii 
  560 01 01 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii  –

Disponibil curent la trezorerie 
  560 01 02 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii –

Disponibil curent la instituţii de credit 
  560 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
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  560 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
  560 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
  560 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
  560 04 Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 
  560 04 01 Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii la 

trezorerie 
  560 04 02 Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii la 

instituţii de credit 
  561 Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 
  561 01 Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 
  561 01 00 Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 
  561 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
  561 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
  561 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
  561 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
  562 Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii 
  562 01 Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii 
  562 01 00 Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii 
  562 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
  562 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
  562 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
  562 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
 57  DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE 
  571 Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate 
  571 01 Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate 
  571 01 00 Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate 
  571 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
  571 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
  571 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
  571 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
  571 04 Depozite din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate 
  571 04 00 Depozite din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate 
  574 Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj 
  574 01 Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj 
  574 01 01  Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale 
  574 01 02  Disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj 
  574 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
  574 02 01  Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al Fondului de garantare 

pentru plata creanţelor salariale 
  574 02 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor 

pentru şomaj 
  574 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
  574 03 01 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi al Fondului de 

garantare pentru plata creanţelor salariale 
  574 03 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi al bugetului 

asigurărilor pentru şomaj 
  574 04 Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj 
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  574 04 00 Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj 
  575 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu 
  575 01 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu 
  575 01 00 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu 
  575 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
  575 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
  575 03 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
  575 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
  575 04 Depozite din veniturile Fondului pentru mediu 
  575 04 00 Depozite din veniturile Fondului pentru mediu 
 58  VIRAMENTE INTERNE 
  581 Viramente interne 
  581 01 Viramente interne 
  581 01 01 Viramente interne – activitatea operaţională 
  581 01 02 Viramente interne – activitatea de investiţii 
  581 01 03 Viramente interne – activitatea de finanţare 
  581 01 04 Viramente interne – alte activităţi 
 59  AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A 

CONTURILOR DE TREZORERIE 
  595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate
  595 00  Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate
  595 00 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate
6   CONTURI DE CHELTUIELI 
 60  CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 
  601 Cheltuieli cu materiile prime 
  601 00 Cheltuieli cu materiile prime 
  601 00 00 Cheltuieli cu materiile prime 
  602 Cheltuieli cu materialele consumabile 
  602 01 Cheltuieli cu materialele auxiliare 
  602 01 00 Cheltuieli cu materialele auxiliare 
  602 02 Cheltuieli privind combustibilul 
  602 02 00 Cheltuieli privind combustibilul 
  602 03 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 
  602 03 00 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 
  602 04 Cheltuieli privind piesele de schimb 
  602 04 00 Cheltuieli privind piesele de schimb 
  602 05 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat 
  602 05 00 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat 
  602 06 Cheltuieli privind furajele 
  602 06 00 Cheltuieli privind furajele 
  602 07 Cheltuieli privind hrana 
  602 07 00 Cheltuieli privind hrana 
  602 08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 
  602 08 00 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 
  602 09 Cheltuieli privind medicamentele şi materialele sanitare 
  602 09 00 Cheltuieli privind medicamentele şi materialele sanitare 
  603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 
  603 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 
  603 00 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 
  606  Cheltuieli privind animalele şi păsările 
  606 00 Cheltuieli privind animalele şi păsările 
  606 00 00 Cheltuieli privind animalele şi păsările 
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  607 Cheltuieli privind mărfurile 
  607 00 Cheltuieli privind mărfurile 
  607 00 00 Cheltuieli privind mărfurile 
  608 Cheltuieli privind ambalajele 
  608 00 Cheltuieli privind ambalajele 
  608 00 00 Cheltuieli privind ambalajele 
  609 Cheltuieli cu alte stocuri 
  609 00 Cheltuieli cu alte stocuri 
  609 00 00 Cheltuieli cu alte stocuri 
 61  CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE 

TERŢI 
  610 Cheltuieli privind energia şi apa 
  610 00 Cheltuieli privind energia şi apa 
  610 00 00 Cheltuieli privind energia şi apa 
  611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 
  611 00 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 
  611 00 00 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 
  612 Cheltuieli cu chiriile 
  612 00 Cheltuieli cu chiriile 
  612 00 00 Cheltuieli cu chiriile 
  613 Cheltuieli cu primele de asigurare 
  613 00 Cheltuieli cu primele de asigurare 
  613 00 00 Cheltuieli cu primele de asigurare 
  614 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări 
  614 00 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări 
  614 00 00 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări 
 62  CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI 
  622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 
  622 00 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 
  622 00 00 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 
  623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 
  623 00 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 
  623 00 00 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 
  624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 
  624 01 Cheltuieli cu transportul de bunuri  
  624 01 00 Cheltuieli cu transportul de bunuri 
  624 02 Cheltuieli cu transportul de personal 
  624 02 00 Cheltuieli cu transportul de personal 
  626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 
  626 00 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 
  626 00 00 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 
  627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 
  627 00 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 
  627 00 00 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 
  628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 
  628 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 
  628 00 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 
  629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 
  629 01 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 
  629 01 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 
  629 02 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – reparaţii capitale 
  629 02 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – reparaţii capitale 
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 63  CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE 
ASIMILATE 

  635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsaminte asimilate 
  635 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsaminte asimilate 
  635 00 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsaminte asimilate 
 64  CHELTUIELI CU PERSONALUL 
  641 Cheltuieli cu salariile personalului 
  641 00 Cheltuieli cu salariile personalului 
  641 00 00 Cheltuieli cu salariile personalului 
  642 Cheltuieli salariale în natură 
  642 00 Cheltuieli salariale în natură 
  642 00 00 Cheltuieli salariale în natură 
  645 Cheltuieli privind asigurările sociale 
  645 01 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale 
  645 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale 
  645 02 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj 
  645 02 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj 
  645 03 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 
  645 03 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 
  645 04 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
  645 04 00 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
  645 05 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii 
  645 05 00 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii 
  645 06 Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor 

salariale 
  645 06 00 Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor 

salariale 
  645 08 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 
  645 08 00 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 
  646 Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale 
  646 00 Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale 
  646 00 00 Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale 
  647 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului 
  647 00 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului 
  647 00 00 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului 
 65  ALTE CHELTUIELI OPERAŢIONALE 
  654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 
  654 00 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 
  654 00 00 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 
  658 Alte cheltuieli operaţionale 
  658 00 Alte cheltuieli operaţionale 
  658 00 00 Alte cheltuieli operaţionale 
 66  CHELTUIELI FINANCIARE 
  663 Pierderi din creanţe imobilizate 
  663 00 Pierderi din creanţe imobilizate 
  663 00 00 Pierderi din creanţe imobilizate 
  664 Cheltuieli din investiţii financiare cedate 
  664 00 Cheltuieli din investiţii financiare cedate 
  664 00 00 Cheltuieli din investiţii financiare cedate 
  665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 
  665 00  Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 
  665 00 00 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 
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  666 Cheltuieli privind dobânzile 
  666 00 Cheltuieli privind dobânzile 
  666 00 00 Cheltuieli privind dobânzile 
  667 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din schimb 

valutar – PHARE, SAPARD, ISPA - 
  667 00 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din schimb 

valutar – PHARE, SAPARD, ISPA  
  667 00 00 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din schimb 

valutar – PHARE, SAPARD, ISPA  
  668 Dobânzi de transferat Comisiei  Europene/altor donatori sau de alocat 

programului – PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE  

  668 00 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat 
programului – PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE  

  668 00 00 Dobânzi de transferat Comisiei  Europene /altor donatori sau de alocat 
programului – PHARE, SAPARD, ISPA, - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE  

  669 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) – PHARE, SAPARD, 
ISPA - 

  669 00 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) – PHARE, SAPARD, 
ISPA - 

  669 00 00 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) – PHARE, SAPARD, 
ISPA - 

 67  ALTE CHELTUIELI FINANŢATE DIN BUGET 
  670 Subvenţii 
  670 00 Subvenţii 
  670 00 00 Subvenţii 
  671 Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice 
  671 00 Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice 
  671 00 00 Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice 
  672 Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice 
  672 00 Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice 
  672 00 00 Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice 
  673 Transferuri interne 
  673 00 Transferuri interne 
  673 00 00 Transferuri interne 
  674 Transferuri în străinătate 
  674 00 Transferuri în străinătate 
  674 00 00 Transferuri în străinătate 
  675 Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene 
  675 00 Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene 
  675 00 00 Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene 
  676 Asigurări sociale 
  676 00 Asigurări sociale 
  676 00 00 Asigurări sociale 
  677 Ajutoare sociale 
  677 00 Ajutoare sociale 
  677 00 00 Ajutoare sociale 
  678 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 

postaderare şi fonduri de la bugetul de stat 
  678 00 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
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postaderare şi fonduri de la bugetul de stat 
  678 00 00 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 

postaderare şi fonduri de la bugetul de stat 
  679 Alte cheltuieli 
  679 00 Alte cheltuieli 
  679 00 00 Alte cheltuieli 
 68  CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI 

AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE 
VALOARE 

  681 Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările 
pentru depreciere 

  681 01 Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe 
  681 01 00 Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe 
  681 02 Cheltuieli operaţionale privind provizioanele 
  681 02 00 Cheltuieli operaţionale privind provizioanele 
  681 03 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe 
  681 03 00 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe 
  681 04 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor 

circulante 
  681 04 01 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor 

circulante - stocuri 
  681 04 02 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor 

circulante - creanţe 
  682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile 
  682 01 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile 
  682 01 01 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile – active militare 
  682 01 09 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele 
  682 02 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile 
  682 02 00 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile 
  686 Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările 

pentru pierderea de valoare 
  686 03 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a 

activelor financiare 
  686 03 00 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a 

activelor financiare 
  686 04 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a 

activelor circulante 
  686 04 00 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a 

activelor circulante 
  686 08 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a 

obligaţiunilor 
  686 08 00 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a 

obligaţiunilor 
  689 Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare 
  689 01 Cheltuieli privind rezerva de stat 
  689 01 00 Cheltuieli privind rezerva de stat 
  689 02 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare 
  689 02 00 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare 
 69  CHELTUIELI EXTRAORDINARE 
  690 Cheltuieli cu pierderi din calamităţi 
  690 00 Cheltuieli cu pierderi din calamităţi 
  690 00 00 Cheltuieli cu pierderi din calamităţi 
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  691 Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe 
  691 00 Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe 
  691 00 00 Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe 
7   CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI 
 70  VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ECONOMICE 
  709 Variaţia stocurilor 
  709 00 Variaţia stocurilor 
  709 00 00 Variaţia stocurilor 
 71  ALTE VENITURI OPERAŢIONALE 
  714 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 
  714 00 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 
  714 00 00 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 
  718 Alte venituri ale trezoreriei statului 
  718 00 Alte venituri ale trezoreriei statului 
  718 00 00 Alte venituri ale trezoreriei statului 

 
 72  VENITURI DIN PRODUCŢIA DE ACTIVE FIXE 
  721 Venituri din producţia de active fixe necorporale 
  721 00 Venituri din producţia de active fixe necorporale 
  721 00 00 Venituri din producţia de active fixe necorporale 
  722 Venituri din producţia de active fixe corporale 
  722 00  Venituri din producţia de active fixe corporale 
  722 00 00 Venituri din producţia de active fixe corporale 
 73  VENITURI FISCALE 
  730 Impozit pe venit, profit şi câstiguri din capital de la persoane juridice 
  730 01 Impozit pe profit 
  730 01 00 Impozit pe profit 
  730 02 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice 
  730 02 00 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice 
  731 Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice 
  731 01 Impozit pe venit 
  731 01 00 Impozit pe venit 
  731 02 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 
  731 02 00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 
  732 Alte impozite pe venit, profit şi câstiguri din capital 
  732 01 Alte impozite pe venit, profit şi câstiguri din capital 
  732 01 00 Alte impozite pe venit, profit şi câstiguri din capital 
  733 Impozit pe salarii 
  733 00 Impozit pe salarii 
  733 00 00 Impozit pe salarii 
  734 Impozite şi taxe pe proprietate 
  734 00 Impozite şi taxe pe proprietate 
  734 00 00 Impozite şi taxe pe proprietate 
  735 Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii 
  735 01 Taxa pe valoarea adaugată 
  735 01 00 Taxa pe valoarea adaugată 
  735 02 Sume defalcate din TVA 
  735 02 00 Sume defalcate din TVA 
  735 03  Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 
  735 03 00 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 
  735 04 Accize 
  735 04 00 Accize 
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  735 05 Taxe pe servicii specifice 
  735 05 00 Taxe pe servicii specifice 
  735 06 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 

desfăşurarea de activităţi 
  735 06 00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 

desfăşurarea de activităţi 
  736  Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţii internaţionale 
  736 01 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene 
  736 01 00 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene 
  739 Alte impozite şi taxe fiscale 
  739 00 Alte impozite şi taxe fiscale 
  739 00 00 Alte impozite şi taxe fiscale 
 74  VENITURI DIN CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI 
  745 Contribuţiile angajatorilor 
  745 01 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale 
  745 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale 
  745 02 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj 
  745 02 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj 
  745 03 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 
  745 03 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 
  745 04 Contributţile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
  745 04 00 Contributţile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
  745 05 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap 

neîncadrate 
  745 05 00 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap 

neîncadrate 
  745 09  Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori 
  745 09 00 Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori 
  746 Contribuţiile asiguraţilor 
  746 01 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale 
  746 01 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale 
  746 02 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj 
  746 02 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj 
  746 03 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate 
  746 03 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de sănătate 
  746 09 Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale 
  746 09 00 Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări sociale 
 75  VENITURI NEFISCALE 
  750 Venituri din proprietate 
  750 00 Venituri din proprietate 
  750 00 00 Venituri din proprietate 
  751 Venituri din vânzări de bunuri şi servicii 
  751 01 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 
  751 01 00 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 
  751 02 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 
  751 02 00 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 
  751 03 Amenzi, penalităţi şi confiscări 
  751 03 00 Amenzi, penalităţi şi confiscări 
  751 04 Diverse venituri 
  751 04 00 Diverse venituri 
  751 05 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări) 
  751 05 00 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări) 
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 76  VENITURI FINANCIARE 
  763 Venituri din creanţe imobilizate 
  763 00 Venituri din creanţe imobilizate 
  763 00 00 Venituri din creanţe imobilizate 
  764 Venituri din investiţii financiare cedate 
  764 00 Venituri din investiţii financiare cedate 
  764 00 00 Venituri din investiţii financiare cedate 
  765 Venituri din diferenţe de curs valutar 
  765 00 Venituri din diferenţe de curs valutar 
  765 00 00 Venituri din diferenţe de curs valutar 
  766 Venituri din dobânzi 
  766 00 Venituri din dobânzi 
  766 00 00 Venituri din dobânzi 
  767 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din 

schimb valutar – PHARE, SAPARD, ISPA - 
  767 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din 

schimb valutar – PHARE, SAPARD, ISPA - 
  767 00 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din 

schimb valutar – PHARE, SAPARD, ISPA - 
  768 Alte venituri financiare – PHARE, SAPARD, ISPA - 
  768 00 Alte venituri financiare – PHARE, SAPARD, ISPA - 
  768 00 00 Alte venituri financiare – PHARE, SAPARD, ISPA - 
  769 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi 

(cheltuieli neeligibile - costuri bancare – PHARE, SAPARD, ISPA) 
  769 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi 

(cheltuieli neeligibile - costuri bancare – PHARE, SAPARD, ISPA) 
  769 00 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi 

(cheltuieli neeligibile - costuri bancare – PHARE, SAPARD, ISPA) 
 77  FINANTĂRI, SUBVENŢII, TRANSFERURI, ALOCAŢII BUGETARE 

CU DESTINAŢIE SPECIALĂ, FONDURI CU DESTINAŢIE 
SPECIALĂ 

  770 Finanţarea de la buget 
  770 00 Finanţarea de la buget 
  770 00 00 Finanţarea de la buget 
  771 Finanţarea în baza unor acte normative speciale 
  771 00 Finanţarea în baza unor acte normative speciale 
  771 00 00 Finanţarea în baza unor acte normative speciale 
  772 Venituri din subvenţii 
  772 01 Subvenţii de la bugetul de stat 
  772 01 00 Subvenţii de la bugetul de stat 
  772 02 Subvenţii de la alte bugete 
  772 02 00 Subvenţii de la alte bugete 
  773 Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială 
  773 00 Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială 
  773 00 00 Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială 
  774 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare 
  774 01 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani 
  774 01 00 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani 
  774 02 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură 
  774 02 00 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură 
  775 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare 
  775 00 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare 



 113

  775 00 00 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare 
  776 Fonduri cu destinatie specială 
  776 00 Fonduri cu destinatie specială 
  776 00 00 Fonduri cu destinatie specială 
  777 Veniturile fondului de risc 
  777 00 Veniturile fondului de risc 
  777 00 00 Veniturile fondului de risc 
  778 Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor 

finanţate din fonduri externe nerambursabile 
  778 00 Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor 

finanţate din fonduri externe nerambursabile 
  778 00 00 Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor 

finanţate din fonduri externe nerambursabile 
  779 Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit 
  779 00 Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit 
  779 00 00 Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit 
 78  VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU 

DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE 
  781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea 

operaţională 
  781 02 Venituri din provizioane 
  781 02 00 Venituri din provizioane 
  781 03 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe 
  781 03 00 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe 
  781 04 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 
  781 04 01 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - stocuri 
  781 04 02 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - creanţe 
  786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare 
  786 03 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare 
  786 03 00 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare 
  786 04 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante 
  786 04 00 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante 
 79  VENITURI EXTRAORDINARE 
  791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului 
  791 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului 
  791 00 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului 
8   CONTURI SPECIALE 
 80  CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI 
  803 00 00 Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă 
  803 10 00 Active fixe corporale luate cu chirie 
  803 20 00 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 
  803 30 00 Valori materiale primite în păstrare sau custodie 
  803 40 00 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare 
  803 50 00 Sume solicitate la restituire 
  803 60 00 Chirii şi alte datorii asimilate 
  803 80 00 Ambalaje de restituit 
  803 90 00 Alte valori în afara bilanţului 
  804 00 00 Pagube produse din cauze de forţă majoră şi fortuite 
  804 10 00  Publicaţii primite gratuit în vederea schimbului internaţional 
  804 20 00 Abonamente la publicaţii care se urmăresc până la primire 
  804 30 00 Imprimate de valoare cu decontare ulterioară 
  804 40 00 Documente respinse la viza de control financiar preventiv 
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  804 60 00 Ipoteci imobiliare 
  804 70 00 Valori materiale supuse sechestrului 
  804 80 00 Garanţie bancară pentru oferta depusă 
  804 90 00 Garanţie bancară pentru bună execuţie 
  805 00 00 Disponibil din garanţia constituită pentru bună execuţie 
  805 10 00 Garanţii constituite de concesionar 
  805 20 00 Garanţii depuse pentru sume contestate 
  805 30 00 Garanţii depuse pentru înlesniri acordate 
  805 40 00 Înlesniri la plata creanţelor bugetare 
  805 50 00 Cauţiuni depuse pentru contestaţie la executarea silită 
  805 60 00 Garanţii legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a 

executării silite prin decontare bancară 
  805 70 00 Garanţie bancară pentru avansul acordat (ISPA) 
  805 80 00 Creanţe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a 

debitorului 
  805 90 00 Garanţii acordate de autorităţile administraţiei publice locale 
  806 00 00  Credite bugetare aprobate 
  806 10 00 Credite deschise de repartizat 
  806 20 00 Credite deschise pentru cheltuieli proprii 
  806 30 00 Fonduri de primit de la bugetul de stat 
  806 40 00 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană – SAPARD - 
  806 50 00 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană – PHARE - 
  806 60 00 Angajamente bugetare 
  806 70 00 Angajamente legale 
  806 80 00 Angajamente legale - SAPARD - 
  806 90 00 Angajamente de plată 
  807 00 00 Garanţii de returnare a avansului acordat 
  807 10 00 Credite de angajament aprobate 
  807 20 00 Credite de angajament angajate 
  807 30 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat  
  807 40 00 Dobânzi şi alte costuri aferente împrumuturilor interne şi externe 

garantate de stat 
  807 50 00 Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art.2 din Legea privind finanţele 

publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
  807 70 00 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe 

nerambursabile postaderare în curs de virare la buget 
  807 80 00 Declaraţia de cheltuieli transmisă autorităţilor de certificare aferente 

proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi 
buget de stat 

  807 90 00 Sume aflate în curs de certificare/declarare la Comisia Europeană 
aferente Fondului European de pescuit 

  808 20 00 Datorii contingente 
 89   
  891 00 00 Bilanţ de  deschidere 
  892 00 00 Bilanţ de  închidere 
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Anexa nr. 2 
 

Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanţei de verificare 
la Ministerul Finanţelor Publice 

 
C 
L 
A 
S 
A 

G 
R 
U 
P 
A 

CONT SINTETIC 
gr.I, gr. II si gr.III DENUMIRE CONT NOU Tip 

cont
Cod 

sector 
Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
functională venituri 

şi cheltuieli 
(capitol, 

subcapitol, 
paragraf) 

Clasificaţie 
economică 

cheltuieli (titlu, 
articol, alineat) 

1   CONTURI DE CAPITALURI      
 10  CAPITAL, REZERVE, FONDURI      
  100  Fondul activelor fixe necorporale P     
  100 00 Fondul activelor fixe necorporale P     
  100 00 00 Fondul activelor fixe necorporale P Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  101 Fondul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al statului 

P     

  101 00  Fondul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al statului 

P     

  101 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al statului 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  102 Fondul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al statului 

P     

  102 00  Fondul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al statului 

P     

  102 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al statului 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  103 Fondul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al unităţilor 
administrativ – teritoriale 

P     
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  103 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al unităţilor 
administrativ - teritoriale 

P     

  103 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al unităţilor 
administrativ - teritoriale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  104 Fondul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al unităţilor 
administrativ - teritoriale 

P     

  104 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al unităţilor 
administrativ - teritoriale 

P     

  104 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al unităţilor 
administrativ - teritoriale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  105 Rezerve din reevaluare P     
  105 01 Rezerve din reevaluarea 

terenurilor şi amenajărilor la 
terenuri 

P     

  105 01 00 Rezerve din reevaluarea 
terenurilor şi amenajărilor la 
terenuri 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  105 02 Rezerve din reevaluarea 
construcţiilor 

P     

  105 02 00 Rezerve din reevaluarea 
construcţiilor 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  105 03  Rezerve din reevaluarea 
instalaţiilor tehnice, mijloacelor de 
transport, animalelor şi plantaţiilor 

P     

  105 03 00 Rezerve din reevaluarea P Cod sector Sursă de   
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instalaţiilor tehnice, mijloacelor de 
transport, animalelor şi plantaţiilor 

finanţare 

  105 04 Rezerve din reevaluarea 
mobilierului, aparaturii birotice, 
echipamentelor de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi a 
altor active fixe corporale 

P     

  105 04 00 Rezerve din reevaluarea 
mobilierului, aparaturii birotice, 
echipamentelor de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi a 
altor active fixe corporale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  105 05 Rezerve din reevaluarea altor 
active ale statului 

P     

  105 05 00 Rezerve din reevaluarea altor 
active ale statului 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  106 Diferenţe din reevaluare şi 
diferenţe de curs aferente 
dobânzilor încasate (SAPARD) 

B     

  106 00 Diferenţe din reevaluare şi 
diferenţe de curs aferente 
dobânzilor încasate (SAPARD) 

B     

  106 00 00 Diferenţe din reevaluare şi 
diferenţe de curs aferente 
dobânzilor încasate (SAPARD) 

B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 11  REZULTATUL REPORTAT      
  117  Rezultatul reportat B     
  117 00 Rezultatul reportat B     
  117 00 00 Rezultatul reportat B Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

 12  REZULTATUL PATRIMONIAL      
  121   Rezultatul patrimonial  B     
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  121 00 Rezultatul patrimonial  B     
  121 00 00 Rezultatul patrimonial  B Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

 13  FONDURI CU DESTINAŢIE 
SPECIALĂ 

     

  132 Fondul de rezervă al bugetului 
asigurărilor sociale de stat 

P     

  132 00  Fondul de rezervă al bugetului 
asigurărilor sociale de stat 

P     

  132 00 00 Fondul de rezervă al bugetului 
asigurărilor sociale de stat 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  133 Fondul de rezervă constituit 
conform Legii nr. 95/2006 

P     

  133 00 Fondul de rezervă constituit 
conform Legii nr. 95/2006 

P     

  133 00 00 Fondul de rezervă constituit 
conform Legii nr. 95/2006 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  139 Alte fonduri P     
  139 01  Fond de dezvoltare a spitalului P     
  139 01 00 Fond de dezvoltare a spitalului P Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

 15  PROVIZIOANE      
  151  Provizioane  P     
  151 01  Provizioane sub 1 an P     
  151 01 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, 

penalităţi, despăgubiri, daune şi 
alte datorii incerte sub 1 an  

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  151 01 02 Provizioane pentru garanţii 
acordate clienţilor sub 1 an 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  151 01 03 Provizioane pentru litigii din 
drepturi salariale câştigate în 
instanţă sub 1 an 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 
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  151 01 04 Provizioane pentru garanţii ce vor 
fi executate aferente 
împrumuturilor garantate sub 1 an 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  151 01 08 Alte provizioane sub 1 an P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  151 02 Provizioane peste 1 an      
  151 02 01  Provizioane pentru litigii, amenzi, 

penalităţi, despăgubiri, daune şi 
alte datorii incerte peste 1 an 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  151 02 02 Provizioane pentru garanţii 
acordate clienţilor peste 1 an 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  151 02 03 Provizioane pentru litigii din 
drepturi salariale câştigate în 
instanţă peste 1 an 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  151 02 04 Provizioane pentru garanţii ce vor 
fi executate aferente 
împrumuturilor garantate peste 1 
an 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  151 02 08 Alte provizioane peste 1 an P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 16  ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII 
ASIMILATE 
 - pe termen mediu şi lung - 

     

  161 Împrumuturi din emisiunea de 
obligaţiuni 

P     

  161 01 Împrumuturi din emisiunea de 
obligaţiuni cu termen de 
răscumpărare în exerciţiul curent 

P     

  161 01 00 Împrumuturi din emisiunea de 
obligaţiuni cu termen de 
răscumpărare în exerciţiul curent 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  161 02  Împrumuturi din emisiunea de P     
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obligaţiuni cu termen de 
răscumpărare în exerciţiile viitoare

  161 02 00 Împrumuturi din emisiunea de 
obligaţiuni cu termen de 
răscumpărare în exerciţiile viitoare

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  162 Împrumuturi interne şi externe 
contractate de autorităţile 
administraţiei publice locale 

P     

  162 01 Împrumuturi interne şi externe 
contractate de autorităţile 
administraţiei publice locale cu 
termen de rambursare în exerciţiul 
curent 

P     

  162 01 00 Împrumuturi interne şi externe 
contractate de autorităţile 
administraţiei publice locale cu 
termen de rambursare în exerciţiul 
curent 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  162 02 Împrumuturi interne şi externe 
contractate de autorităţile 
administraţiei publice locale cu 
termen de rambursare în 
exerciţiile viitoare 

P     

  162 02 00 Împrumuturi interne şi externe 
contractate de autorităţile 
administraţiei publice locale cu 
termen de rambursare în 
exerciţiile viitoare 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  163 Împrumuturi interne şi externe 
garantate de autorităţile 
administraţiei publice locale 

P     

  163 01 Împrumuturi interne şi externe P     



 122

garantate de autorităţile 
administraţiei publice locale cu 
termen de rambursare în exerciţiul 
curent 

  163 01 00 Împrumuturi interne şi externe 
garantate de autorităţile 
administraţiei publice locale cu 
termen de rambursare în exerciţiul 
curent 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  163 02  Împrumuturi interne şi externe 
garantate de autorităţile 
administraţiei publice locale cu 
termen de rambursare în 
exerciţiile viitoare 

P     

  163 02 00 Împrumuturi interne şi externe 
garantate de autorităţile 
administraţiei publice locale cu 
termen de rambursare în 
exerciţiile viitoare 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  164 Împrumuturi interne şi externe 
contractate de stat 

P     

  164 01 Împrumuturi interne şi externe 
contractate de stat cu termen de 
rambursare în exerciţiul curent 

P     

  164 01 00 Împrumuturi interne şi externe 
contractate de stat cu termen de 
rambursare în exerciţiul curent 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  164 02 Împrumuturi interne şi externe 
contractate de stat cu termen de 
rambursare în exerciţiile viitoare 

P     

  164 02 00 Împrumuturi interne şi externe 
contractate de stat cu termen de 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 
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rambursare în exerciţiile viitoare 
  165 Împrumuturi interne şi externe 

garantate de stat 
P     

  165 01 Împrumuturi interne şi externe 
garantate de stat cu termen de 
rambursare în exerciţiul curent 

P     

  165 01 00 Împrumuturi interne şi externe 
garantate de stat cu termen de 
rambursare în exerciţiul curent 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  165 02 Împrumuturi interne şi externe 
garantate de stat cu termen de 
rambursare în exerciţiile viitoare 

P     

  165 02 00 Împrumuturi interne şi externe 
garantate de stat cu termen de 
rambursare în exerciţiile viitoare 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  166 Sume primite pentru acoperirea 
deficitelor bugetare 

     

  166 01 Sume primite pentru acoperirea 
deficitelor bugetare (pentru 
sumele ce urmează a fi plătite în 
cursul exerciţiului curent) 

P     

  166 01 01 Sume primite pentru acoperirea 
deficitului bugetului asigurărilor 
sociale de stat din contul curent 
general al trezoreriei statului 
(pentru sumele ce urmează a fi 
plătite în cursul exerciţiului curent) 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  166 01 02 Sume primite pentru acoperirea 
deficitului bugetului de stat din 
contul curent general al trezoreriei 
statului (pentru sumele ce 
urmează a fi plătite în cursul 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 
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exerciţiului curent) 
  166 01 03 Sume primite pentru acoperirea 

deficitului bugetului asigurărilor 
pentru  şomaj  din contul curent 
general al trezoreriei statului 
(pentru sumele ce urmează a fi 
plătite în cursul exerciţiului curent) 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  166 01 04 Sume primite pentru acoperirea 
deficitului bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate din contul curent 
general al trezoreriei statului 
(pentru sumele ce urmează a fi 
plătite în cursul exerciţiului curent) 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  166 02 Sume primite pentru acoperirea 
deficitelor bugetare (pentru 
sumele ce urmează a fi plătite în 
cursul exerciţiilor viitoare) 

P     

  166 02 01 Sume primite pentru acoperirea 
deficitului bugetului asigurărilor 
sociale de stat din contul curent 
general al trezoreriei statului 
(pentru sumele ce urmează a fi 
plătite în cursul exerciţiilor viitoare) 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  166 02 02 Sume primite pentru acoperirea 
deficitului bugetului de stat din 
contul curent general al trezoreriei 
statului (pentru sumele ce 
urmează a fi plătite în cursul 
exerciţiilor viitoare) 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  166 02 03 Sume primite pentru acoperirea 
deficitului bugetului asigurărilor 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 
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pentru  şomaj  din contul curent 
general al trezoreriei statului 
(pentru sumele ce urmează a fi 
plătite în cursul exerciţiilor viitoare) 

  166 02 04 Sume primite pentru acoperirea 
deficitului bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate din contul curent 
general al trezoreriei statului 
(pentru sumele ce urmează a fi 
plătite în cursul exerciţiilor viitoare) 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  167 Alte împrumuturi şi datorii 
asimilate 

P     

  167 01 Alte împrumuturi şi datorii 
asimilate cu termen de 
rambursare în exerciţiul curent 

P     

  167 01 01 Alte împrumuturi şi datorii 
asimilate - primite din Fondul 
special de dezvoltare la dispoziţia 
Guvernului (cu termen de 
rambursare în exerciţiul curent) 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  167 01 02 Alte împrumuturi şi datorii 
asimilate - primite din contul 
curent general al trezoreriei 
statului (cu termen de rambursare 
în exerciţiul curent) 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  167 01 03 Alte împrumuturi şi datorii 
asimilate - primite din venituri din 
privatizare (cu termen de 
rambursare în exerciţiul curent) 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  167 01 08 Împrumuturi pe termen lung 
primite rezultate din reclasificarea 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 
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creditelor comerciale în 
împrumuturi (cu termen de 
rambursare în exerciţiul curent) 

  167 01 09 Alte împrumuturi şi datorii 
asimilate (cu termen de 
rambursare în exerciţiul curent)   

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  167 02  Alte împrumuturi şi datorii 
asimilate cu termen de 
rambursare în exerciţiile viitoare 

P     

  167 02 01 Alte împrumuturi şi datorii 
asimilate -  primite din Fondul 
special de dezvoltare la dispoziţia 
Guvernului (cu termen de 
rambursare în exerciţiile viitoare) 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  167 02 02 Alte împrumuturi şi datorii 
asimilate -  primite din contul 
curent general al trezoreriei 
statului (cu termen de rambursare 
în exerciţiile viitoare) 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  167 02 03 Alte împrumuturi şi datorii 
asimilate -  primite din venituri din 
privatizare (cu termen de 
rambursare în exerciţiile viitoare) 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  167 02 08 Împrumuturi pe termen lung 
primite rezultate din reclasificarea 
creditelor comerciale în 
împrumuturi (cu termen de 
rambursare în exerciţiile viitoare) 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  167 02 09 Alte împrumuturi şi datorii 
asimilate (cu termen de 
rambursare în exerciţiile viitoare)  

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  168 Dobânzi aferente împrumuturilor P     
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şi datoriilor asimilate 
  168 01 Dobânzi aferente împrumuturilor 

din emisiuni de obligaţiuni 
P     

  168 01 00 Dobânzi aferente împrumuturilor 
din emisiuni de obligaţiuni 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  168 02 Dobânzi aferente împrumuturilor 
interne şi externe contractate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale 

P     

  168 02 00 Dobânzi aferente împrumuturilor 
interne şi externe contractate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  168 03 Dobânzi aferente împrumuturilor 
interne şi externe garantate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale 

P     

  168 03 00 Dobânzi aferente împrumuturilor 
interne şi externe garantate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  168 04 Dobânzi aferente împrumuturilor 
interne şi externe contractate de 
stat 

P     

  168 04 00 Dobânzi aferente împrumuturilor 
interne şi externe contractate de 
stat 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  168 05 Dobânzi aferente împrumuturilor 
interne şi externe garantate de 
stat 

P     

  168 05 00 Dobânzi aferente împrumuturilor 
interne şi externe garantate de 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 
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stat 
  168 07  Dobânzi aferente altor 

împrumuturi şi datorii asimilate 
P     

  168 07 01 Dobânzi aferente altor 
împrumuturi şi datorii asimilate -  
primite din Fondul special de 
dezvoltare la dispoziţia Guvernului

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  168 07 02 Dobânzi aferente altor 
împrumuturi şi datorii asimilate -  
primite din contul curent general al 
trezoreriei statului 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  168 07 03 Dobânzi aferente altor 
împrumuturi şi datorii asimilate -  
primite din venituri din privatizare 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  168 07 08 Dobânzi aferente creditelor pe 
termen lung provenite din 
reclasificarea creditelor 
comerciale în împrumuturi 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  168 07 09 Dobânzi aferente altor 
împrumuturi şi datorii asimilate -  
altele 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  169 Prime privind rambursarea 
obligaţiunilor 

A     

  169 01 Prime privind rambursarea 
obligaţiunilor (pentru sumele ce 
urmează a fi plătite în cursul 
exerciţiului curent) 

A     

  169 01 00 Prime privind rambursarea 
obligaţiunilor (pentru sumele ce 
urmează a fi plătite în cursul 
exerciţiului curent) 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  169 02 Prime privind rambursarea A     
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obligaţiunilor (pentru sumele ce 
urmează a fi plătite în cursul 
exerciţiilor viitoare) 

  169 02 00 Prime privind rambursarea 
obligaţiunilor (pentru sumele ce 
urmează a fi plătite în cursul 
exerciţiilor viitoare) 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

2   CONTURI DE ACTIVE FIXE      
 20  ACTIVE FIXE NECORPORALE      
  203 Cheltuieli de dezvoltare A     
  203 00 Cheltuieli de dezvoltare A     
  203 00 00 Cheltuieli de dezvoltare A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  205 Concesiuni, brevete, licenţe, 
mărci comerciale, drepturi şi 
active similare 

A     

  205 00 Concesiuni, brevete, licenţe, 
mărci comerciale, drepturi şi 
active similare 

A     

  205 00 00 Concesiuni, brevete, licenţe, 
mărci comerciale, drepturi şi 
active similare 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  206 Înregistrări ale evenimentelor 
cultural-sportive 

A     

  206 00 Înregistrări ale evenimentelor 
cultural-sportive 

A     

  206 00 00 Înregistrări ale evenimentelor 
cultural-sportive 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  208 Alte active fixe necorporale A     
  208 01 Programe informatice A     
  208 01 00 Programe informatice A Cod sector Sursă de 

finanţare 
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  208 02  Alte active fixe necorporale A     
  208 02 00 Alte active fixe necorporale A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

 21  ACTIVE FIXE CORPORALE      
  211 Terenuri şi amenajări la terenuri A     
  211 01 Terenuri  A     
  211 01 00 Terenuri  A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  211 02 Amenajări la terenuri A     
  211 02 00 Amenajări la terenuri A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  212 Construcţii A     
  212 00 Construcţii A     
  212 00 00 Construcţii A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  213 Instalaţii tehnice, mijloace de 
transport, animale şi plantaţii 

A     

  213 01 Echipamente tehnologice (maşini, 
utilaje şi instalaţii de lucru) 

A     

  213 01 00 Echipamente tehnologice (maşini, 
utilaje şi instalaţii de lucru) 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  213 02 Aparate şi instalaţii de măsurare, 
control şi reglare 

A     

  213 02 00 Aparate şi instalaţii de măsurare, 
control şi reglare 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  213 03 Mijloace de transport A     
  213 03 00 Mijloace de transport A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  213 04 Animale şi plantaţii A     
  213 04 00 Animale şi plantaţii A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  214 Mobilier, aparatură birotică, A     
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echipamente de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi alte 
active fixe corporale 

  214 00 Mobilier, aparatură birotică, 
echipamente de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi alte 
active fixe corporale 

A     

  214 00 00 Mobilier, aparatură birotică, 
echipamente de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi alte 
active fixe corporale 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  215 Alte active ale statului A     
  215 00 Alte active ale statului A     
  215 00 00 Alte active ale statului A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

 23  ACTIVE FIXE ÎN CURS ŞI 
AVANSURI PENTRU ACTIVE 
FIXE 

     

  231 Active fixe corporale în curs de 
execuţie 

A     

  231 00 Active fixe corporale în curs de 
execuţie 

A     

  231 00 00 Active fixe corporale în curs de 
execuţie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  232 Avansuri acordate pentru active 
fixe corporale 

A     

  232 00 Avansuri acordate pentru active 
fixe corporale 

A     

  232 00 00 Avansuri acordate pentru active 
fixe corporale 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  233 Active fixe necorporale în curs de 
execuţie 

A     
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  233 00  Active fixe necorporale în curs de 
execuţie 

A     

  233 00 00 Active fixe necorporale în curs de 
execuţie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  234 Avansuri acordate pentru active 
fixe necorporale 

A     

  234 00 Avansuri acordate pentru active 
fixe necorporale 

A     

  234 00 00  Avansuri acordate pentru active 
fixe necorporale 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 26  ACTIVE FINANCIARE (peste 1 
an) 

     

  260 Titluri de participare A     
  260 01 Titluri de participare cotate A     
  260 01 00 Titluri de participare cotate A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  260 02 Titluri de participare necotate A     
  260 02 00 Titluri de participare necotate A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  260 03 Alte participaţii A     
  260 03 00 Alte participaţii A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  265 Alte titluri imobilizate A     
  265 00 Alte titluri imobilizate A     
  265 00 00 Alte titluri imobilizate A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  267 Creanţe imobilizate A     
  267 01 Creanţe imobilizate (pentru 

sumele ce urmează a fi încasate 
în cursul exerciţiului curent) 

A     

  267 01 01 Împrumuturi pe termen lung 
acordate din Fondul special de 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 
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dezvoltare aflat la dispoziţia 
Guvernului (pentru sumele ce 
urmează a fi încasate în cursul 
exerciţiului curent) 

  267 01 02 Împrumuturi pe termen lung 
acordate din disponibilităţile 
contului curent general al 
trezoreriei statului (pentru sumele 
ce urmează a fi încasate în cursul 
exerciţiului curent) 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  267 01 03 Împrumuturi pe termen lung 
acordate din venituri din 
privatizare (pentru sumele ce 
urmează a fi încasate în cursul 
exerciţiului curent) 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  267 01 04 Împrumuturi pe termen lung 
acordate din buget (pentru 
sumele ce urmează a fi încasate 
în cursul exerciţiului curent) 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  267 01 05 Împrumuturi acordate pe termen 
lung (pentru sumele ce urmează 
a fi încasate în cursul exerciţiului 
curent) - altele 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  267 01 08 Alte creanţe imobilizate (pentru 
sumele ce urmează a fi încasate 
în cursul exerciţiului curent) 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  267 02 Creanţe imobilizate (pentru 
sumele ce urmează a fi încasate 
în cursul exerciţiilor viitoare) 

A     

  267 02 01 Împrumuturi pe termen lung 
acordate din Fondul special de 
dezvoltare aflat la dispoziţia 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 
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Guvernului (pentru sumele ce 
urmează a fi încasate în cursul 
exerciţiilor viitoare) 

  267 02 02 Împrumuturi pe termen lung 
acordate din disponibilităţile 
contului curent general al 
trezoreriei statului (pentru sumele 
ce urmează a fi încasate în cursul 
exerciţiilor viitoare) 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  267 02 03 Împrumuturi pe termen lung 
acordate din venituri din 
privatizare (pentru sumele ce 
urmează a fi încasate în cursul 
exerciţiilor viitoare) 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  267 02 04 Împrumuturi pe termen lung 
acordate din buget (pentru 
sumele ce urmează a fi încasate 
în cursul exerciţiilor viitoare) 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  267 02 05 Împrumuturi acordate pe termen 
lung (pentru sumele ce urmează 
a fi încasate în cursul exerciţiilor 
viitoare) - altele 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  267 02 08 Alte creanţe imobilizate (pentru 
sumele ce urmează a fi încasate 
în cursul exerciţiilor viitoare) 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  267 06  Dobânzi aferente împrumuturilor 
acordate pe termen lung 

A     

  267 06 01 Dobânzi aferente împrumuturilor 
acordate pe termen lung din 
Fondul de dezvoltare la dispoziţia 
Guvernului  

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  267 06 02 Dobânzi aferente împrumuturilor A Cod sector Sursă de   
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acordate pe termen lung din 
contul curent general al trezoreriei 
statului  

finanţare 

  267 06 03 Dobânzi aferente împrumuturilor 
acordate pe termen lung din 
venituri din privatizare  

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  267 06 04 Dobânzi aferente împrumuturilor 
acordate pe termen lung din 
buget  

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  267 06 05 Dobânzi aferente împrumuturilor 
acordate pe termen lung - altele 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  267 06 09 Dobânzi aferente altor creanţe 
imobilizate  

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  269 Varsăminte de efectuat pentru 
active financiare 

P     

  269 01 Varsăminte de efectuat pentru 
active financiare - curente 

P     

  269 01 00  Varsăminte de efectuat pentru 
active financiare - curente 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  269 02 Varsăminte de efectuat pentru 
active financiare - necurente 

P     

  269 02 00 Varsăminte de efectuat pentru 
active financiare - necurente 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 28  AMORTIZĂRI PRIVIND 
ACTIVELE FIXE 

     

  280 Amortizări privind activele fixe 
necorporale 

P     

  280 03 Amortizarea cheltuielilor de 
dezvoltare 

P     

  280 03 00 Amortizarea cheltuielilor de 
dezvoltare 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  280 05 Amortizarea concesiunilor, P     
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brevetelor, licenţelor, mărcilor 
comerciale, drepturilor şi activelor 
similare 

  280 05 00 Amortizarea concesiunilor, 
brevetelor, licenţelor, mărcilor 
comerciale, drepturilor şi activelor 
similare 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  280 08 Amortizarea altor active fixe 
necorporale 

P     

  280 08 00 Amortizarea altor active fixe 
necorporale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  281 Amortizări privind activele fixe 
corporale 

P     

  281 01 Amortizarea amenajarilor la 
terenuri 

P     

  281 01 00 Amortizarea amenajarilor la 
terenuri 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  281 02  Amortizarea construcţiilor P     
  281 02 00 Amortizarea construcţiilor P Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  281 03  Amortizarea instalaţiilor tehnice, 
mijloacelor de transport, 
animalelor şi plantaţiilor 

P     

  281 03 00 Amortizarea instalaţiilor tehnice, 
mijloacelor de transport, 
animalelor şi plantaţiilor 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  281 04  Amortizarea mobilierului, 
aparaturii birotice, echipamentelor 
de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi a altor active fixe 
corporale 

P     

  281 04 00 Amortizarea mobilierului, P Cod sector Sursă de   
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aparaturii birotice, echipamentelor 
de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi a altor active fixe 
corporale 

finanţare 

 29  AJUSTĂRI PENTRU 
DEPRECIEREA SAU 
PIERDEREA DE VALOARE A 
ACTIVELOR FIXE 

     

  290 Ajustări pentru deprecierea 
activelor fixe necorporale 

P     

  290 04 Ajustări pentru deprecierea 
cheltuielilor de dezvoltare 

P     

  290 04 00 Ajustări pentru deprecierea 
cheltuielilor de dezvoltare 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  290 05 Ajustări pentru deprecierea 
concesiunilor, brevetelor, 
licenţelor, mărcilor comerciale, 
drepturilor şi activelor similare 

P     

  290 05 00 Ajustări pentru deprecierea 
concesiunilor, brevetelor, 
licenţelor, mărcilor comerciale, 
drepturilor şi activelor similare 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  290 08 Ajustări pentru deprecierea altor 
active fixe necorporale 

P     

  290 08 00 Ajustări pentru deprecierea altor 
active fixe necorporale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  291 Ajustări pentru deprecierea 
activelor fixe corporale 

P     

  291 01 Ajustări pentru deprecierea 
terenurilor şi amenajărilor la 
terenuri 

P     

  291 01 00 Ajustări pentru deprecierea P Cod sector Sursă de   
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terenurilor şi amenajărilor la 
terenuri 

finanţare 

  291 02  Ajustări pentru deprecierea 
construcţiilor 

P     

  291 02 00 Ajustări pentru deprecierea 
construcţiilor 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  291 03  Ajustări pentru deprecierea 
instalaţiilor tehnice, mijloacelor de 
transport, animalelor şi plantaţiilor 

P     

  291 03 00 Ajustări pentru deprecierea 
instalaţiilor tehnice, mijloacelor de 
transport, animalelor şi plantaţiilor 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  291 04  Ajustari pentru deprecierea 
mobilierului, aparaturii birotice, 
echipamentului de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi a 
altor active fixe corporale 

P     

  291 04 00 Ajustări pentru deprecierea 
mobilierului, aparaturii birotice, 
echipamentului de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi a 
altor active fixe corporale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  293 Ajustări pentru deprecierea 
activelor fixe în curs de execuţie 

P     

  293 01  Ajustări pentru deprecierea 
activelor fixe necorporale în curs 
de execuţie 

P     

  293 01 00 Ajustări pentru deprecierea 
activelor fixe necorporale în curs 
de executie 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  293 02  Ajustări pentru deprecierea 
activelor fixe corporale în curs de 

P     
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execuţie 
  293 02 00 Ajustări pentru deprecierea 

activelor fixe corporale în curs de 
execuţie 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  296 Ajustări pentru pierderea de 
valoare a activelor financiare 

P     

  296 01 Ajustări pentru pierderea de 
valoare a activelor financiare 

P     

  296 01 01  Ajustări pentru pierderea de 
valoare a acţiunilor cotate 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  296 01 02 Ajustări pentru pierderea de 
valoare a acţiunilor necotate 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  296 01 03 Ajustări pentru pierderea de 
valoare a altor participaţii 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  296 02 Ajustări pentru pierderea de 
valoare a altor active financiare 

P     

  296 02 00 Ajustări pentru pierderea de 
valoare a altor active financiare 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

3   CONTURI DE STOCURI ŞI 
PRODUCŢIE ÎN CURS DE 
EXECUŢIE 

     

 30  STOCURI DE MATERII ŞI 
MATERIALE 

     

  301  Materii prime A     
  301 00  Materii prime A     
  301 00 00 Materii prime A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  302 Materiale consumabile A     
  302 01 Materiale auxiliare A     
  302 01 00 Materiale auxiliare A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  302 02  Combustibili A     
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  302 02 00 Combustibili A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  302 03  Materiale pentru ambalat A     
  302 03 00 Materiale pentru ambalat A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  302 04  Piese de schimb A     
  302 04 00 Piese de schimb A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  302 05  Seminţe şi materiale de plantat A     
  302 05 00 Seminţe şi materiale de plantat A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  302 06  Furaje A     
  302 06 00 Furaje A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  302 07  Hrană A     
  302 07 00 Hrană A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  302 08  Alte materiale consumabile A     
  302 08 00 Alte materiale consumabile A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  302 09  Medicamente şi materiale 
sanitare 

A     

  302 09 00 Medicamente şi materiale 
sanitare 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  303 Materiale de natura obiectelor de 
inventar 

A     

  303 01  Materiale de natura obiectelor de 
inventar în magazie 

A     

  303 01 00 Materiale de natura obiectelor de 
inventar în magazie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  303 02 Materiale de natura obiectelor de 
inventar în folosinţă 

A     
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  303 02 00 Materiale de natura obiectelor de 
inventar în folosinţă 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  304 Materiale rezervă de stat şi de 
mobilizare 

A     

  304 01  Materiale rezervă de stat A     
  304 01 00 Materiale rezervă de stat A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  304 02  Materiale rezervă de mobilizare A     
  304 02 00 Materiale rezervă de mobilizare A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  305 Ambalaje rezervă de stat şi de 
mobilizare 

A     

  305 01  Ambalaje rezervă de stat A     
  305 01 00 Ambalaje rezervă de stat A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  305 02 Ambalaje rezervă de mobilizare A     
  305 02 00 Ambalaje rezervă de mobilizare A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  307  Materiale date în prelucrare în 
instituţie 

A     

  307 00 Materiale date în prelucrare în 
instituţie 

A     

  307 00 00 Materiale date în prelucrare în 
instituţie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  309  Alte stocuri  A     
  309 00  Alte stocuri A     
  309 00 00 Alte stocuri A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

 33  PRODUCŢIA ÎN CURS DE 
EXECUŢIE 

     

  331  Produse în curs de execuţie A     
  331 00  Produse în curs de execuţie A     
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  331 00 00 Produse în curs de execuţie A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  332  Lucrări şi servicii în curs de 
execuţie 

A     

  332 00 Lucrări şi servicii în curs de 
execuţie 

A     

  332 00 00 Lucrări şi servicii în curs de 
execuţie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 34  PRODUSE      
  341  Semifabricate A     
  341 00 Semifabricate A     
  341 00 00 Semifabricate A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  345  Produse finite A     
  345 00  Produse finite A     
  345 00 00 Produse finite A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  346  Produse reziduale A     
  346 00  Produse reziduale A     
  346 00 00 Produse reziduale A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  347  Bunuri confiscate sau intrate, 
potrivit legii, în proprietatea privată 
a statului 

A     

  347 00 Bunuri confiscate sau intrate, 
potrivit legii, în proprietatea privată 
a statului 

A     

  347 00 00 Bunuri confiscate sau intrate, 
potrivit legii, în proprietatea privată 
a statului 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  348  Diferenţe de preţ la produse B     
  348 00  Diferenţe de preţ la produse B     
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  348 00 00 Diferenţe de preţ la produse B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  349  Bunuri confiscate sau intrate 
potrivit legii, în proprietatea privată 
a unităţilor administrativ - 
teritoriale 

A     

  349 00  Bunuri confiscate sau intrate 
potrivit legii, în proprietatea privată 
a unităţilor administrativ - 
teritoriale 

A     

  349 00 00 Bunuri confiscate sau intrate 
potrivit legii, în proprietatea privată 
a unităţilor administrativ - 
teritoriale 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 35  STOCURI AFLATE LA TERŢI      
  351 Materii şi materiale aflate la terţi A     
  351 01 Materii şi materiale aflate la terţi A     
  351 01 00 Materii şi materiale aflate la terţi A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  351 02  Materiale de natura obiectelor de 
inventar aflate la terţi 

A     

  351 02 00 Materiale de natura obiectelor de 
inventar aflate la terţi 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  354 Produse aflate la terţi A     
  354 01 Semifabricate aflate la terţi A     
  354 01 00 Semifabricate aflate la terţi A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  354 05  Produse finite aflate la terţi A     
  354 05 00 Produse finite aflate la terţi A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  354 06 Produse reziduale aflate la terţi A     
  354 06 00 Produse reziduale aflate la terţi A Cod sector Sursă de   
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finanţare 
  356  Animale aflate la terţi A     
  356 00 Animale aflate la terţi A     
  356 00 00 Animale aflate la terţi A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  357  Mărfuri aflate la terţi A     
  357 00  Mărfuri aflate la terţi A     
  357 00 00 Mărfuri aflate la terţi A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  358  Ambalaje aflate la terţi A     
  358 00  Ambalaje aflate la terţi A     
  358 00 00 Ambalaje aflate la terţi A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  359  Bunuri în custodie sau în 
consignaţie la terţi 

A     

  359 00  Bunuri în custodie sau în 
consignaţie la terţi 

A     

  359 00 00 Bunuri în custodie sau în 
consignaţie la terţi 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 36  ANIMALE      
  361  Animale şi păsări A     
  361 00  Animale şi păsări A     
  361 00 00 Animale şi păsări A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

 37  MĂRFURI      
  371  Mărfuri A     
  371 00  Mărfuri A     
  371 00 00 Mărfuri A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  378  Diferenţe de preţ la mărfuri (adaos 
comercial)  

P     
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  378 00  Diferenţe de preţ la mărfuri (adaos 
comercial)  

P     

  378 00 00 Diferenţe de preţ la mărfuri (adaos 
comercial)  

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 38  AMBALAJE      
  381  Ambalaje A     
  381 00  Ambalaje A     
  381 00 00 Ambalaje A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

 39  AJUSTĂRI PENTRU 
DEPRECIEREA STOCURILOR 
ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE 
EXECUŢIE 

     

  391  Ajustări pentru deprecierea 
materiilor prime 

P     

  391 00  Ajustări pentru deprecierea 
materiilor prime 

P     

  391 00 00 Ajustări pentru deprecierea 
materiilor prime 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  392 Ajustări pentru deprecierea 
materialelor 

P     

  392 01 Ajustări pentru deprecierea 
materialelor consumabile 

P     

  392 01 00 Ajustări pentru deprecierea 
materialelor consumabile 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  392 02  Ajustări pentru deprecierea 
materialelor de natura obiectelor 
de inventar 

P     

  392 02 00 Ajustări pentru deprecierea 
materialelor de natura obiectelor 
de inventar 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  393  Ajustări pentru deprecierea P     
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producţiei în curs de execuţie 
  393 00  Ajustări pentru deprecierea 

producţiei în curs de execuţie 
P     

  393 00 00 Ajustări pentru deprecierea 
producţiei în curs de execuţie 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  394 Ajustări pentru deprecierea 
produselor 

P     

  394 01  Ajustări pentru deprecierea 
semifabricatelor 

P     

  394 01 00 Ajustări pentru deprecierea 
semifabricatelor 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  394 05  Ajustări pentru deprecierea 
produselor finite 

P     

  394 05 00 Ajustări pentru deprecierea 
produselor finite 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  394 06  Ajustări pentru deprecierea 
produselor reziduale 

P     

  394 06 00 Ajustări pentru deprecierea 
produselor reziduale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  395 Ajustări pentru deprecierea 
stocurilor aflate la terţi 

P     

  395 01 Ajustări pentru deprecierea 
materiilor şi materialelor aflate la 
terţi 

P     

  395 01 00 Ajustări pentru deprecierea 
materiilor şi materialelor aflate la 
terţi 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  395 02  Ajustări pentru deprecierea 
semifabricatelor aflate la terţi 

P     

  395 02 00 Ajustări pentru deprecierea 
semifabricatelor aflate la terţi 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  395 03  Ajustări pentru deprecierea P     
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produselor finite aflate la terţi 
  395 03 00 Ajustări pentru deprecierea 

produselor finite aflate la terţi 
P Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  395 04 Ajustări pentru deprecierea 
produselor reziduale aflate la terţi 

P     

  395 04 00 Ajustări pentru deprecierea 
produselor reziduale aflate la terţi 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  395 06  Ajustări pentru deprecierea 
animalelor aflate la terţi 

P     

  395 06 00 Ajustări pentru deprecierea 
animalelor aflate la terţi 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  395 07  Ajustări pentru deprecierea 
mărfurilor aflate la terţi 

P     

  395 07 00 Ajustări pentru deprecierea 
mărfurilor aflate la terţi 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  395 08  Ajustări pentru deprecierea 
ambalajelor aflate la terţi 

P     

  395 08 00 Ajustări pentru deprecierea 
ambalajelor aflate la terţi 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  396  Ajustări pentru deprecierea 
animalelor 

P     

  396 00  Ajustări pentru deprecierea 
animalelor 

P     

  396 00 00 Ajustări pentru deprecierea 
animalelor 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  397  Ajustări pentru deprecierea 
mărfurilor 

P     

  397 00  Ajustări pentru deprecierea 
mărfurilor 

P     

  397 00 00 Ajustări pentru deprecierea 
mărfurilor 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  398  Ajustări pentru deprecierea P     
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ambalajelor 
  398 00  Ajustări pentru deprecierea 

ambalajelor 
P     

  398 00 00 Ajustări pentru deprecierea 
ambalajelor 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

4   CONTURI DE TERŢI      
 40  FURNIZORI ŞI CONTURI 

ASIMILATE 
     

  401 Furnizori P     
  401 01 Furnizori sub 1 an P     
  401 01 00 Furnizori sub 1 an P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  401 02 Furnizori peste 1 an P     
  401 02 00 Furnizori peste 1 an P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  403 Efecte de plătit P     
  403 01 Efecte de plătit sub 1 an P     
  403 01 00 Efecte de plătit sub 1 an P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  403 02 Efecte de plătit peste 1 an P     
  403 02 00 Efecte de plătit peste 1 an P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  404 Furnizori de active fixe P     
  404 01 Furnizori de active fixe sub 1 an P     
  404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 an P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  404 02 Furnizori de active fixe peste 1 an      
  404 02 00 Furnizori de active fixe peste 1 an P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  405 Efecte de plătit pentru active fixe P     
  405 01  Efecte de platit pentru active fixe 

sub 1 an 
P     
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  405 01 00 Efecte de platit pentru active fixe 
sub 1 an 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  405 02 Efecte de platit pentru active fixe 
peste 1 an 

P     

  405 02 00 Efecte de platit pentru active fixe 
peste 1 an 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  408 Furnizori - facturi nesosite P     
  408 00 Furnizori - facturi nesosite P     
  408 00 00 Furnizori - facturi nesosite P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  409 Furnizori - debitori A     
  409 01 Furnizori - debitori pentru 

cumpărări de bunuri de natura 
stocurilor şi pentru prestări de 
servicii şi executări de lucrări 

A     

  409 01 01 Furnizori - debitori pentru 
cumpărări de bunuri de natura 
stocurilor 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  409 01 02 Furnizori - debitori pentru prestări 
de servicii şi executări de lucrări 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

 41  CLIENŢI ŞI CONTURI 
ASIMILATE 

     

  411 Clienţi A     
  411 01 Clienţi cu termen sub 1 an A     
  411 01 01 Clienţi cu termen sub 1 an A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  411 01 08 Clienţi incerţi sau în litigiu sub 1 an A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  411 02 Clienţi cu termen peste 1 an A     
  411 02 01 Clienţi cu termen peste 1 an A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  411 02 08 Clienţi incerţi sau în litigiu peste 1 A Cod sector Sursă de Clasificaţie  
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an finanţare funcţională venituri 
  413 Efecte de primit de la clienţi A     
  413 01  Efecte de primit de la clienti sub 1 

an 
A     

  413 01 00 Efecte de primit de la clienti sub 1 
an 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  413 02 Efecte de primit de la clienti peste 
1 an 

A     

  413 02 00 Efecte de primit de la clienti peste 
1 an 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  418 Clienţi - facturi de întocmit A     
  418 00 Clienţi - facturi de întocmit A     
  418 00 00 Clienţi - facturi de întocmit A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  419 Clienţi – creditori P     
  419 00 Clienţi – creditori P     
  419 00 00 Clienţi – creditori P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

 42  PERSONAL ŞI CONTURI 
ASIMILATE 

     

  421  Personal - salarii datorate P     
  421 00  Personal - salarii datorate P     
  421 00 00 Personal - salarii datorate P Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  422 Pensionari - pensii datorate P     
  422 01 Pensionari civili - pensii datorate P     
  422 01 00 Pensionari civili - pensii datorate P Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  422 02  Pensionari militari - pensii 
datorate 

P     

  422 02 00 Pensionari militari - pensii 
datorate 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 
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  423  Personal - ajutoare şi indemnizaţii 
datorate 

P     

  423 00  Personal - ajutoare şi indemnizaţii 
datorate 

P     

  423 00 00 Personal - ajutoare şi indemnizaţii 
datorate 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  424  Şomeri - indemnizaţii datorate P     
  424 00  Şomeri - indemnizaţii datorate P     
  424 00 00 Şomeri - indemnizaţii datorate P Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  425  Avansuri acordate personalului A     
  425 00  Avansuri acordate personalului A     
  425 00 00 Avansuri acordate personalului A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  426 Drepturi de personal neridicate P     
  426 00  Drepturi de personal neridicate P     
  426 00 00 Drepturi de personal neridicate P Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  427 Reţineri din salarii şi din alte 
drepturi datorate terţilor 

P     

  427 01  Reţineri din salarii datorate terţilor P     
  427 01 00 Reţineri din salarii datorate terţilor P Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  427 02  Reţineri din pensii datorate terţilor P     
  427 02 00 Reţineri din pensii datorate terţilor P Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  427 03  Reţineri din alte drepturi datorate 
terţilor 

P     

  427 03 00 Reţineri din alte drepturi datorate 
terţilor 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  428 Alte datorii şi creanţe în legatură 
cu personalul 

B     
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  428 01 Alte datorii şi creanţe în legatură 
cu personalul sub 1 an 

B     

  428 01 01 Alte datorii în legatură cu 
personalul sub 1 an 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  428 01 02 Alte creanţe în legatură cu 
personalul sub 1 an 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  428 02 Alte datorii şi creanţe în legatură 
cu personalul peste 1 an 

B     

  428 02 01 Alte datorii în legatură cu 
personalul peste 1 an 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  428 02 02 Alte creanţe în legatură cu 
personalul peste 1 an 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  429 Bursieri şi doctoranzi P     
  429 00 Bursieri şi doctoranzi P     
  429 00 00 Bursieri şi doctoranzi P Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

 43  ASIGURĂRI SOCIALE, 
PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI 
CONTURI ASIMILATE 

     

  431 Asigurări sociale P     
  431 01  Contribuţiile angajatorilor pentru 

asigurări sociale 
P     

  431 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru 
asigurări sociale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  431 02  Contribuţiile asiguraţilor pentru 
asigurări sociale 

P     

  431 02 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru 
asigurări sociale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  431 03  Contribuţiile angajatorilor pentru 
asigurări sociale de sănătate 

P     

  431 03 00 Contribuţiile angajatorilor pentru 
asigurări sociale de sănătate 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 
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  431 04  Contribuţiile asiguraţilor pentru 
asigurări sociale de sănătate 

P     

  431 04 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru 
asigurări sociale de sănătate 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  431 05  Contribuţiile angajatorilor pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale  

P     

  431 05 00 Contribuţiile angajatorilor pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  431 07  Contribuţiile angajatorilor pentru 
concedii şi indemnizaţii 

P     

  431 07 00 Contribuţiile angajatorilor pentru 
concedii şi indemnizaţii 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  437 Asigurări pentru şomaj P     
  437 01  Contribuţiile angajatorilor pentru 

asigurări de şomaj 
P     

  437 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru 
asigurări de şomaj 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  437 02  Contribuţiile asiguraţilor pentru 
asigurări de şomaj 

P     

  437 02 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru 
asigurări de şomaj 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  437 03  Contribuţiile angajatorilor la fondul 
de garantare pentru plata 
creanţelor salariale 

P     

  437 03 00 Contribuţiile angajatorilor la fondul 
de garantare pentru plata 
creanţelor salariale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  438  Alte datorii sociale P     
  438 00  Alte datorii sociale P     
  438 00 00 Alte datorii sociale P Cod sector Sursă de   
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finanţare 
 44  BUGETUL STATULUI, 

BUGETUL LOCAL, BUGETUL 
ASIGURĂRILOR SOCIALE DE 
STAT ŞI CONTURI ASIMILATE 

     

  440  Cote defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale 

P     

  440 00  Cote defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale 

P     

  440 00 00 Cote defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  441 Sume încasate pentru bugetul 
capitalei 

P     

  441 00  Sume încasate pentru bugetul 
capitalei 

P     

  441 00 00 Sume încasate pentru bugetul 
capitalei 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  442 Taxa pe valoarea adaugată P     
  442 03  Taxa pe valoarea adaugată de 

plată 
P     

  442 03 00 Taxa pe valoarea adaugată de 
plată 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  442 04  Taxa pe valoarea adaugată de 
recuperat 

A     

  442 04 00 Taxa pe valoarea adaugată de 
recuperat 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  442 06  Taxa pe valoarea adaugată 
deductibilă 

A     

  442 06 00 Taxa pe valoarea adaugată A Cod sector Sursă de   
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deductibilă finanţare 
  442 07  Taxa pe valoarea adaugată 

colectată 
P     

  442 07 00 Taxa pe valoarea adaugată 
colectată 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  442 08  Taxa pe valoarea adaugată 
neexigibilă 

B     

  442 08 00 Taxa pe valoarea adaugată 
neexigibilă 

B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  444  Impozit pe venitul din salarii şi din 
alte drepturi 

P     

  444 00  Impozit pe venitul din salarii şi din 
alte drepturi 

P     

  444 00 00 Impozit pe venitul din salarii şi din 
alte drepturi 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  446  Alte impozite, taxe şi vărsăminte 
asimilate 

P     

  446 00  Alte impozite, taxe şi vărsăminte 
asimilate 

P     

  446 00 00 Alte impozite, taxe şi vărsăminte 
asimilate 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul B     
  448 01 Alte datorii faţă de buget P     
  448 01 00 Alte datorii faţă de buget P Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  448 02 Alte creanţe privind bugetul A     
  448 02 00 Alte creanţe privind bugetul A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

 45  DECONTĂRI CU COMISIA 
EUROPEANĂ PRIVIND 
FONDURILE 
NERAMBURSABILE (PHARE, 
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SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ, 
FONDURI DE LA BUGET ŞI 
ALTE FONDURI) 

  450 Sume de primit şi de restituit 
Comisiei Europene/ altor donatori 
– PHARE, SAPARD, ISPA, 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

B     

  450 01 Sume de primit de la Comisia 
Europeană 
 – PHARE, SAPARD, ISPA - 

A     

  450 01 00 Sume de primit de la Comisia 
Europeană 
 – PHARE, SAPARD, ISPA - 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  450 02 Sume de restituit Comisiei 
Europene 
 – PHARE, SAPARD, ISPA  

P     

  450 02 00 Sume de restituit Comisiei 
Europene 
 – PHARE, SAPARD, ISPA 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  450 03 Sume declarate şi solicitate 
Comisiei Europene/ altor donatori 
- FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE  

A     

  450 03 00 Sume declarate şi solicitate 
Comisiei Europene/ altor donatori 
- FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 
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POSTADERARE  
  450 04 Sume de restituit/datorate 

Comisiei Europene/ altor donatori 
– FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERAREI 

P     

  450 04 00 Sume de restituit/datorate 
Comisiei Europene/ altor donatori 
– FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERAREI 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  450 05  Sume de primit de la Comisia 
Europeană/alţi donatori 
reprezentând venituri ale 
bugetului general consolidat - 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE  

A     

  450 05 01 Sume de primit de la Comisia 
Europeană/alţi donatori 
reprezentând venituri ale 
bugetului general consolidat – 
buget de stat - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  450 05 02 Sume de primit de la Comisia 
Europeană/alţi donatori 
reprezentând venituri ale 
bugetului general consolidat – 
bugetul asigurărilor sociale de stat 
- FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 
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POSTADERARE 
 
 

 
 
 
 

 450 05 03 Sume de primit de la Comisia 
Europeană/alţi donatori 
reprezentând venituri ale 
bugetului general consolidat – 
bugetele fondurilor speciale - 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  450 05 04 Sume de primit de la Comisia 
Europeană/alţi donatori 
reprezentând venituri ale 
bugetului general consolidat – 
buget local - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  450 05 05 Sume de primit de la Comisia 
Europeană/alţi donatori 
reprezentând venituri ale 
bugetului general consolidat – 
instituţii publice finanţate din 
venituri proprii/venituri proprii şi 
subvenţii - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  450 06  Sume avansate de Comisia 
Europeană/alţi donatori - 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

P     
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  450 06 00 Sume avansate de Comisia 
Europeană/alţi donatori - 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  450 07  Sume de primit de la Comisia 
Europeana/alţi donatori datorate 
altor beneficiari-ONG-uri, societăţi 
comerciale,etc. - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE  

A     

  450 07 00 Sume de primit de la Comisia 
Europeana/alţi donatori datorate 
altor beneficiari -ONG-uri, 
societăţi comerciale,etc. - 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  451 Sume de primit şi de restituit 
Autorităţilor de 
Certificare/Ministerul Agriculturii– 
PHARE, SAPARD, ISPA, 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

B     

  451 01 Sume de primit de la Autorităţile 
de Certificare – PHARE, 
SAPARD, ISPA 

A     

  451 01 00 Sume de primit de la Autorităţile 
de Certificare – PHARE, 
SAPARD, ISPA 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 
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  451 02  Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare 
 – PHARE, SAPARD, ISPA  

P     

  451 02 00 Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare 
 – PHARE, SAPARD, ISPA  

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  451 03  Sume de primit de la Autorităţile 
de Certificare/ Ministerul 
Agriculturii – FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A     

  451 03 00 Sume de primit de la Autorităţile 
de Certificare/ Ministerul 
Agriculturii – FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET  

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  451 04  Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/ Ministerului Agriculturii 
– FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

P     

  451 04 01 Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare – decertificare definitivă 
- FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  451 04 02 Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare – deduceri procentuale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 
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definitive - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

  451 04 09 Alte sume de restituit Autorităţilor 
de Certificare/ Ministerului 
Agriculturii – FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  451 05 Sume de primit de la Agenţia de 
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A     

  451 05 00 Sume de primit de la Agenţia de 
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  451 06  Sume avansate de Autorităţile de 
Certificare 
 - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

P     

  451 06 01 Sume avansate de Autorităţile de 
Certificare 
 - prefinanţare - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 
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POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

  451 06 02 Sume avansate de Autorităţile de 
Certificare pentru plăţi 
intermediare - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  451 06 03 Sume avansate de Autorităţile de 
Certificare din vărsăminte din 
privatizare în cazul 
indisponibilităţilor temporare de 
fonduri externe nerambursabile 
postaderare 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  451 06 05 Sume de justificat Autorităţii de 
Certificare 
 - decertificare definitivă - 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  451 06 06 Sume de justificat Autorităţii de 
Certificare 
 - deducere procentuală definitivă 
- FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  451 06 09 Alte sume avansate de Autorităţile 
de Certificare 
 -  FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 
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POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

  452 Sume datorate Agenţiilor de 
Implementare/ Autorităţilor de 
Management/Agenţiilor de Plăţi – 
PHARE, SAPARD, ISPA, 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

P     

  452 01  Sume datorate Agenţiilor de 
Implementare 
 – PHARE, SAPARD, ISPA 

P     

  452 01 00 Sume datorate Agenţiilor de 
Implementare 
 – PHARE, SAPARD, ISPA 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  452 02  Sume datorate Autorităţilor de 
Management/ Agenţiilor de Plăţi – 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

P     

  452 02 00 Sume datorate Autorităţilor de 
Management/ Agenţiilor de Plăţi – 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  453 Sume de primit şi de restituit 
Autorităţilor de Implementare – 
PHARE, SAPARD, ISPA -  

B     

  453 01  Sume de primit de la Autorităţile A     
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de Implementare 
 – PHARE, SAPARD, ISPA -  

  453 01 00 Sume de primit de la Autorităţile 
de Implementare 
 – PHARE, SAPARD, ISPA - 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  453 02  Sume de restituit Autorităţilor de 
Implementare – PHARE, 
SAPARD, ISPA - 

P     

  453 02 00 Sume de restituit Autorităţilor de 
Implementare – PHARE, 
SAPARD, ISPA -  

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  454 Decontări cu beneficiarii 
debitori/creditori 
 – PHARE, FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

B     

  454 01 Sume de primit de la beneficiari - 
PHARE-  

A     

  454 01 00 Sume de primit de la beneficiari - 
PHARE-  

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  454 02  Sume de restituit beneficiarilor - 
PHARE-  

P     

  454 02 00 Sume de restituit beneficiarilor - 
PHARE-  

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  454 03 Sume de recuperat de la 
beneficiari - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A     

  454 03 01 Sume de recuperat de la 
beneficiari – instituţii publice -

A Cod sector Sursă de 
finanţare 
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FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

  454 03 02 Sume de recuperat de la 
beneficiari – ONG -uri, societăţi 
comerciale, etc. FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  454 04  Sume datorate beneficiarilor-
ONG-uri, societăţi comerciale, 
etc., - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

P     

  454 04 01 Sume datorate beneficiarilor-
ONG-uri, societăţi comerciale, etc. 
- FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE  

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  454 04 02 Sume datorate beneficiarilor-
ONG-uri, societăţi comerciale, etc. 
- FONDURI DE LA BUGET 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  454 05  Avansuri acordate beneficiarilor  - 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A     

  454 05 01 Avansuri acordate beneficiarilor 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare şi 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 
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fonduri de la buget – instituţii 
publice finanţate din bugetul local 

  454 05 02 Avansuri acordate beneficiarilor 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare şi 
fonduri de la buget – instituţii 
publice finanţate din venituri 
proprii/venituri proprii şi subvenţii 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  454 05 03 Avansuri acordate beneficiarilor 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare şi 
fonduri de la buget – ONG-uri, 
societăţi comerciale, etc. 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  454 05 04 Avansuri acordate beneficiarilor 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare şi 
fonduri de la buget – instituţii 
publice finanţate integral din buget

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  454 06  Sume datorate beneficiarilor - 
instituţii publice FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

P     

  454 06 01 Sume datorate beneficiarilor - 
instituţii finanţate din bugetul local 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  454 06 02 Sume datorate beneficiarilor - 
instituţii finanţate din venituri 
proprii/venituri proprii şi subvenţii - 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 
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FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

  454 06 03 Sume datorate beneficiarilor - 
instituţii finanţate din buget de stat, 
asigurări sociale de stat şi fonduri 
speciale - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  455 Sume de primit şi de restituit 
bugetului (prefinanţare, 
cofinanţare, indisponibilităţi 
temporare de fonduri de la 
Comisia Europeană/alţi donatori  
- PHARE, SAPARD, ISPA, 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET) 

B     

  455 01 Sume de primit de la buget 
(cofinanţare, indisponibilităţi 
temporare de fonduri de la 
Comisia Europeană - PHARE, 
SAPARD, ISPA)  

A     

  455 01 00 Sume de primit de la buget 
(cofinanţare, indisponibilităţi 
temporare de fonduri de la 
Comisia Europeană - PHARE, 
SAPARD, ISPA) 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  455 02  Sume de restituit bugetului P     
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(cofinanţare, indisponibilităţi 
temporare de fonduri de la 
Comisia Europeană – PHARE, 
SAPARD, ISPA) 

  455 02 00 Sume de restituit bugetului 
(cofinanţare, indisponibilităţi 
temporare de fonduri de la 
Comisia Europeană – PHARE, 
SAPARD, ISPA) 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  455 03 Sume de primit de la buget 
(prefinanţare, cofinanţare, 
indisponibilităţi temporare de 
fonduri de la Comisia 
Europeană/alţi donatori) - 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A     

  455 03 01 Sume de primit de la buget  - 
prefinanţare 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  455 03 02 Sume de primit de la buget  - 
cofinanţare 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  455 03 03 Sume de primit de la buget  - 
indisponibilităţi temporare de 
fonduri de la Comisia 
Europeană/alţi donatori 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  455 04  Sume de restituit bugetului 
(prefinanţare, cofinanţare, 
indisponibilităţi temporare de 
fonduri de la Comisia 
Europeană/alţi donatori, top-up) - 
FONDURI EXTERNE 

P     
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NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

  455 04 01 Sume de restituit bugetului - 
prefinanţare 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  455 04 02 Sume de restituit bugetului - 
cofinanţare 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  455 04 03 Sume de restituit bugetului – 
indisponibilităţi temporare de 
fonduri de la Comisia 
Europeană/alţi donatori 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  455 04 04 Sume de restituit bugetului – top-
up 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  455 05 Sume de restituit bugetului din 
sume primite de la Comisia 
Europeană/ alţi donatori în contul 
plăţilor efectuate - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE  

A     

  455 05 01 Sume de restituit bugetului de stat 
din sume primite de la Comisia 
Europeană/alţi donatori în contul 
plăţilor efectuate - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  455 05 02 Sume de restituit bugetului 
asigurărilor sociale de stat din 
sume primite de la Comisia 
Europeană/alţi donatori în contul 
plăţilor efectuate - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 
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  455 05 03 Sume de restituit bugetelor 
fondurilor speciale din sume 
primite de la Comisia 
Europeană/alţi donatori în contul 
plăţilor efectuate - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  456 Sume de primit şi de restituit 
bugetului de stat pentru alte 
cheltuieli decât cele eligibile – 
PHARE, SAPARD, ISPA, 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET ) 

B     

  456 01 Sume de primit de la bugetul de 
stat pentru cheltuieli neeligibile - 
PHARE, SAPARD, ISPA  

A     

  456 01 00 Sume de primit de la bugetul de 
stat pentru cheltuieli neeligibile - 
PHARE, SAPARD, ISPA  

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  456 03  Sume de primit de la bugetul de 
stat pentru alte cheltuieli decât 
cele eligibile - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A     

  456 03 03 Sume de primit de la bugetul de 
stat pentru alte cheltuieli decât 
cele eligibile – corecţii financiare 
definitive - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 
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POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

  456 03 09 Alte sume de primit de la bugetul 
de stat pentru alte cheltuieli decât 
cele eligibile - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  456 04  Sume de restituit bugetului de stat 
pentru alte cheltuieli decât cele 
eligibile – FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

P     

  456 04 00 Sume de restituit bugetului de stat 
pentru alte cheltuieli decât cele 
eligibile – FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  457 Sume avansate şi de recuperat 
de la Agenţiile de 
Implementare/Autorităţile de 
Management/ Agenţiile de Plăţi - 
PHARE, SAPARD, ISPA, 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A     

  457 01  Sume de recuperat de la Agenţiile 
de Implementare - PHARE, 
SAPARD, ISPA 

A     
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  457 01 00 Sume de recuperat de la Agenţiile 
de Implementare - PHARE, 
SAPARD, ISPA 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  457 02  Sume avansate Autorităţilor de 
Management/ Agenţiilor de Plăţi - 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A     

  457 02 01 Sume avansate Autorităţilor de 
Management/ Agenţiilor de Plăţi - 
prefinanţare - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  457 02 02 Sume avansate Autorităţilor de 
Management/ Agenţiilor de Plăţi 
pentru plăţi intermediare - 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  457 02 03 Sume avansate Autorităţilor de 
Management/ Agenţiilor de Plăţi 
din vărsăminte din privatizare în 
cazul indisponibilităţilor temporare 
de fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  457 02 05 Sume de justificat de Autorităţile 
de Management – decertificare 
definitivă - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 
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POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

  457 02 06 Sume de justificat de Autorităţile 
de Management – deduceri 
procentuale definitive - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  457 02 09 Alte sume de justificat Autorităţilor 
de Management/ Agenţiilor de 
Plăţi - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  457 03  Sume de recuperat de la 
Autorităţile de Management/ 
Agenţiile de Plăţi - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A     

  457 03 01 Sume de recuperat de la 
Autorităţile de Management -  
decertificare definitivă - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  457 03 02 Sume de recuperat de la 
Autorităţile de Management -  
deduceri procentuale definitive - 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 
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DE LA BUGET 
  457 03 09 Alte sume de recuperat de la 

Autorităţile de Management/ 
Agenţiile de Plăţi - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  458 Sume de primit/de restituit 
Agenţiilor/Autorităţilor de 
Implementare /Autorităţilor de 
Certificare/ Autorităţilor de 
Management/Agenţiilor de Plăţi - 
PHARE, SAPARD, ISPA, 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

B     

  458 01  Sume de primit de la 
Agenţiile/Autorităţile de 
Implementare - PHARE, ISPA, 
SAPARD (la beneficiarii finali) 

A     

  458 01 00 Sume de primit de la 
Agenţiile/Autorităţile de 
Implementare - PHARE, ISPA, 
SAPARD (la beneficiarii finali) 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  458 03  Sume de primit de la Autorităţile 
de Certificare/ Autorităţile de 
Management/Agenţiile de Plăţi - 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A     
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  458 03 01 Sume de primit de la Autorităţile 
de Certificare/ Autorităţile de 
Management/Agenţiile de Plăţi - 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  458 03 02 Sume de primit de la Autorităţile 
de Certificare/ Autorităţile de 
Management/Agenţiile de Plăţi - 
FONDURI DE LA BUGET 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  458 04 Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/ Autorităţilor de 
Management/Agenţiilor de Plăţi - 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

P     

  458 04 01 Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/ Autorităţilor de 
Management/Agenţiilor de Plăţi - 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  458 04 02 Sume de restituit Autorităţilor de 
Certificare/ Autorităţilor de 
Management/Agenţiilor de Plăţi - 
FONDURI DE LA BUGET 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  458 05  
 

Avansuri primite de la Autorităţile 
de Certificare/ Autorităţile de 
Management/Agenţiile de Plăţi - 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 

P     



 176

POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

  458 05 01 Avansuri primite de la Autorităţile 
de Certificare/ Autorităţile de 
Management/Agenţiile de Plăţi - 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  458 05 02 Avansuri primite de la Autorităţile 
de Certificare/ Autorităţile de 
Management/Agenţiile de Plăţi - 
FONDURI DE LA BUGET 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  459  Sume datorate bugetului Uniunii 
Europene 

P     

  459 00 Sume datorate bugetului Uniunii 
Europene 

P     

  459 00 00 Sume datorate bugetului Uniunii 
Europene 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 46  DEBITORI ŞI CREDITORI 
DIVERŞI, DEBITORI ŞI 
CREDITORI AI BUGETELOR 

     

  461 Debitori A     
  461 01 Debitori sub 1 an A     
  461 01 01 Debitori sub 1 an - creanţe 

comerciale 
A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  461 01 02 Debitori sub 1 an - creanţe buget 
general consolidat 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  461 01 03 Debitori sub 1 an - creanţe din 
operaţiuni cu FEN 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  461 01 09 Debitori sub 1 an - alte creanţe A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  461 02 Debitori peste 1 an      



 177

  461 02 01 Debitori peste 1 an - creanţe 
comerciale 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  461 02 09 Debitori peste 1 an - alte creanţe 
necurente 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  462 Creditori  P     
  462 01 Creditori sub 1 an P     
  462 01 01 Creditori sub 1 an - datorii 

comerciale 
P Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  462 01 03 Creditori sub 1 an - datorii din 
operaţiuni cu FEN 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  462 01 09 Creditori sub 1 an - alte datorii 
curente 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  462 02 Creditori peste 1 an P     
  462 02 01 Creditori peste 1 an - datorii 

comerciale 
P Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  462 02 09 Creditori peste 1 an - alte datorii 
necurente 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  463 Creanţe ale bugetului de stat A     
  463 00 Creanţe ale bugetului de stat A     
  463 00 00 Creanţe ale bugetului de stat A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  464 Creanţe ale bugetului local A     
  464 00 Creanţe ale bugetului local A     
  464 00 00 Creanţe ale bugetului local A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  465 Creanţe ale bugetului asigurărilor 
sociale de stat 

A     

  465 01 Creanţe ale sistemului de 
asigurare de muncă şi boli 
profesionale 

A     

  465 01 00 Creanţe ale sistemului de 
asigurare de muncă şi boli 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională venituri 
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profesionale 
  465 02 Creanţe ale bugetului asigurărilor 

sociale de stat 
A     

  465 02 00 Creanţe ale bugetului asigurărilor 
sociale de stat 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  466 Creanţe ale bugetelor fondurilor 
speciale şi ale bugetului 
trezoreriei statului 

A     

  466 04 Creanţe ale bugetului asigurărilor 
pentru şomaj 

A     

  466 04 01 Creanţe ale bugetului asigurărilor 
pentru şomaj (Fondul de 
garantare pentru plata creanţelor 
salariale) 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  466 04 02 Creanţe ale bugetului asigurărilor 
pentru şomaj 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  466 05 Creanţe ale bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate 

A     

  466 05 00 Creanţe ale bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  466 09 Creanţe ale bugetului trezoreriei 
statului 

A     

  466 09 00 Creanţe ale bugetului trezoreriei 
statului 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  467 Creditori ai bugetelor P     
  467 01 Creditori ai bugetului de stat P     
  467 01 00 Creditori ai bugetului de stat P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  467 02 Creditori ai bugetului local P     
  467 02 00 Creditori ai bugetului local P Cod sector Sursă de Clasificaţie  
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finanţare funcţională venituri 
  467 03 Creditori ai bugetului asigurărilor 

sociale de stat 
P     

  467 03 00 Creditori ai bugetului asigurărilor 
sociale de stat 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  467 04  Creditori ai bugetului asigurărilor 
pentru şomaj 

P     

  467 04 00 Creditori ai bugetului asigurărilor 
pentru şomaj 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  467 05 Creditori ai bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate 

P     

  467 05 00 Creditori ai bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  467 09 Creditori ai bugetului trezoreriei 
statului 

P     

  467  09  00 Creditori ai bugetului trezoreriei 
statului 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

  468 Împrumuturi pe termen scurt 
acordate potrivit legii 

A     

  468 01 Împrumuturi pe termen scurt 
acordate potrivit legii 

A     

  468 01 01 Împrumuturi acordate potrivit legii 
din bugetul de stat 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  468 01 02 Împrumuturi acordate potrivit legii 
din bugetul local 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  468 01 03 Plasamente financiare pe termen 
scurt efectuate din contul curent 
general al trezoreriei statului 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  468 01 04 Împrumuturi acordate din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 
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  468 01 05 Împrumuturi pe termen scurt 
acordate din contul curent general 
al trezoreriei statului 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  468 01 06 Împrumuturi pe termen scurt 
acordate din venituri din 
privatizare 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  468 01 07 Sume acordate din excedentul 
anului precedent pentru 
acoperirea golurilor temporare de 
casă şi pentru finanţarea 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  468 01 08 Împrumuturi pe termen scurt 
acordate din Fondul special de 
dezvoltare aflat la dispoziţia 
Guvernului 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  468 01 09 Alte împrumuturi acordate pe 
termen scurt 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  469 Dobânzi aferente împrumuturilor 
acordate pe termen scurt 

A     

  469 01 Dobânzi aferente împrumuturilor 
acordate pe termen scurt 

A     

  469  01 03 Dobânzi aferente împrumuturilor 
acordate pe termen scurt – 
plasamente financiare efectuate 
din contul curent general al 
trezoreriei statului 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  469 01 05 Dobânzi aferente împrumuturilor 
acordate pe termen scurt  din 
contul curent general al trezoreriei 
statului 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  469 01 06 Dobânzi aferente împrumuturilor 
acordate pe termen scurt  din 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 
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venituri din privatizare 
  469 01 08 Dobânzi aferente împrumuturilor 

acordate pe termen scurt  din 
Fondul special de dezvoltare aflat 
la dispoziţia Guvernului 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  469 01 09 Dobânzi aferente altor 
împrumuturi acordate pe termen 
scurt   

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 47  CONTURI DE REGULARIZARE 
ŞI ASIMILATE 

     

  471 Cheltuieli înregistrate în avans A     
  471 00 Cheltuieli înregistrate în avans A     
  471 00 00 Cheltuieli înregistrate în avans A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  472 Venituri înregistrate în avans P     
  472 00 Venituri înregistrate în avans P     
  472 00 00 Venituri înregistrate în avans P Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  473 Decontări din operaţii în curs de 
clarificare 

B     

  473 01 Decontări din operaţii în curs de 
clarificare 

B     

  473 01 03 Decontări din operaţii în curs de 
clarificare - datorii/creanţe din 
operaţiuni cu FEN 

B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  473 01 09 Decontări din operaţii în curs de 
clarificare - alte datorii/creanţe 
curente 

B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  474  Sume în curs de 
certificare/declarare Comisiei 
Europene/alţi donatori - 
FONDURI EXTERNE 

A     
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NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGETI 

  474 00 Sume în curs de 
certificare/declarare Comisiei 
Europene/alţi donatori - 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A     

  474 00  00 Sume în curs de 
certificare/declarare Comisiei 
Europene /alţi donatori - 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET  

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  476 Sume în curs de declarare 
Autorităţilor de Certificare - 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A     

  476 00 Sume în curs de declarare 
Autorităţilor de Certificare - 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET 

A     

  476 00 00 Sume în curs de declarare 
Autorităţilor de Certificare - 
FONDURI EXTERNE 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 
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NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI 
DE LA BUGET  

 48  DECONTĂRI      
  481 Decontări între instituţia 

superioară şi instituţiile 
subordonate 

B     

  481 01 Decontări privind operaţiuni 
financiare 

B     

  481 01 01 Decontări privind operaţiuni 
financiare - activitatea 
operaţională 

B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  481 01 02 Decontări privind operaţiuni 
financiare - activitatea de investiţii 

B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  481 01 03 Decontări privind operaţiuni 
financiare - activitatea de finanţare

B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  481 02 Decontări privind activele fixe B     
  481 02 00 Decontări privind activele fixe B Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  481 03 Decontări privind stocurile B     
  481 03 00 Decontări privind stocurile B Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  481 09 Alte decontări B     
  481 09 00 Alte decontări B Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  482 Decontări între instituţii 
subordonate 

B     

  482 00 Decontări între instituţii 
subordonate 

B     

  482 00 00 Decontări între instituţii 
subordonate 

B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  483 Decontări din operaţii în B     
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participaţie 
  483 00 Decontări din operaţii în 

participaţie 
B     

  483 00 00 Decontări din operaţii în 
participaţie 

B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  489 Decontări privind încheierea  
execuţiei bugetului de stat din 
anul curent 

B     

  489 00 Decontări privind încheierea  
execuţiei bugetului de stat din 
anul curent 

B     

  489 00 00 Decontări privind încheierea  
execuţiei bugetului de stat din 
anul curent 

B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 49  AJUSTĂRI PENTRU 
DEPRECIEREA CREANŢELOR 

     

  491 Ajustări pentru deprecierea 
creanţelor - clienţi 

P     

  491 01 Ajustări pentru deprecierea 
creanţelor - clienţi sub 1 an 

P     

  491 01  00 Ajustări pentru deprecierea 
creanţelor - clienţi sub 1 an 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  491 02  Ajustări pentru deprecierea 
creanţelor - clienţi peste 1 an 

P     

  491 02 00 Ajustări pentru deprecierea 
creanţelor - clienţi peste 1 an 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  496 Ajustări pentru deprecierea 
creanţelor  - debitori 

P     

  496 01 Ajustări pentru deprecierea 
creanţelor  - debitori  sub 1 an 

P     

  496 01 00 Ajustări pentru deprecierea 
creanţelor  - debitori sub 1 an 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 
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  496 02 Ajustări pentru deprecierea 
creanţelor  - debitori peste 1 an 

P     

  496 02 00 Ajustări pentru deprecierea 
creanţelor  - debitori peste 1 an 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  497  Ajustări pentru deprecierea 
creanţelor bugetare 

P     

  497 00  Ajustări pentru deprecierea 
creanţelor bugetare 

P     

  497 00 00 Ajustări pentru deprecierea 
creanţelor bugetare 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

5   CONTURI LA TREZORERII ŞI 
INSTITUŢII DE CREDIT 

     

 50  INVESTIŢII PE TERMEN SCURT      
  505  Obligaţiuni emise şi răscumpărate A     
  505 00  Obligaţiuni emise şi răscumpărate A     
  505 00 00 Obligaţiuni emise şi răscumpărate A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  509 Varsăminte de efectuat pentru 
investiţiile pe termen scurt 

P     

  509 00 Varsăminte de efectuat pentru 
investiţiile pe termen scurt 

P     

  509 00 00  Varsăminte de efectuat pentru 
investiţiile pe termen scurt 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 51  CONTURI LA TREZORERII ŞI 
INSTITUŢII DE CREDIT 

     

  510  Disponibil din împrumuturi din 
disponibilităţile contului curent 
general al trezoreriei statului 

A     

  510 00  Disponibil din împrumuturi din 
disponibilităţile contului curent 
general al trezoreriei statului 

A     

  510 00  00 Disponibil din împrumuturi din A Cod sector Sursă de   
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disponibilităţile contului curent 
general al trezoreriei statului 

finanţare 

  511 Valori de încasat A     
  511 01 Valori de încasat A     
  511 01 01 Valori de încasat A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  511 01 02 Cecuri de încasat la instituţii de 
credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  512 Conturi la trezorerii şi instituţii de 
credit 

B     

  512 01 Conturi la trezorerii şi instituţii de 
credit în lei 

B     

  512 01 01  Conturi la trezorerii în lei B Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  512 01 02 Conturi la instituţii de credit în lei B Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  512 04 Conturi în valută B     
  512 04 02 Conturi la institutii de credit în 

valută 
B Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  512 05 Sume în curs de decontare B     
  512 05 01  Sume în curs de decontare la 

trezorerii 
B Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  512 05 02 Sume în curs de decontare la 
instituţii de credit 

B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  512 06  Disponibil în lei al trezoreriei 
centrale  

B     

  512 06 00 Disponibil în lei al trezoreriei 
centrale  

B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  512 07  Disponibil în valută al trezoreriei 
centrale 

B     

  512 07 00 Disponibil în valută al trezoreriei 
centrale 

B Cod sector Sursă de 
finanţare 
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  512 08 Conturi de clearing, barter şi 
cooperare economică  

B     

  512 08 00 Conturi de clearing, barter şi 
cooperare economică  

B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  512 09 Disponibil al operatorilor economici la 
trezorerie 

A     

  512 09 01 Disponibil al operatorilor economici la 
trezorerie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  512 09 02 Depozite ale operatorilor economici 
la trezorerie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  512 10 Disponibil aferent certificatelor de 
trezorerie ale populaţiei 

A     

  512 10 00 Disponibil aferent certificatelor de 
trezorerie ale populaţiei 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  513 Disponibil din împrumuturi interne 
şi externe contractate de stat 

A     

  513 01 Disponibil în lei din împrumuturi 
interne şi externe contractate de 
stat 

A     

  513 01 01  Disponibil în lei din împrumuturi 
interne şi externe contractate de 
stat la trezorerie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  513 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi 
interne şi externe contractate de 
stat la instituţii de credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  513 02 Disponibil în valută din 
împrumuturi interne şi externe 
contractate de stat 

A     

  513 02 02 Disponibil în valută din 
împrumuturi interne şi externe 
contractate de stat la instituţii de 
credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli
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  514 Disponibil din împrumuturi interne 
şi externe garantate de stat  

A     

  514 01 Disponibil în lei din împrumuturi 
interne şi externe garantate de 
stat 

A     

  514 01 01  Disponibil în lei din împrumuturi 
interne şi externe garantate de 
stat la trezorerie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  514 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi 
interne şi externe garantate de 
stat la instituţii de credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  514 02 Disponibil în valută din 
împrumuturi interne şi externe 
garantate de stat 

A     

  514 02 02 Disponibil în valută din 
împrumuturi interne şi externe 
garantate de stat la instituţii de 
credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  515 Disponibil din fonduri externe 
nerambursabile 

A     

  515 01 Disponibil în lei din fonduri externe 
nerambursabile 

A     

  515 01 01 Disponibil în lei din fonduri externe 
nerambursabile la trezorerie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri şi 
clasificaţie 
funcţională  cheltuieli

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  515 01 02 Disponibil în lei din fonduri externe 
nerambursabile la instituţii de 
credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie  
funcţională  cheltuieli

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  515  02 Disponibil în valută din fonduri 
externe nerambursabile 

A     

  515 02  02 Disponibil în valută din fonduri 
externe nerambursabile la instituţii 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 
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de credit 
  515 03 Depozite bancare A     
  515 03 01 Depozite bancare la trezorerie A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  515 03 02 Depozite bancare la instituţii de 
credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  516 Disponibil din împrumuturi interne 
şi externe contractate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale 

A     

  516  01 Disponibil în lei din împrumuturi 
interne şi externe contractate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale 

A     

  516  01  01 Disponibil în lei din împrumuturi 
interne şi externe contractate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale la trezorerie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  516 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi 
interne şi externe contractate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale la instituţii de credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  516 02 Disponibil în valută din 
împrumuturi interne şi externe 
contractate de autorităţile 
administraţiei publice locale 

A     

  516 02 02 Disponibil în valută din 
împrumuturi interne şi externe 
contractate de autorităţile 
administraţiei publice locale la 
instituţii de credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  517 Disponibil din împrumuturi interne A     
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şi externe garantate de autorităţile 
administraţiei publice locale 

  517 01 Disponibil în lei din împrumuturi 
interne şi externe garantate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale 

A     

  517 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi 
interne şi externe garantate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale la trezorerie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  517 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi 
interne şi externe garantate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale la instituţii de credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  517 02 Disponibil în valută din 
împrumuturi interne şi externe 
garantate de autorităţile 
administraţiei publice locale 

A     

  517 02 02 Disponibil în valută din 
împrumuturi interne şi externe 
garantate de autorităţile 
administraţiei publice locale la 
instituţii de credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  518 Dobânzi P     
  518 06 Dobânzi de plătit P     
  518 06 01 Dobânzi de plătit – aferente 

disponibilului 
P Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  518 06 03 Dobânzi de plătit – aferente 
depozitelor 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  518 06 04 Dobânzi de plătit – aferente 
titlurilor de natura datoriei 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  518 06 05 Dobânzi de plătit – aferente P Cod sector Sursă de   
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împrumuturilor primite din contul 
curent general al trezoreriei 
statului 

finanţare 

  518 06 06 Dobânzi de plătit – aferente 
împrumuturilor primite din venituri 
din privatizare 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  518 06 08 Dobânzi de plătit – aferente 
împrumuturilor primite din Fondul 
special de dezvoltare la dispoziţia 
Guvernului 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  518 06 09 Dobânzi de plătit – aferente altor 
împrumuturi 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  518 07 Dobânzi de încasat A     
  518 07 01 Dobânzi de încasat – conturi la 

trezorerie 
A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  518 07 02 Dobânzi de încasat – conturi la 
instituţii de credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  518 08 Dobânzi de plătit aferente 
creditelor pe termen scurt 
provenite din reclasificarea 
creditelor comerciale în 
împrumuturi 

P     

  518 08 00 Dobânzi de plătit aferente 
creditelor pe termen scurt 
provenite din reclasificarea 
creditelor comerciale în 
împrumuturi 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  519 Împrumuturi pe termen scurt  P     
  519 01 Împrumuturi pe termen scurt  P     
  519 01 01 Împrumuturi pe termen scurt 

primite din venituri din Fondul 
special de dezvoltare la dispoziţia 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 
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Guvernului 
  519 01 02 Împrumuturi pe termen scurt 

primite din venituri din privatizare 
P Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  519 01 03 Depozite atrase P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  519 01 04 Împrumuturi primite din bugetul de 
stat pentru înfiinţarea unor instituţii 
sau a unor activităţi finanţate 
integral din venituri proprii 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  519 01 05 Împrumuturi primite din bugetul 
local pentru înfiinţarea unor 
instituţii şi servicii publice sau 
activităţi finanţate integral din 
venituri proprii 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  519 01 06 Împrumuturi interne şi externe 
contractate de autorităţile 
administraţiei publice locale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  519 01 07 
 

Sume primite din excedentul 
anului precedent pentru 
acoperirea golurilor temporare de 
casa şi pentru finanţarea 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  519 01 08 
 

Împrumuturi primite din 
disponibilităţile contului curent 
general al trezoreriei statului 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  519 01 09 Titluri de stat P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  519 01 10 Credite pe termen scurt primite, 
rezultate din reclasificarea 
creditelor comerciale în 
împrumuturi 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  519 01 80  Împrumuturi pe termen scurt P Cod sector Sursă de   
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nerambursate la scadenţă finanţare 
  519 01 90  Alte împrumuturi pe termen scurt P Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

 52  DISPONIBIL AL BUGETELOR      
  520 Disponibil al bugetului de stat A     
  520 01  Disponibil al bugetului de stat A     
  520 01 00 Disponibil al bugetului de stat A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie venituri  

  520 02  Rezultatul execuţiei bugetului de 
stat din anul curent 

B     

  520 02 00 Rezultatul execuţiei bugetului de 
stat din anul curent 

B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  521 Disponibil al bugetului local  A     
  521 01 Disponibil al bugetului local  A     
  521 01 00 Disponibil al bugetului local A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie venituri  

  521 02  Rezultatul execuţiei bugetare din 
anul curent 

A     

  521 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anul curent 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  521 03  Rezultatul execuţiei bugetare din 
anii precedenţi 

A     

  521 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anii precedenţi 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  523  Disponibil din cote defalcate din 
impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

A     

  523 00  Disponibil din cote defalcate din 
impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

A     

  523 00 00 Disponibil din cote defalcate din 
impozitul pe venit pentru 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 
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echilibrarea bugetelor locale 
  524 Disponibil al bugetului trezoreriei 

statului 
A     

  524 01 Disponibil al bugetului trezoreriei 
statului 

A     

  524 01 00 Disponibil al bugetului trezoreriei 
statului 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri   

  524 02 Rezultatul execuţiei bugetului 
trezoreriei statului din anul curent 

B     

  524 02 00 Rezultatul execuţiei bugetului 
trezoreriei statului din anul curent 

B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  524 03 Rezultatul execuţiei bugetului 
trezoreriei statului din anii 
precedenţi 

A     

  524 03 00 Rezultatul execuţiei bugetului 
trezoreriei statului din anii 
precedenţi 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  525 Disponibil al bugetului asigurărilor 
sociale de stat 

A     

  525 01  Disponibil al bugetului asigurarilor 
sociale de stat 

A     

  525  01 01     Disponibil al sistemului de 
asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  525 01 02 Disponibil al bugetului asigurărilor 
sociale de stat 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  525 02 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anul curent 

B     

  525  02 01  Rezultatul execuţiei bugetare din 
anul curent a sistemului de 
asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale 

B Cod sector Sursă de 
finanţare 
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  525 02 02 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anul curent al bugetului 
asigurărilor sociale de stat 

B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  525 03 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anii precedenţi 

A     

  525 03 01 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anii precedenţi- a sistemului de 
asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  525 03 02 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anii precedenţi - al bugetului 
asigurărilor sociale de stat 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  525 04 Depozite din excedentul bugetului 
asigurărilor sociale de stat 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  525 04 00 Depozite din excedentul bugetului 
asigurărilor sociale de stat 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  526  Disponibil din fondul de rezervă al 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat  

A     

  526 00  Disponibil din fondul de rezervă al 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat  

A     

  526 00 00 Disponibil din fondul de rezervă al 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat  

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  527  Disponibil din fondul de rezervă 
constituit conform Legii nr. 
95/2006 

A     

  527 00  Disponibil din fondul de rezervă 
constituit conform Legii nr. 
95/2006 

A     

  527 00 00 Disponibil din fondul de rezervă A Cod sector Sursă de   
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constituit conform Legii nr. 
95/2006 

finanţare 

  528  Disponibil din sume încasate în 
cursul procedurii de executare 
silită 

A     

  528 00  Disponibil din sume încasate în 
cursul procedurii de executare 
silită 

A     

  528 00 00 Disponibil din sume încasate în 
cursul procedurii de executare 
silită 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  529 Disponibil din sumele colectate 
pentru unele bugete 

A     

  529  01 Disponibil din sumele colectate 
pentru bugetul de stat   

A     

  529 01 01 Disponibil din sumele colectate 
pentru bugetul de stat  la 
trezorerie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  529 01 02 Disponibil din sumele colectate 
pentru bugetul de stat  la  instituţii 
de credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  529 02 Disponibil din sumele colectate 
pentru bugetul local 

A     

  529 02 01 Disponibil din sumele colectate 
pentru bugetul local la trezorerie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  529 02 02 Disponibil din sumele colectate 
pentru bugetul local la instituţii de 
credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  529 03  Disponibil din sume colectate 
pentru alte bugete 

A     

  529 03 01  Disponibil din sume colectate 
pentru alte bugete la trezorerie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 
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  529 03 02 Disponibil din sume colectate 
pentru alte bugete la instituţii de 
credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  529 04 Disponibil din venituri încasate 
pentru bugetul capitalei 

A     

  529 04  00 Disponibil din venituri încasate 
pentru bugetul capitalei 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  529 09 Disponibil din sume colectate prin 
intermediul cardurilor 

A     

  529 09 01 Disponibil din sume colectate prin 
intermediul cardurilor la trezorerie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  529 09 02 Disponibil din sume colectate prin 
intermediul cardurilor la instituţii de 
credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 53  CASA ŞI ALTE VALORI      
  531 Casa A     
  531 01 Casa în lei A     
  531 01 01 Casa în lei A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie venituri şi 
clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  531 04  Casa în valută A     
  531 04 02 Casa în valută A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie venituri şi 
clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  532 Alte valori A     
  532 01 Timbre fiscale şi poştale A     
  532 01 00 Timbre fiscale şi poştale A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  532 02  Bilete de tratament şi odihnă A     
  532 02 00 Bilete de tratament şi odihnă A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  532 03  Tichete şi bilete de călătorie A     
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  532 03 00 Tichete şi bilete de călătorie A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  532 04  Bonuri valorice pentru carburanţi 
auto 

A     

  532 04 00 Bonuri valorice pentru carburanţi 
auto 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  532 05  Bilete cu valoare nominală A     
  532 05 00 Bilete cu valoare nominală A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  532 06  Tichete de masă A     
  532 06 00 Tichete de masă A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  532 08  Alte valori A     
  532 08 00 Alte valori A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

 54  ACREDITIVE      
  541 Acreditive A     
  541 01 Acreditive în lei A     
  541 01 02 Acreditive în lei la instituţii de 

credit 
A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  541 02 Acreditive în valută A     
  541 02 02 Acreditive în valută la instituţii de 

credit 
A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  542 Avansuri de trezorerie A     
  542 01  Avansuri de trezorerie în lei A     
  542 01 00  Avansuri de trezorerie în lei A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  542 02 Avansuri de trezorerie în valută A     
  542 02 00 Avansuri de trezorerie în valută A Cod sector Sursă de Clasificaţie Clasificaţie 
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finanţare funcţională cheltuieli economică  
cheltuieli 

 55  DISPONIBIL DIN FONDURI CU 
DESTINAŢIE SPECIALĂ 

     

  550 Disponibil din fonduri cu destinaţie 
specială 

A     

  550 01 Disponibil din fonduri cu destinaţie 
specială 

A     

  550 01 01 Disponibil din fonduri cu destinaţie 
specială la trezorerie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  550 01 02 Disponibil din fonduri cu destinaţie 
specială la instituţii de credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  551  Disponibil din alocaţii bugetare cu 
destinaţie specială 

A     

  551 00  Disponibil din alocaţii bugetare cu 
destinaţie specială 

A     

  551 00 00 Disponibil din alocaţii bugetare cu 
destinaţie specială 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri şi 
clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  552  Disponibil pentru sume de 
mandat şi sume în depozit 

A     

  552 00 Disponibil pentru sume de 
mandat şi sume în depozit 

A     

  552 00 00 Disponibil pentru sume de 
mandat şi sume în depozit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  555 Disponibil al fondului de risc A     
  555 01 Disponibil al fondului de risc în lei A     
  555 01 01  Disponibil al fondului de risc în lei 

la trezorerie 
A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  555 01 02 Disponibil al fondului de risc în lei 
la instituţii de credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  555 02 Disponibil al fondului de risc în A     
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valută 
  555 02 02 Disponibil al fondului de risc în 

valută la instituţii de credit 
A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  557 Disponibil din valorificarea 
bunurilor intrate în proprietatea 
privată a statului 

A     

  557 01 Disponibil în lei din valorificarea 
bunurilor intrate în proprietatea 
privată a statului 

A     

  557 01 01 Disponibil în lei din valorificarea 
bunurilor intrate în proprietatea 
privată a statului la trezorerie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  557 02 Disponibil în valută din 
valorificarea bunurilor intrate în 
proprietatea privată a statului 

A     

  557 02 02 Disponibil în valută din 
valorificarea bunurilor intrate în 
proprietatea privată a statului la 
instituţii de credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  558   Disponibil din contribuţia naţională 
aferentă programelor/proiectelor 
finanţate din fonduri externe 
nerambursabile 

A     

  558 01   Disponibil în lei din contribuţia 
naţională reprezentând 
cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe 
nerambursabile 

A     

  558 01 01   Disponibil în lei din contribuţia 
naţională reprezentând 
cofinanţarea de la buget aferentă 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri şi 
clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 
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programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe 
nerambursabile la Trezorerie 

  558 01 02   Disponibil în lei din contribuţia 
naţională reprezentând 
cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe 
nerambursabile la instituţii de 
credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  558 02  Disponibil în lei din contribuţia 
naţională reprezentând alte 
cheltuieli decât cele eligibile de la 
buget aferente 
programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe 
nerambursabile 

A     

  558 02 01 Disponibil în lei din contribuţia 
naţională reprezentând alte 
cheltuieli decât cele eligibile de la 
buget aferente 
programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe 
nerambursabile la trezorerie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  558 03 Disponibil în valută din contribuţia 
naţională reprezentând 
cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe 
nerambursabile 

A     

  558 03 02 Disponibil în valută din contribuţia 
naţională reprezentând 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
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cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe 
nerambursabile la instituţii de 
credit 

cheltuieli 

  559 Disponibil de la buget 
reprezentând prefinanţări şi 
fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare aferente 
programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe 
nerambursabile 

A     

  559 01 Disponibil în lei de la buget 
reprezentând prefinanţări şi 
fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare aferente 
programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe 
nerambursabile 

A     

  559 01 01 Disponibil în lei de la buget 
reprezentând prefinanţări şi 
fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare aferente 
programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe 
nerambursabile la Trezorerie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  559 01 02 Disponibil în lei de la buget 
reprezentând prefinanţări şi 
fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare aferente 
programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 



 203

nerambursabile la instituţii de 
credit 

  559 02 Disponibil în valută de la buget 
reprezentând prefinanţări şi 
fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare aferente 
programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe 
nerambursabile 

A     

  559 02 02 Disponibil în valută de la buget 
reprezentând prefinanţări şi 
fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare aferente 
programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe 
nerambursabile la instituţii de 
credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 56  DISPONIBIL AL INSTITUŢIILOR 
PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR 
FINANŢATE INTEGRAL SAU 
PARŢIAL DIN VENITURI 
PROPRII 

     

  560 Disponibil al instituţiilor publice 
finanţate integral din venituri 
proprii 

A     

  560 01 Disponibil curent al instituţiilor 
publice finanţate integral din 
venituri proprii 

A     

  560 01 01 Disponibil al instituţiilor publice 
finanţate integral din venituri 
proprii  – Disponibil curent la 
trezorerie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  - 



 204

  560 01 02 Disponibil al instituţiilor publice 
finanţate integral din venituri 
proprii – Disponibil curent la 
instituţii de credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri şi 
clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

  560 02 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anul curent 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

- - 

  560 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anul curent 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

- - 

  560 03 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anii precedenţi 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

- - 

  560 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anii precedenţi 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

- - 

  560 04 Depozite ale instituţiilor publice 
finanţate integral din venituri 
proprii 

A     

  560 04 01 Depozite ale instituţiilor publice 
finanţate integral din venituri 
proprii la trezorerie 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  560 04 02 Depozite ale instituţiilor publice 
finanţate integral din venituri 
proprii la instituţii de credit 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  561 Disponibil al instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii 

A     

  561 01 Disponibil al instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii 

A     

  561 01 00 Disponibil al instituţiilor publice 
finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  - 

  561 02 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anul curent 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

- - 
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  561 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anul curent 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

- - 

  561 03  Rezultatul execuţiei bugetare din 
anii precedenţi 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

- - 

  561 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anii precedenţi 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

- - 

  562 Disponibil al activităţilor finanţate 
din venituri proprii 

A     

  562 01 Disponibil al activităţilor finanţate 
din venituri proprii 

A     

  562 01 00 Disponibil al activităţilor finanţate 
din venituri proprii 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  - 

  562 02 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anul curent 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

- - 

  562 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anul curent 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

- - 

  562 03 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anii precedenţi 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

- - 

  562 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anii precedenţi 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

- - 

 57  DISPONIBIL DIN VENITURILE 
FONDURILOR SPECIALE 

     

  571 Disponibil din veniturile Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate 

A     

  571 01 Disponibil din veniturile Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate 

A     

  571 01 00 Disponibil din veniturile Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  571 02 Rezultatul execuţiei bugetare din B     
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anul curent 
  571 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din 

anul curent 
B Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  571 03 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anii precedenţi 

A     

  571 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anii precedenţi 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  571 04 Depozite din veniturile Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate 

A     

  571 04 00 Depozite din veniturile Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  574 Disponibil din veniturile bugetului 
asigurărilor pentru şomaj 

A     

  574 01 Disponibil din veniturile bugetului 
asigurărilor pentru şomaj 

A     

  574 01 01  Disponibil al Fondului de 
garantare pentru plata creanţelor 
salariale 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  574 01 02  Disponibil al bugetului asigurărilor 
pentru şomaj 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  574 02 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anul curent 

B     

  574 02 01  Rezultatul execuţiei bugetare din 
anul curent al Fondului de 
garantare pentru plata creanţelor 
salariale 

B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  574 02 02 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anul curent al bugetului 
asigurărilor pentru şomaj 

B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  574 03 Rezultatul execuţiei bugetare din A     
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anii precedenţi 
  574 03 01 Rezultatul execuţiei bugetare din 

anii precedenţi al Fondului de 
garantare pentru plata creanţelor 
salariale 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  574 03 02 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anii precedenţi al bugetului 
asigurărilor pentru şomaj 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  574 04 Depozite din veniturile bugetului 
asigurărilor pentru şomaj 

A     

  574 04 00 Depozite din veniturile bugetului 
asigurărilor pentru şomaj 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  575 Disponibil din veniturile Fondului 
pentru mediu 

A     

  575 01 Disponibil din veniturile Fondului 
pentru mediu 

A     

  575 01 00 Disponibil din veniturile Fondului 
pentru mediu 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  575 02 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anul curent 

B     

  575 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anul curent 

B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  575 03 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anii precedenţi 

A     

  575 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din 
anii precedenţi 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  575 04 Depozite din veniturile Fondului 
pentru mediu 

A     

  575 04 00 Depozite din veniturile Fondului 
pentru mediu 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 58  VIRAMENTE INTERNE      
  581 Viramente interne B     
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  581 01 Viramente interne B     
  581 01 01 Viramente interne – activitatea 

operaţională 
B Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  581 01 02 Viramente interne – activitatea de 
investiţii 

B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  581 01 03 Viramente interne – activitatea de 
finanţare 

B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  581 01 04 Viramente interne – alte activităţi B Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 59  AJUSTĂRI PENTRU 
PIERDEREA DE VALOARE A 
CONTURILOR DE 
TREZORERIE 

     

  595 Ajustări pentru pierderea de 
valoare a obligaţiunilor emise şi 
răscumpărate 

P     

  595 00  Ajustări pentru pierderea de 
valoare a obligaţiunilor emise şi 
răscumpărate 

P     

  595 00 00 Ajustări pentru pierderea de 
valoare a obligaţiunilor emise şi 
răscumpărate 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

6   CONTURI DE CHELTUIELI      
 60  CHELTUIELI PRIVIND 

STOCURILE 
     

  601 Cheltuieli cu materiile prime A     
  601 00 Cheltuieli cu materiile prime A     
  601 00 00 Cheltuieli cu materiile prime A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  602 Cheltuieli cu materialele 
consumabile 

A     



 209

  602 01 Cheltuieli cu materialele auxiliare A     
  602 01 00 Cheltuieli cu materialele auxiliare A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  602 02 Cheltuieli privind combustibilul A     
  602 02 00 Cheltuieli privind combustibilul A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  602 03 Cheltuieli privind materialele 
pentru ambalat 

A     

  602 03 00 Cheltuieli privind materialele 
pentru ambalat 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  602 04 Cheltuieli privind piesele de 
schimb 

A     

  602 04 00 Cheltuieli privind piesele de 
schimb 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  602 05 Cheltuieli privind seminţele şi 
materialele de plantat 

A     

  602 05 00 Cheltuieli privind seminţele şi 
materialele de plantat 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  602 06 Cheltuieli privind furajele A     
  602 06 00 Cheltuieli privind furajele A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  602 07 Cheltuieli privind hrana A     
  602 07 00 Cheltuieli privind hrana A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  602 08 Cheltuieli privind alte materiale A     
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consumabile 
  602 08 00 Cheltuieli privind alte materiale 

consumabile 
A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  602 09 Cheltuieli privind medicamentele 
şi materialele sanitare 

A     

  602 09 00 Cheltuieli privind medicamentele 
şi materialele sanitare 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  603 Cheltuieli privind materialele de 
natura obiectelor de inventar 

A     

  603 00 Cheltuieli privind materialele de 
natura obiectelor de inventar 

A     

  603 00 00 Cheltuieli privind materialele de 
natura obiectelor de inventar 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  606  Cheltuieli privind animalele şi 
păsările 

A     

  606 00 Cheltuieli privind animalele şi 
păsările 

A     

  606 00 00 Cheltuieli privind animalele şi 
păsările 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  607 Cheltuieli privind mărfurile A     
  607 00 Cheltuieli privind mărfurile A     
  607 00 00 Cheltuieli privind mărfurile A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  608 Cheltuieli privind ambalajele A     
  608 00 Cheltuieli privind ambalajele A     
  608 00 00 Cheltuieli privind ambalajele A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
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cheltuieli 
  609 Cheltuieli cu alte stocuri A     
  609 00 Cheltuieli cu alte stocuri A     
  609 00 00 Cheltuieli cu alte stocuri A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

 61  CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI 
SERVICIILE EXECUTATE DE 
TERŢI 

     

  610 Cheltuieli privind energia şi apa A     
  610 00 Cheltuieli privind energia şi apa A     
  610 00 00 Cheltuieli privind energia şi apa A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  611 Cheltuieli cu întreţinerea şi 
reparaţiile 

A     

  611 00 Cheltuieli cu întreţinerea şi 
reparaţiile 

A     

  611 00 00 Cheltuieli cu întreţinerea şi 
reparaţiile 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  612 Cheltuieli cu chiriile A     
  612 00 Cheltuieli cu chiriile A     
  612 00 00 Cheltuieli cu chiriile A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  613 Cheltuieli cu primele de asigurare A     
  613 00 Cheltuieli cu primele de asigurare A     
  613 00 00 Cheltuieli cu primele de asigurare A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  614 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, A     
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transferări 
  614 00 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, 

transferări 
A     

  614 00 00 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, 
transferări 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

 62  CHELTUIELI CU ALTE SERVICII 
EXECUTATE DE TERŢI 

     

  622 Cheltuieli privind comisioanele şi 
onorariile 

A     

  622 00 Cheltuieli privind comisioanele şi 
onorariile 

A     

  622 00 00 Cheltuieli privind comisioanele şi 
onorariile 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi 
publicitate 

A     

  623 00 Cheltuieli de protocol, reclamă şi 
publicitate 

A     

  623 00 00 Cheltuieli de protocol, reclamă şi 
publicitate 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  624 Cheltuieli cu transportul de bunuri 
şi personal 

A     

  624 01 Cheltuieli cu transportul de bunuri  A     
  624 01 00 Cheltuieli cu transportul de bunuri A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  624 02 Cheltuieli cu transportul de 
personal 

A     

  624 02 00 Cheltuieli cu transportul de 
personal 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
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cheltuieli 
  626 Cheltuieli poştale şi taxe de 

telecomunicaţii 
A     

  626 00 Cheltuieli poştale şi taxe de 
telecomunicaţii 

A     

  626 00 00 Cheltuieli poştale şi taxe de 
telecomunicaţii 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi 
asimilate 

A     

  627 00 Cheltuieli cu serviciile bancare şi 
asimilate 

A     

  627 00 00 Cheltuieli cu serviciile bancare şi 
asimilate 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  628 Alte cheltuieli cu serviciile 
executate de terţi 

A     

  628 00 Alte cheltuieli cu serviciile 
executate de terţi 

A     

  628 00 00 Alte cheltuieli cu serviciile 
executate de terţi 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  629 Alte cheltuieli autorizate prin 
dispoziţii legale 

A     

  629 01 Alte cheltuieli autorizate prin 
dispoziţii legale – cheltuieli 
curente 

A     

  629 01 00 Alte cheltuieli autorizate prin 
dispoziţii legale – cheltuieli 
curente 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  629 02 Alte cheltuieli autorizate prin 
dispoziţii legale – reparaţii capitale 

A     
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  629 02 00 Alte cheltuieli autorizate prin 
dispoziţii legale – reparaţii capitale 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

 63  CHELTUIELI CU ALTE 
IMPOZITE, TAXE ŞI 
VĂRSĂMINTE ASIMILATE 

     

  635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi 
vărsaminte asimilate 

A     

  635 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi 
vărsaminte asimilate 

A     

  635 00 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi 
vărsaminte asimilate 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

 64  CHELTUIELI CU PERSONALUL      
  641 Cheltuieli cu salariile personalului A     
  641 00 Cheltuieli cu salariile personalului A     
  641 00 00 Cheltuieli cu salariile personalului A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  642 Cheltuieli salariale în natură A     
  642 00 Cheltuieli salariale în natură A     
  642 00 00 Cheltuieli salariale în natură A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  645 Cheltuieli privind asigurările 
sociale 

A     

  645 01 Contribuţiile angajatorilor pentru 
asigurări sociale 

A     

  645 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru 
asigurări sociale 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  645 02 Contribuţiile angajatorilor pentru A     
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asigurări de şomaj 
  645 02 00 Contribuţiile angajatorilor pentru 

asigurări de şomaj 
A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  645 03 Contribuţiile angajatorilor pentru 
asigurări sociale de sănătate 

A     

  645 03 00 Contribuţiile angajatorilor pentru 
asigurări sociale de sănătate 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  645 04 Contribuţiile angajatorilor pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale 

A     

  645 04 00 Contribuţiile angajatorilor pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  645 05 Contribuţiile angajatorilor pentru 
concedii şi indemnizaţii 

A     

  645 05 00 Contribuţiile angajatorilor pentru 
concedii şi indemnizaţii 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  645 06 Contribuţiile angajatorilor la fondul 
de garantare pentru plata 
creanţelor salariale 

     

  645 06 00 Contribuţiile angajatorilor la fondul 
de garantare pentru plata 
creanţelor salariale 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  645 08 Alte cheltuieli privind asigurările şi 
protecţia socială 

A     

  645 08 00 Alte cheltuieli privind asigurările şi 
protecţia socială 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  646 Cheltuieli cu indemnizaţiile de A     
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delegare, detaşare şi alte drepturi 
salariale 

  646 00 Cheltuieli cu indemnizaţiile de 
delegare, detaşare şi alte drepturi 
salariale 

A     

  646 00 00 Cheltuieli cu indemnizaţiile de 
delegare, detaşare şi alte drepturi 
salariale 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  647 Cheltuieli din fondul destinat 
stimulării personalului 

A     

  647 00 Cheltuieli din fondul destinat 
stimulării personalului 

A     

  647 00 00 Cheltuieli din fondul destinat 
stimulării personalului 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

 65  ALTE CHELTUIELI 
OPERAŢIONALE 

     

  654 Pierderi din creanţe şi debitori 
diverşi 

A     

  654 00 Pierderi din creanţe şi debitori 
diverşi 

A     

  654 00 00 Pierderi din creanţe şi debitori 
diverşi 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  658 Alte cheltuieli operaţionale A     
  658 00 Alte cheltuieli operaţionale A     
  658 00 00 Alte cheltuieli operaţionale A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

 66  CHELTUIELI FINANCIARE      
  663 Pierderi din creanţe imobilizate A     
  663 00 Pierderi din creanţe imobilizate A     
  663 00 00 Pierderi din creanţe imobilizate A Cod sector Sursă de 

finanţare 
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  664 Cheltuieli din investiţii financiare 
cedate 

A     

  664 00 Cheltuieli din investiţii financiare 
cedate 

A     

  664 00 00 Cheltuieli din investiţii financiare 
cedate 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  665 Cheltuieli din diferenţe de curs 
valutar 

A     

  665 00  Cheltuieli din diferenţe de curs 
valutar 

A     

  665 00 00 Cheltuieli din diferenţe de curs 
valutar 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  666 Cheltuieli privind dobânzile A     
  666 00 Cheltuieli privind dobânzile A     
  666 00 00 Cheltuieli privind dobânzile A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  667 Sume de transferat bugetului de 
stat reprezentând câştiguri din 
schimb valutar – PHARE, 
SAPARD, ISPA - 

A     

  667 00 Sume de transferat bugetului de 
stat reprezentând câştiguri din 
schimb valutar – PHARE, 
SAPARD, ISPA  

A     

  667 00 00 Sume de transferat bugetului de 
stat reprezentând câştiguri din 
schimb valutar – PHARE, 
SAPARD, ISPA  

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  668 Dobânzi de transferat Comisiei  
Europene/altor donatori sau de 

A     
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alocat programului – PHARE, 
SAPARD, ISPA, FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE  

  668 00 Dobânzi de transferat Comisiei 
Europene/altor donatori sau de 
alocat programului – PHARE, 
SAPARD, ISPA, FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE  

A     

  668 00 00 Dobânzi de transferat Comisiei  
Europene/altor donatori sau de 
alocat programului – PHARE, 
SAPARD, ISPA, FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE  

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  669 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - 
costuri bancare) – PHARE, 
SAPARD, ISPA - 

A     

  669 00 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - 
costuri bancare) – PHARE, 
SAPARD, ISPA - 

A     

  669 00 00 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - 
costuri bancare) – PHARE, 
SAPARD, ISPA - 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 67  ALTE CHELTUIELI FINANŢATE 
DIN BUGET 

     

  670 Subvenţii A     
  670 00 Subvenţii A     
  670 00 00 Subvenţii A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 
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  671 Transferuri curente între unităţi ale 
administraţiei publice 

A     

  671 00 Transferuri curente între unităţi ale 
administraţiei publice 

A     

  671 00 00 Transferuri curente între unităţi ale 
administraţiei publice 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  672 Transferuri de capital între unităţi 
ale administraţiei publice 

A     

  672 00 Transferuri de capital între unităţi 
ale administraţiei publice 

A     

  672 00 00 Transferuri de capital între unităţi 
ale administraţiei publice 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  673 Transferuri interne A     
  673 00 Transferuri interne A     
  673 00 00 Transferuri interne A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  674 Transferuri în străinătate A     
  674 00 Transferuri în străinătate A     
  674 00 00 Transferuri în străinătate A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  675 Contribuţia României la bugetul 
Uniunii Europene 

A     

  675 00 Contribuţia României la bugetul 
Uniunii Europene 

A     

  675 00 00 Contribuţia României la bugetul 
Uniunii Europene 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  676 Asigurări sociale A     
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  676 00 Asigurări sociale A     
  676 00 00 Asigurări sociale A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  677 Ajutoare sociale A     
  677 00 Ajutoare sociale A     
  677 00 00 Ajutoare sociale A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  678 Transferuri pentru proiecte 
finanţate din fonduri externe 
nerambursabile postaderare şi 
fonduri de la bugetul de stat 

A     

  678 00 Transferuri pentru proiecte 
finanţate din fonduri externe 
nerambursabile postaderare şi 
fonduri de la bugetul de stat 

A     

  678 00 00 Transferuri pentru proiecte 
finanţate din fonduri externe 
nerambursabile postaderare şi 
fonduri de la bugetul de stat 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  679 Alte cheltuieli A     
  679 00 Alte cheltuieli A     
  679 00 00 Alte cheltuieli A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

 68  CHELTUIELI CU 
AMORTIZĂRILE, 
PROVIZIOANELE ŞI 
AJUSTĂRILE PENTRU 
DEPRECIERE SAU 
PIERDERILE DE VALOARE 
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  681 Cheltuieli operaţionale privind 
amortizările, provizioanele şi 
ajustările pentru depreciere 

A     

  681 01 Cheltuieli operaţionale privind 
amortizarea activelor fixe 

A     

  681 01 00 Cheltuieli operaţionale privind 
amortizarea activelor fixe 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  681 02 Cheltuieli operaţionale privind 
provizioanele 

     

  681 02 00 Cheltuieli operaţionale privind 
provizioanele 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  681 03 Cheltuieli operaţionale privind 
ajustările pentru deprecierea 
activelor fixe 

A     

  681 03 00 Cheltuieli operaţionale privind 
ajustările pentru deprecierea 
activelor fixe 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  681 04 Cheltuieli operaţionale privind 
ajustările pentru deprecierea 
activelor circulante 

A     

  681 04 01 Cheltuieli operaţionale privind 
ajustările pentru deprecierea 
activelor circulante - stocuri 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  681 04 02 Cheltuieli operaţionale privind 
ajustările pentru deprecierea 
activelor circulante - creanţe 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  682 Cheltuieli cu activele fixe 
neamortizabile 

A     

  682 01 Cheltuieli cu activele fixe 
corporale neamortizabile 

A     

  682 01 01 Cheltuieli cu activele fixe A Cod sector Sursă de Clasificaţie Clasificaţie 
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corporale neamortizabile – active 
militare 

finanţare funcţională cheltuieli economică  
cheltuieli 

  682 01 09 Cheltuieli cu activele fixe 
corporale neamortizabile -altele 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  682 02 Cheltuieli cu activele fixe 
necorporale neamortizabile 

     

  682 02 00 Cheltuieli cu activele fixe 
necorporale neamortizabile 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  686 Cheltuieli financiare privind 
amortizările, provizioanele şi 
ajustările pentru pierderea de 
valoare 

A     

  686 03 Cheltuieli financiare privind 
ajustările pentru pierderea de 
valoare a activelor financiare 

A     

  686 03 00 Cheltuieli financiare privind 
ajustările pentru pierderea de 
valoare a activelor financiare 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  686 04 Cheltuieli financiare privind 
ajustările pentru pierderea de 
valoare a activelor circulante 

A     

  686 04 00 Cheltuieli financiare privind 
ajustările pentru pierderea de 
valoare a activelor circulante 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  686 08 Cheltuieli financiare privind 
amortizarea primelor de 
rambursare a obligaţiunilor 

A     

  686 08 00 Cheltuieli financiare privind 
amortizarea primelor de 
rambursare a obligaţiunilor 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 
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  689 Cheltuieli privind rezerva de stat şi 
de mobilizare 

A     

  689 01 Cheltuieli privind rezerva de stat A     
  689 01 00 Cheltuieli privind rezerva de stat A Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

  689 02 Cheltuieli privind rezerva de 
mobilizare 

A     

  689 02 00 Cheltuieli privind rezerva de 
mobilizare 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică  
cheltuieli 

 69  CHELTUIELI EXTRAORDINARE      
  690 Cheltuieli cu pierderi din calamităţi A     
  690 00 Cheltuieli cu pierderi din calamităţi A     
  690 00 00 Cheltuieli cu pierderi din calamităţi A Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  691 Cheltuieli extraordinare din 
operaţiuni cu active fixe 

A     

  691 00 Cheltuieli extraordinare din 
operaţiuni cu active fixe 

A     

  691 00 00 Cheltuieli extraordinare din 
operaţiuni cu active fixe 

A Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

7   CONTURI DE VENITURI ŞI 
FINANŢĂRI 

     

 70  VENITURI DIN ACTIVITĂŢI 
ECONOMICE 

     

  709 Variaţia stocurilor B     
  709 00 Variaţia stocurilor B     
  709 00 00 Variaţia stocurilor B Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

 71  ALTE VENITURI 
OPERAŢIONALE 
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  714 Venituri din creanţe reactivate şi 
debitori diverşi 

P     

  714 00 Venituri din creanţe reactivate şi 
debitori diverşi 

P     

  714 00 00 Venituri din creanţe reactivate şi 
debitori diverşi 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  718 Alte venituri ale trezoreriei statului P     
  718 00 Alte venituri ale trezoreriei statului P     
  718 00 00 Alte venituri ale trezoreriei statului P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie venituri  

 72  VENITURI DIN PRODUCŢIA DE 
ACTIVE FIXE 

     

  721 Venituri din producţia de active 
fixe necorporale 

P     

  721 00 Venituri din producţia de active 
fixe necorporale 

P     

  721 00 00 Venituri din producţia de active 
fixe necorporale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  722 Venituri din producţia de active 
fixe corporale 

P     

  722 00  Venituri din producţia de active 
fixe corporale 

P     

  722 00 00 Venituri din producţia de active 
fixe corporale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 73  VENITURI FISCALE      
  730 Impozit pe venit, profit şi câstiguri 

din capital de la persoane juridice 
P     

  730 01 Impozit pe profit P     
  730 01 00 Impozit pe profit P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie venituri  

  730 02 Alte impozite pe venit, profit şi 
câştiguri din capital de la 

P     
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persoane juridice 
  730 02 00 Alte impozite pe venit, profit şi 

câştiguri din capital de la 
persoane juridice 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  731 Impozit pe venit, profit şi câştiguri 
din capital de la persoane fizice 

P     

  731 01 Impozit pe venit P     
  731 01 00 Impozit pe venit P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie venituri  

  731 02 Cote şi sume defalcate din 
impozitul pe venit 

P     

  731 02 00 Cote şi sume defalcate din 
impozitul pe venit 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  732 Alte impozite pe venit, profit şi 
câstiguri din capital 

P     

  732 01 Alte impozite pe venit, profit şi 
câstiguri din capital 

P     

  732 01 00 Alte impozite pe venit, profit şi 
câstiguri din capital 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  733 Impozit pe salarii P     
  733 00 Impozit pe salarii P     
  733 00 00 Impozit pe salarii P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie venituri  

  734 Impozite şi taxe pe proprietate P     
  734 00 Impozite şi taxe pe proprietate P     
  734 00 00 Impozite şi taxe pe proprietate P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie venituri  

  735 Impozite şi taxe pe bunuri şi 
servicii 

P     

  735 01 Taxa pe valoarea adaugată P     
  735 01 00 Taxa pe valoarea adaugată P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie venituri  
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  735 02 Sume defalcate din TVA P     
  735 02 00 Sume defalcate din TVA P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie venituri  

  735 03  Alte impozite şi taxe generale pe 
bunuri şi servicii 

P     

  735 03 00 Alte impozite şi taxe generale pe 
bunuri şi servicii 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  735 04 Accize P     
  735 04 00 Accize P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie venituri  

  735 05 Taxe pe servicii specifice P     
  735 05 00 Taxe pe servicii specifice P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie venituri  

  735 06 Taxe pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizării bunurilor sau 
pe desfăşurarea de activităţi 

P     

  735 06 00 Taxe pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizării bunurilor sau 
pe desfăşurarea de activităţi 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  736  Impozit pe comerţul exterior şi 
tranzacţii internaţionale 

P     

  736 01 Venituri încadrate în resursele 
proprii ale bugetului Uniunii 
Europene 

P     

  736 01 00 Venituri încadrate în resursele 
proprii ale bugetului Uniunii 
Europene 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  739 Alte impozite şi taxe fiscale P     
  739 00 Alte impozite şi taxe fiscale P     
  739 00 00 Alte impozite şi taxe fiscale P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie venituri  

 74  VENITURI DIN CONTRIBUŢII      



 227

DE ASIGURĂRI 
  745 Contribuţiile angajatorilor P     
  745 01 Contribuţiile angajatorilor pentru 

asigurări sociale 
P     

  745 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru 
asigurări sociale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  745 02 Contribuţiile angajatorilor pentru 
asigurări de şomaj 

P     

  745 02 00 Contribuţiile angajatorilor pentru 
asigurări de şomaj 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  745 03 Contribuţiile angajatorilor pentru 
asigurări sociale de sănătate 

P     

  745 03 00 Contribuţiile angajatorilor pentru 
asigurări sociale de sănătate 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  745 04 Contributţile angajatorilor pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale 

P     

  745 04 00 Contributţile angajatorilor pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  745 05 Vărsăminte de la persoane 
juridice, pentru persoane cu 
handicap neîncadrate 

P     

  745 05 00 Vărsăminte de la persoane 
juridice, pentru persoane cu 
handicap neîncadrate 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  745 09  Alte contribuţii pentru asigurări 
sociale datorate de angajatori 

P     

  745 09 00 Alte contribuţii pentru asigurări 
sociale datorate de angajatori 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  746 Contribuţiile asiguraţilor P     
  746 01 Contribuţiile asiguraţilor pentru P     
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asigurări sociale 
  746 01 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru 

asigurări sociale 
P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie venituri  

  746 02 Contribuţiile asiguraţilor pentru 
asigurări de şomaj 

P     

  746 02 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru 
asigurări de şomaj 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  746 03 Contribuţiile asiguraţilor pentru 
asigurări sociale de sănătate 

P     

  746 03 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru 
asigurări sociale de sănătate 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  746 09 Alte contribuţii ale altor persoane 
pentru asigurări sociale 

P     

  746 09 00 Alte contribuţii ale altor persoane 
pentru asigurări sociale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

 75  VENITURI NEFISCALE      
  750 Venituri din proprietate P     
  750 00 Venituri din proprietate P     
  750 00 00 Venituri din proprietate P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie venituri  

  751 Venituri din vânzări de bunuri şi 
servicii 

P     

  751 01 Venituri din prestări de servicii şi 
alte activităţi 

P     

  751 01 00 Venituri din prestări de servicii şi 
alte activităţi 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  751 02 Venituri din taxe administrative, 
eliberări permise 

P     

  751 02 00 Venituri din taxe administrative, 
eliberări permise 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  751 03 Amenzi, penalităţi şi confiscări P     
  751 03 00 Amenzi, penalităţi şi confiscări P Cod sector Sursă de Clasificaţie venituri  
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finanţare 
  751 04 Diverse venituri P     
  751 04 00 Diverse venituri P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie venituri  

  751 05 Transferuri voluntare, altele decât 
subvenţiile (donaţii, sponsorizări) 

P     

  751 05 00 Transferuri voluntare, altele decât 
subvenţiile (donaţii, sponsorizări) 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

 76  VENITURI FINANCIARE      
  763 Venituri din creanţe imobilizate P     
  763 00 Venituri din creanţe imobilizate P     
  763 00 00 Venituri din creanţe imobilizate P Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  764 Venituri din investiţii financiare 
cedate 

P     

  764 00 Venituri din investiţii financiare 
cedate 

P     

  764 00 00 Venituri din investiţii financiare 
cedate 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  765 Venituri din diferenţe de curs 
valutar 

P     

  765 00 Venituri din diferenţe de curs 
valutar 

P     

  765 00 00 Venituri din diferenţe de curs 
valutar 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  766 Venituri din dobânzi P     
  766 00 Venituri din dobânzi P     
  766 00 00 Venituri din dobânzi P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie venituri  

  767 Sume de primit de la bugetul de 
stat pentru acoperirea pierderilor 
din schimb valutar – PHARE, 

P     
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SAPARD, ISPA - 
  767 00 Sume de primit de la bugetul de 

stat pentru acoperirea pierderilor 
din schimb valutar – PHARE, 
SAPARD, ISPA - 

P     

  767 00 00 Sume de primit de la bugetul de 
stat pentru acoperirea pierderilor 
din schimb valutar – PHARE, 
SAPARD, ISPA - 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  768 Alte venituri financiare – PHARE, 
SAPARD, ISPA - 

P     

  768 00 Alte venituri financiare – PHARE, 
SAPARD, ISPA - 

P     

  768 00 00 Alte venituri financiare – PHARE, 
SAPARD, ISPA - 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  769 Sume de primit de la bugetul de 
stat pentru acoperirea altor 
pierderi (cheltuieli neeligibile - 
costuri bancare – PHARE, 
SAPARD, ISPA) 

P     

  769 00 Sume de primit de la bugetul de 
stat pentru acoperirea altor 
pierderi (cheltuieli neeligibile - 
costuri bancare – PHARE, 
SAPARD, ISPA) 

P     

  769 00 00 Sume de primit de la bugetul de 
stat pentru acoperirea altor 
pierderi (cheltuieli neeligibile - 
costuri bancare – PHARE, 
SAPARD, ISPA) 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 77  FINANTĂRI, SUBVENŢII, 
TRANSFERURI, ALOCAŢII 
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BUGETARE CU DESTINAŢIE 
SPECIALĂ, FONDURI CU 
DESTINAŢIE SPECIALĂ 

  770 Finanţarea de la buget P     
  770 00 Finanţarea de la buget P     
  770 00 00 Finanţarea de la buget P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  771 Finanţarea în baza unor acte 
normative speciale 

P     

  771 00 Finanţarea în baza unor acte 
normative speciale 

P     

  771 00 00 Finanţarea în baza unor acte 
normative speciale 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  772 Venituri din subvenţii P     
  772 01 Subvenţii de la bugetul de stat P     
  772 01 00 Subvenţii de la bugetul de stat P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie venituri  

  772 02 Subvenţii de la alte bugete P     
  772 02 00 Subvenţii de la alte bugete P Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie venituri  

  773 Venituri din alocaţii bugetare cu 
destinaţie specială 

P     

  773 00 Venituri din alocaţii bugetare cu 
destinaţie specială 

P     

  773 00 00 Venituri din alocaţii bugetare cu 
destinaţie specială 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  774 Finanţarea din fonduri externe 
nerambursabile preaderare 

P     

  774 01 Finanţarea din fonduri externe 
nerambursabile preaderare în 
bani 

P     

  774 01 00 Finanţarea din fonduri externe P Cod sector Sursă de Clasificaţie venituri  



 232

nerambursabile preaderare în 
bani 

finanţare 

  774 02 Finanţarea din fonduri externe 
nerambursabile preaderare în 
natură 

P     

  774 02 00 Finanţarea din fonduri externe 
nerambursabile preaderare în 
natură 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  775 Finanţarea din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

P     

  775 00 Finanţarea din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

P     

  775 00 00 Finanţarea din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  776 Fonduri cu destinatie specială P     
  776 00 Fonduri cu destinatie specială P     
  776 00 00 Fonduri cu destinatie specială P Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  777 Veniturile fondului de risc P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  777 00 Veniturile fondului de risc P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  777 00 00 Veniturile fondului de risc P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  778 Venituri din contribuţia naţională 
aferentă programelor/proiectelor 
finanţate din fonduri externe 
nerambursabile 

P     

  778 00 Venituri din contribuţia naţională 
aferentă programelor/proiectelor 
finanţate din fonduri externe 
nerambursabile 

P     
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  778 00 00 Venituri din contribuţia naţională 
aferentă programelor/proiectelor 
finanţate din fonduri externe 
nerambursabile 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

  779 Venituri, bunuri şi servicii primite 
cu titlu gratuit 

P     

  779 00 Venituri, bunuri şi servicii primite 
cu titlu gratuit 

P     

  779 00 00 Venituri, bunuri şi servicii primite 
cu titlu gratuit 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie venituri  

 78  VENITURI DIN PROVIZIOANE 
ŞI AJUSTĂRI PENTRU 
DEPRECIERE SAU 
PIERDERILE DE VALOARE 

     

  781 Venituri din provizioane şi ajustări 
pentru depreciere privind 
activitatea operaţională 

P     

  781 02 Venituri din provizioane P     
  781 02 00 Venituri din provizioane P Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  781 03 Venituri din ajustări privind 
deprecierea activelor fixe 

P     

  781 03 00 Venituri din ajustări privind 
deprecierea activelor fixe 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  781 04 Venituri din ajustări pentru 
deprecierea activelor circulante 

P     

  781 04 01 Venituri din ajustări pentru 
deprecierea activelor circulante - 
stocuri 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  781 04 02 Venituri din ajustări pentru 
deprecierea activelor circulante - 
creanţe 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 
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  786 Venituri financiare din ajustări 
pentru pierdere de valoare 

P     

  786 03 Venituri din ajustări pentru 
pierderea de valoare a activelor 
financiare 

P     

  786 03 00 Venituri din ajustări pentru 
pierderea de valoare a activelor 
financiare 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  786 04 Venituri din ajustări pentru 
pierderea de valoare a activelor 
circulante 

P     

  786 04 00 Venituri din ajustări pentru 
pierderea de valoare a activelor 
circulante 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 79  VENITURI EXTRAORDINARE      
  791 Venituri din valorificarea unor 

bunuri ale statului 
P     

  791 00 Venituri din valorificarea unor 
bunuri ale statului 

P     

  791 00 00 Venituri din valorificarea unor 
bunuri ale statului 

P Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională venituri 

 

8   CONTURI SPECIALE      
 80  CONTURI ÎN AFARA 

BILANŢULUI 
     

  803 00 00 Active fixe şi obiecte de inventar 
primite în folosinţă 

     

  803 10 00 Active fixe corporale luate cu 
chirie 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  803 20 00 Valori materiale primite spre 
prelucrare sau reparare 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  803 30 00 Valori materiale primite în păstrare 
sau custodie 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 
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  803 40 00 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în 
continuare 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  803 50 00 Sume solicitate la restituire  Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  803 60 00 Chirii şi alte datorii asimilate  Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  803 80 00 Ambalaje de restituit  Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  803 90 00 Alte valori în afara bilanţului  Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  804 00 00 Pagube produse din cauze de 
forţă majoră şi fortuite 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  804 10 00  Publicaţii primite gratuit în 
vederea schimbului internaţional 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  804 20 00 Abonamente la publicaţii care se 
urmăresc până la primire 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  804 30 00 Imprimate de valoare cu 
decontare ulterioară 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  804 40 00 Documente respinse la viza de 
control financiar preventiv 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  804 60 00 Ipoteci imobiliare  Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  804 70 00 Valori materiale supuse 
sechestrului 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  804 80 00 Garanţie bancară pentru oferta 
depusă 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  804 90 00 Garanţie bancară pentru bună 
execuţie 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  805 00 00 Disponibil din garanţia constituită 
pentru bună execuţie 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  805 10 00 Garanţii constituite de 
concesionar 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 
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  805 20 00 Garanţii depuse pentru sume 
contestate 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  805 30 00 Garanţii depuse pentru înlesniri 
acordate 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  805 40 00 Înlesniri la plata creanţelor 
bugetare 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  805 50 00 Cauţiuni depuse pentru 
contestaţie la executarea silită 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  805 60 00 Garanţii legale constituite în 
cadrul procedurii de suspendare a 
executării silite prin decontare 
bancară 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  805 70 00 Garanţie bancară pentru avansul 
acordat (ISPA) 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  805 80 00 Creanţe fiscale pentru care s-a 
declarat starea de insolvabilitate a 
debitorului 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  805 90 00 Garanţii acordate de autorităţile 
administraţiei publice locale 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  806 00 00  Credite bugetare aprobate  Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  806 10 00 Credite deschise de repartizat  Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  806 20 00 Credite deschise pentru cheltuieli 
proprii 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  806 30 00 Fonduri de primit de la bugetul de 
stat 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  806 40 00 Fonduri de primit de la 
Comunitatea Europeană – 
SAPARD - 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  806 50 00 Fonduri de primit de la 
Comunitatea Europeană – 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 
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PHARE - 
  806 60 00 Angajamente bugetare  Cod sector Sursă de 

finanţare 
Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  806 70 00 Angajamente legale  Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  806 80 00 Angajamente legale - SAPARD -  Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  806 90 00 Angajamente de plată  Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  807 00 00 Garanţii de returnare a avansului 
acordat 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  807 10 00 Credite de angajament aprobate  Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  807 20 00 Credite de angajament angajate  Cod sector Sursă de 
finanţare 

Clasificaţie 
funcţională cheltuieli 

Clasificaţie 
economică cheltuieli

  807 30 00 Împrumuturi interne şi externe 
garantate de stat  

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  807 40 00 Dobânzi şi alte costuri aferente 
împrumuturilor interne şi externe 
garantate de stat 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  807 50 00 Rezultatul bugetului local stabilit 
potrivit art.2 din Legea privind 
finanţele publice locale 
nr.273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  807 70 00 Sume solicitate la rambursare 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile postaderare în 
curs de virare la buget 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  807 80 00 Declaraţia de cheltuieli transmisă 
autorităţilor de certificare aferente 
proiectelor finanţate din fonduri 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 
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externe nerambursabile 
postaderare şi buget de stat 

  807 90 00 Sume aflate în curs de 
certificare/declarare la Comisia 
Europeană aferente Fondului 
European de pescuit 

 Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

  808 20 00 Datorii contingente  Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 89        
  891 00 00 Bilanţ de  deschidere  Cod sector Sursă de 

finanţare 
  

  892 00 00 Bilanţ de  închidere  Cod sector Sursă de 
finanţare 

  

 
 
 
 
 

Anexa nr.3 
 

TRANSPUNEREA 
 soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31 decembrie 2013 în noul plan de conturi general  

pentru instituţiile publice 
 
C
L
A
S
A 

G 
R 
U 
P 
A 

CONT 
SINTETIC  
gr.I, gr.II 
si gr.III 

DENUMIRE CONT 

C 
L 
A 
S 
A 

G 
R 
U 
P 
A 

CONT 
SINTETIC 
gr.I, gr.II 
si gr.III 

DENUMIRE CONT NOU 

1   CONTURI DE CAPITALURI  1   CONTURI DE CAPITALURI 

 10  CAPITAL, REZERVE, FONDURI   10  CAPITAL, REZERVE, FONDURI 
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  100 Fondul activelor fixe necorporale   100 00 00 Fondul activelor fixe necorporale 
  101 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al statului 
  101 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al statului 
  102 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 

al statului 
  102 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 

al statului 
  103 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al unităţilor administrativ - teritoriale 
  103 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al unităţilor administrativ - teritoriale 
  104 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 

al unităţilor administrativ - teritoriale 
  104 00 00 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 

al unităţilor administrativ - teritoriale 
  1051 Rezerve din reevaluarea terenurilor şi 

amenajărilor la terenuri 
  105 01 00 Rezerve din reevaluarea terenurilor şi 

amenajărilor la terenuri 
  1052 Rezerve din reevaluarea construcţiilor   105 02 00 Rezerve din reevaluarea construcţiilor 
  1053 Rezerve din reevaluarea instalaţiilor tehnice, 

mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 
  105 03 00 Rezerve din reevaluarea instalaţiilor tehnice, 

mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 
  1054 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii 

birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor 
umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 

  105 04 00 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii 
birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor 
umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 

  1055 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului   105 05 00 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului 
  106 Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs 

aferente dobânzilor încasate (SAPARD) 
  106 00 00 Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs 

aferente dobânzilor încasate (SAPARD) 
 11  REZULTATUL REPORTAT  11  REZULTATUL REPORTAT 
  117.01 Rezultatul reportat – instituţii publice finanţate 

integral din buget (de stat, local, asigurări, 
sănătate, şomaj) 

  117 00 00 Rezultatul reportat 

  117.02 Rezultatul reportat – bugetul local   117 00 00 Rezultatul reportat 
  117.03 Rezultatul reportat – bugetul asigurărilor sociale 

de stat 
  117 00 00 Rezultatul reportat 

  117.04 Rezultatul reportat – bugetul asigurărilor pentru 
şomaj 

  117 00 00 Rezultatul reportat 

  117.05 Rezultatul reportat – bugetul Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate 

  117 00 00 Rezultatul reportat 

  117.08 Rezultatul reportat - bugetul fondurilor externe   117 00 00 Rezultatul reportat 
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nerambursabile 
  117.09 Rezultatul reportat – bugetul de stat   117 00 00 Rezultatul reportat 
  117.10 Rezultatul reportat – instituţii publice şi activităţi 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii  
  117 00 00 Rezultatul reportat 

  117.11 Rezultatul reportat - bugetul trezoreriei statului    117 00 00 Rezultatul reportat 
  117.12 Rezultatul reportat - trezoreria centrală    117 00 00 Rezultatul reportat 
  117.13 Rezultatul reportat - operaţiuni de clearing, barter 

şi cooperare economică 
  117 00 00 Rezultatul reportat 

  117.15 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat 
din reevaluare 

  117 00 00 Rezultatul reportat 

 12  REZULTATUL PATRIMONIAL   12  REZULTATUL PATRIMONIAL 
  121.01 Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate 

integral din buget (de stat, local, asigurări sociale, 
şomaj, sănătate) 

  121 00 00 Rezultatul patrimonial  

  121.02 Rezultatul patrimonial  - bugetul local   121 00 00 Rezultatul patrimonial  
  121.03 Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor 

sociale de stat 
  121 00 00 Rezultatul patrimonial  

  121.04 Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru 
şomaj 

  121 00 00 Rezultatul patrimonial  

  121.05 Rezultatul patrimonial  -  bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

  121 00 00 Rezultatul patrimonial  

  121.08 Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe 
nerambursabile 

  121 00 00 Rezultatul patrimonial  

  121.09 Rezultatul patrimonial – bugetul de stat   121 00 00 Rezultatul patrimonial  
  121.10 Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi activităţi 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii  
  121 00 00 Rezultatul patrimonial  

  121.11 Rezultatul patrimonial - bugetul trezoreriei statului   121 00 00 Rezultatul patrimonial  
  121.12 Rezultatul patrimonial - trezoreria centrală    121 00 00 Rezultatul patrimonial  
  121.13 Rezultatul patrimonial - operaţiuni de clearing, 

barter şi cooperare economică 
  121 00 00 Rezultatul patrimonial  

 13  FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ  13  FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 
  132 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale   132 00 00 Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor 
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de stat  sociale de stat 
  133 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 

95/2006 
  133 00 00 Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 

95/2006 
  135 Fondul de risc   117 00 00 Rezultatul reportat 
  1391 Fond de dezvoltare a spitalului   117 00 00 Rezultatul reportat 
  1392 Fond din comisioane de risc constituite conform 

Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 
  117 00 00 Rezultatul reportat 

  1393 Fond din cota 1/10 din dobânda BIRD     117 00 00 Rezultatul reportat 
  1394 Fond din vărsăminte din privatizare şi din 

valorificarea activelor neperformante 
  117 00 00 Rezultatul reportat 

  1396 Fondul de contrapartidă   117 00 00 Rezultatul reportat 
  1399 Alte fonduri   117 00 00 Rezultatul reportat 
 15  PROVIZIOANE   15  PROVIZIOANE 
  1511  Provizioane pentru litigii   151 01 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalităţi, 

despăgubiri, daune şi alte datorii incerte sub 1 
an  

      151 01 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale 
câştigate în instanţă sub 1 an 

      151 02 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penalităţi, 
despăgubiri, daune şi alte datorii incerte peste 1 
an 

      151 02 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale 
câştigate în instanţă peste 1 an 

  1512 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor   151 01 02 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor 
sub 1 an 

      151 02 02 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor 
peste 1 an 

  1518 Alte provizioane    151 01 04 Provizioane pentru garanţii ce vor fi executate 
aferente împrumuturilor garantate sub 1 an 

      151 01 08 Alte provizioane sub 1 an 
      151 02 04 Provizioane pentru garanţii ce vor fi executate 
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aferente împrumuturilor garantate peste 1 an 
      151 02 08 Alte provizioane peste 1 an 
 16  ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE 

 – pe termen mediu şi lung -  
 16  ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE 

 – pe termen mediu şi lung - 
  1611 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu 

termen de răscumpărare în exerciţiul curent 
  161 01 00 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu 

termen de răscumpărare în exerciţiul curent 
  1612 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu 

termen de răscumpărare în exerciţiile viitoare 
  161 02 00 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni cu 

termen de răscumpărare în exerciţiile viitoare 
  1621 Împrumuturi interne şi externe contractate de 

autorităţile administraţiei publice locale cu termen 
de rambursare în exerciţiul curent 

  162 01 00 Împrumuturi interne şi externe contractate de 
autorităţile administraţiei publice locale cu 
termen de rambursare în exerciţiul curent 

  1622 Împrumuturi interne şi externe contractate de 
autorităţile administraţiei publice locale cu termen 
de rambursare în exerciţiile viitoare 

  162 02 00 Împrumuturi interne şi externe contractate de 
autorităţile administraţiei publice locale cu 
termen de rambursare în exerciţiile viitoare 

  1631 Împrumuturi interne şi externe garantate de 
autorităţile administraţiei publice locale cu termen 
de rambursare în exerciţiul curent 

  163 01 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de 
autorităţile administraţiei publice locale cu 
termen de rambursare în exerciţiul curent 

  1632 Împrumuturi interne şi externe garantate de 
autorităţile administraţiei publice locale cu termen 
de rambursare în exerciţiile viitoare 

  163 02 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de 
autorităţile administraţiei publice locale cu 
termen de rambursare în exerciţiile viitoare 

  1641 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat 
cu termen de rambursare în exerciţiul curent 

  164 01 00 Împrumuturi interne şi externe contractate de 
stat cu termen de rambursare în exerciţiul curent 

  1642 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat 
cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare 

  164 02 00 Împrumuturi interne şi externe contractate de 
stat cu termen de rambursare în exerciţiile 
viitoare 

  1651 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat 
cu termen de rambursare în exerciţiul curent 

  165 01 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat 
cu termen de rambursare în exerciţiul curent 

  1652 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat 
cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare 

  165 02 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat 
cu termen de rambursare în exerciţiile viitoare 

  1661 Sume primite pentru acoperirea deficitului 
bugetului asigurărilor sociale de stat din contul 
curent general al trezoreriei statului 

  166 01 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului 
bugetului asigurărilor sociale de stat din contul 
curent general al trezoreriei statului (pentru 
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sumele ce urmează a fi plătite în cursul 
exerciţiului curent) 

      166 02 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului 
bugetului asigurărilor sociale de stat din contul 
curent general al trezoreriei statului (pentru 
sumele ce urmează a fi plătite în cursul 
exerciţiilor viitoare) 

  1662 Sume primite pentru acoperirea deficitului 
bugetului de stat 

  166 01 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului 
bugetului de stat din contul curent general al 
trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a 
fi plătite în cursul exerciţiului curent) 

      166 02 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului 
bugetului de stat din contul curent general al 
trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a 
fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare) 

  - -   166 01 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului 
bugetului asigurărilor pentru  şomaj  din contul 
curent general al trezoreriei statului (pentru 
sumele ce urmează a fi plătite în cursul 
exerciţiului curent) 

  - -   166 02 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului 
bugetului asigurărilor pentru  şomaj  din contul 
curent general al trezoreriei statului (pentru 
sumele ce urmează a fi plătite în cursul 
exerciţiilor viitoare) 

  - -   166 01 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate din contul curent general al 
trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a 
fi plătite în cursul exerciţiului curent) 

  - -   166 02 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
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sociale de sănătate din contul curent general al 
trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a 
fi plătite în cursul exerciţiilor viitoare) 

  1671 Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de 
rambursare în exerciţiul curent 

  167 01 01 Alte imprumuturi si datorii asimilate - primite din 
Fondul special de dezvoltare la dispoziţia 
Guvernului (cu termen de rambursare in 
exercitiul curent) 

      167 01 02 Alte imprumuturi si datorii asimilate - primite din 
contul  curent general al trezoreriei statului (cu 
termen de rambursare in exercitiul curent) 

      167 01 03 Alte imprumuturi si datorii asimilate - primite din 
venituri din privatizare (cu termen de 
rambursare in exercitiul curent) 

      167 01 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din 
reclasificarea creditelor comerciale în 
împrumuturi (cu termen de rambursare în 
exerciţiul curent) 

      167 01 09 Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen 
de rambursare in exercitiul curent)   

  1672 Alte împrumuturi şi datorii asimilate cu termen de 
rambursare în exerciţiile viitoare 

  167 02 01 Alte imprumuturi si datorii asimilate -  primite din 
Fondul special de dezvoltare la dispoziţia 
Guvernului (cu termen de rambursare in 
exercitiile viitoare) 

      167 02 02 Alte imprumuturi si datorii asimilate -  primite din 
contul curent general al trezoreriei statului  
(cu termen de rambursare in exercitiile viitoare) 

      167 02 03 Alte imprumuturi si datorii asimilate -  primite din 
venituri din privatizare (cu termen de 
rambursare in exercitiile viitoare) 

      167 02 08 Împrumuturi pe termen lung primite rezultate din 
reclasificarea creditelor comerciale în 
împrumuturi (cu termen de rambursare în 
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exerciţiile viitoare) 
      167 02 09 Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen 

de rambursare in exercitiile viitoare)  
  1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de 

obligaţiuni 
  168 01 00 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de 

obligaţiuni 
  1682 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi 

externe contractate de autorităţile administraţiei 
publice locale 

  168 02 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi 
externe contractate de autorităţile administraţiei 
publice locale 

  1683 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi 
externe garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale 

  168 03 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi 
externe garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale 

  1684 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi 
externe contractate de stat 

  168 04 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi 
externe contractate de stat 

  1685 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi 
externe garantate de stat 

  168 05 00 Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi 
externe garantate de stat 

  1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii 
asimilate 

  168 07 01 Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii 
asimilate -  primite din Fondul special de 
dezvoltare la dispoziţia Guvernului 

      168  07 02 Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii 
asimilate -  primite din contul curent general al 
trezoreriei statului 

      168  07 03 Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii 
asimilate -  primite din venituri din privatizare 

      168 07 08 Dobânzi aferente creditelor pe termen lung 
provenite din reclasificarea creditelor comerciale 
în împrumuturi 

      168 07 09 Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii 
asimilate -  altele 

  169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor   169 01 00 Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru 
sumele ce urmează a fi plătite în cursul 
exerciţiului curent) 

      169 02 00 Prime privind rambursarea obligaţiunilor (pentru 
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sumele ce urmează a fi plătite în cursul 
exerciţiilor viitoare) 

2   CONTURI DE ACTIVE FIXE 2   CONTURI DE ACTIVE FIXE 
 20  ACTIVE FIXE NECORPORALE  20  ACTIVE FIXE NECORPORALE 
  203 Cheltuieli de dezvoltare   203 00 00 Cheltuieli de dezvoltare 
  205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, 

drepturi şi active similare 
  205 00 00 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, 

drepturi şi active similare 
  206 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive   206 00 00 Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive 
  2081 Programe informatice   208 01 00 Programe informatice 
  2082 Alte active fixe necorporale   208 02 00 Alte active fixe necorporale 
 21  ACTIVE FIXE CORPORALE  21  ACTIVE FIXE CORPORALE 
  2111 Terenuri    211 01 00 Terenuri  
  2112 Amenajări la terenuri   211 02 00 Amenajări la terenuri 
  212 Construcţii   212 00 00 Construcţii 
  2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi 

instalaţii de lucru) 
  213 01 00 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi 

instalaţii de lucru) 
  2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi 

reglare 
  213 02 00 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi 

reglare 
  2133 Mijloace de transport   213 03 00 Mijloace de transport 
  2134 Animale şi plantaţii   213 04 00 Animale şi plantaţii 
  214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de 

protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte 
active fixe corporale 

  214 00 00 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de 
protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte 
active fixe corporale 

  215 Alte active ale statului   215 00 00 Alte active ale statului 
 23  ACTIVE FIXE ÎN CURS ŞI AVANSURI 

PENTRU ACTIVE FIXE 
 23  ACTIVE FIXE ÎN CURS ŞI AVANSURI 

PENTRU ACTIVE FIXE 
  231 Active fixe corporale în curs de execuţie   231 00 00 Active fixe corporale în curs de execuţie 
  232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale   232 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 
  233 Active fixe necorporale în curs de execuţie   233 00 00 Active fixe necorporale în curs de execuţie 
  234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale   234 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 
 26  ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)  26  ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an) 
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  2601 Titluri de participare cotate   260 01 00 Titluri de participare cotate 
  2602 Titluri de participare necotate   260 02 00 Titluri de participare necotate 
      260 03 00 Alte participaţii 
  265 Alte titluri imobilizate   265 00 00 Alte titluri imobilizate 
  2671 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul 

special de dezvoltare aflat la dispoziţia 
Guvernului 

  267 01 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul 
special de dezvoltare aflat la dispoziţia 
Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi 
încasate în cursul exerciţiului curent) 
 
 

      267 02 01 Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul 
special de dezvoltare aflat la dispoziţia 
Guvernului (pentru sumele ce urmează a fi 
încasate în cursul exerciţiilor viitoare) 

  2672 Împrumuturi pe termen lung acordate din 
disponibilităţile contului curent general al 
trezoreriei statului 

  267 01 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din 
disponibilităţile contului curent general al 
trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a 
fi încasate în cursul exerciţiului curent) 

      267 02 02 Împrumuturi pe termen lung acordate din 
disponibilităţile contului curent general al 
trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a 
fi încasate în cursul exerciţiilor viitoare) 

  2673 Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri 
din privatizare 

  267 01 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din 
venituri din privatizare (pentru sumele ce 
urmează a fi încasate în cursul exerciţiului 
curent) 

      267 02 03 Împrumuturi pe termen lung acordate din 
venituri din privatizare (pentru sumele ce 
urmează a fi încasate în cursul exerciţiilor 
viitoare) 

    2675 Împrumuturi acordate pe termen lung   267 01 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget 
(pentru sumele ce urmează a fi încasate în 
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cursul exerciţiului curent) 
      267 01 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru 

sumele ce urmează a fi încasate în cursul 
exerciţiului curent) - altele 

      267 02 04 Împrumuturi pe termen lung acordate din buget 
(pentru sumele ce urmează a fi încasate în 
cursul exerciţiilor viitoare) 

      267 02 05 Împrumuturi acordate pe termen lung (pentru 
sumele ce urmează a fi încasate în cursul 
exerciţiilor viitoare) - altele 

  2676  Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe 
termen lung 

  267 06 01 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe 
termen lung din Fondul de dezvoltare la dispoziţia 
Guvernului  

      267 06 02 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe 
termen lung din contul  curent general al 
trezoreriei statului  

      267 06 03 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe 
termen lung din venituri din privatizare  

      267 06 04 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe 
termen lung din buget  

      267 06 05 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe 
termen lung - altele 

  2678 Alte creanţe imobilizate   267 01 08 Alte creanţe imobilizate (pentru sumele ce 
urmează a fi încasate în cursul exerciţiului 
curent) 

      267 02 08 Alte creanţe imobilizate (pentru sumele ce 
urmează a fi încasate în cursul exerciţiilor 
viitoare) 

  2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate   267 06 09 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate  
  269 Vărsăminte de efectuat pentru active financiare   269 01 00 Varsăminte de efectuat pentru active financiare - 

curente 
      269 02 00 Varsăminte de efectuat pentru active financiare - 
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necurente 
 28  AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE  28  AMORTIZĂRI PRIVIND ACTIVELE FIXE 
  2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare   280 03 00 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 
  2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, 

mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor 
similare  

  280 05 00 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, 
mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor 
similare 

  2808 Amortizarea altor active fixe necorporale   280 08 00 Amortizarea altor active fixe necorporale 
  2811 Amortizarea amenajărilor la terenuri   281 01 00 Amortizarea amenajăarilor la terenuri 
  2812 Amortizarea construcţiilor   281 02 00 Amortizarea construcţiilor 
  2813 Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de 

transport, animalelor şi plantaţiilor 
  281 03 00 Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de 

transport, animalelor şi plantaţiilor 
  2814 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, 

echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi a altor active fixe corporale 

  281 04 00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, 
echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi 
materiale şi a altor active fixe corporale 

 29  AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU 
PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR 
FIXE 

 29  AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU 
PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR 
FIXE 

  2904 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de 
dezvoltare 

  290 04 00 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de 
dezvoltare 

  2905 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, 
brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, 
drepturilor şi activelor similare 

  290 05 00 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, 
brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, 
drepturilor şi activelor similare 

  2908 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe 
necorporale 

  290 08 00 Ajustări pentru deprecierea altor active fixe 
necorporale 

  2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi 
amenajărilor la terenuri 

  291 01 00 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi 
amenajărilor la terenuri 

  2912 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor   291 02 00 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor 
  2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice, 

mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 
  291 03 00 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice, 

mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 
  2914 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, aparaturii 

birotice, echipamentului de protecţie a valorilor 
umane şi materiale şi a altor active fixe corporale 

  291 04 00 Ajustări pentru deprecierea mobilierului, 
aparaturii birotice, echipamentului de protecţie a 
valorilor umane şi materiale şi a altor active fixe 
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corporale 
  2931 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe 

necorporale în curs de execuţie 
  293 01 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe 

necorporale în curs de execuţie 
  2932 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe 

corporale în curs de execuţie 
  293 02 00 Ajustări pentru deprecierea activelor fixe 

corporale în curs de execuţie 
  2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor   296 01 01 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor 

cotate 
      296 01 02 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor 

necotate 
      296 01 03 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor 

participaţii 
  2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor active 

financiare 
  296 02 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor 

active financiare 
3   CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN 

CURS DE EXECUŢIE 
3   CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN 

CURS DE EXECUŢIE 
 30  STOCURI DE MATERII ŞI MATERIALE  30  STOCURI DE MATERII ŞI MATERIALE 
  301 Materii prime   301 00 00 Materii prime 
  3021 Materiale auxiliare   302 01 00 Materiale auxiliare 
  3022 Combustibili   302 02 00 Combustibili 
  3023 Materiale pentru ambalat   302 03 00 Materiale pentru ambalat 
  3024 Piese de schimb   302 04 00 Piese de schimb 
  3025 Seminţe şi materiale de plantat   302 05 00 Seminţe şi materiale de plantat 
  3026 Furaje   302 06 00 Furaje 
  3027 Hrană   302 07 00 Hrană 
  3028 Alte materiale consumabile   302 08 00 Alte materiale consumabile 
  3029 Medicamente şi materiale sanitare   302 09 00 Medicamente şi materiale sanitare 
  3031 Materiale de natura obiectelor de inventar în 

magazie 
  303 01 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în 

magazie 
  3032 Materiale de natura obiectelor de inventar în 

folosinţă 
  303 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar în 

folosinţă 
  3041 Materiale rezervă de stat   304 01 00 Materiale rezervă de stat 
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  3042 Materiale rezervă de mobilizare   304 02 00 Materiale rezervă de mobilizare 
  3051 Ambalaje rezervă de stat   305 01 00 Ambalaje rezervă de stat 
  3052 Ambalaje rezervă de mobilizare   305 02 00 Ambalaje rezervă de mobilizare 
  307 Materiale date în prelucrare în instituţie   307 00 00 Materiale date în prelucrare în instituţie 
  309 Alte stocuri    309 00 00 Alte stocuri  
 33  PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE  33  PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE 
  331 Produse în curs de execuţie   331 00 00 Produse în curs de execuţie 
  332 Lucrări şi servicii în curs de execuţie   332 00 00 Lucrări şi servicii în curs de execuţie 
 34  PRODUSE  34  PRODUSE 
  341 Semifabricate   341 00 00 Semifabricate 
  345 Produse finite   345 00 00 Produse finite 
  346 Produse reziduale   346 00 00 Produse reziduale 
  347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în 

proprietatea privată a statului 
  347 00 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în 

proprietatea privată a statului 
  348 Diferenţe de preţ la produse   348 00 00 Diferenţe de preţ la produse 
  349 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în 

proprietatea privată a unităţilor administrativ -
teritoriale 

  349 00 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, în 
proprietatea privată a unităţilor administrativ - teritoriale 

 35  STOCURI AFLATE LA TERŢI  35  STOCURI AFLATE LA TERŢI 
  3511 Materii şi materiale aflate la terţi   351 01 00 Materii şi materiale aflate la terţi 
  3512 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate 

la terţi 
  351 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate 

la terţi 
  3541 Semifabricate aflate la terţi   354 01 00 Semifabricate aflate la terţi 
  3545 Produse finite aflate la terţi   354 05 00 Produse finite aflate la terţi 
  3546 Produse reziduale aflate la terţi   354 06 00 Produse reziduale aflate la terţi 
  356 Animale aflate la terţi   356 00 00 Animale aflate la terţi 
  357 Mărfuri aflate la terţi   357 00 00 Mărfuri aflate la terţi 
  358 Ambalaje aflate la terţi   358 00 00 Ambalaje aflate la terţi 
  359 Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi   359 00 00 Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi 
 36  ANIMALE  36  ANIMALE 
  361 Animale şi păsări   361 00 00 Animale şi păsări 
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 37  MĂRFURI  37  MĂRFURI 
  371 Mărfuri   371 00 00 Mărfuri 
  378 Diferenţe de preţ la mărfuri (adaos comercial)    378 00 00 Diferenţe de preţ la mărfuri (adaos comercial) 
 38  AMBALAJE  38  AMBALAJE 
  381 Ambalaje   381 00 00 Ambalaje 
 39  AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA 

STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE 
EXECUŢIE 

 39  AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA 
STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE 
EXECUŢIE 

  391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime   391 00 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 
  3921 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile   392 01 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile
  3922 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura 

obiectelor de inventar 
  392 02 00 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura 

obiectelor de inventar 
  393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de 

execuţie 
  393 00 00 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de 

execuţie 
  3941 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor   394 01 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor 
  3945 Ajustări pentru deprecierea produselor finite   394 05 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite 
  3946 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale   394 06 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale 
  3951 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor 

aflate la terţi 
  395 01 00 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor 

aflate la terţi 
  3952 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la 

terţi 
  395 02 00 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la 

terţi 
  3953 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la 

terţi 
  395 03 00 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la 

terţi 
  3954 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale 

aflate la terţi 
  395 04 00 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale 

aflate la terţi 
  3956 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi   395 06 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor aflate la terţi 
  3957 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi   395 07 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi 
  3958 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi   395 08 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi 
  396 Ajustări pentru deprecierea animalelor   396 00 00 Ajustări pentru deprecierea animalelor 
  397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor   397 00 00 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 
  398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor   398 00 00 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor 
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4   CONTURI DE TERŢI 4   CONTURI DE TERŢI 
 40  FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE   40  FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE 
  401 Furnizori   401 01 00 Furnizori sub 1 an 
      401 02 00 Furnizori peste 1 an 
  403 Efecte de plătit   403 01 00 Efecte de plătit sub 1 an 
      403 02 00 Efecte de plătit peste 1 an 
  4041 Furnizori de active fixe sub 1 an   404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 an 
  4042 Furnizori de active fixe peste 1 an   404 02 00 Furnizori de active fixe peste 1 an 
  405 Efecte de plătit pentru active fixe   405 01 00 Efecte de platit pentru active fixe sub 1 an 
      405 02 00 Efecte de plătit pentru active fixe peste 1 an 
  408 Furnizori - facturi nesosite   408 00 00 Furnizori - facturi nesosite 
  4091 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de 

natura stocurilor 
  409 01 01 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de 

natura stocurilor 
 

  4092 Furnizori - debitori pentru prestări de servicii şi 
executări de lucrări 

  409 01 02 Furnizori - debitori pentru prestări de servicii şi 
executări de lucrări 

 41  CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE   41  CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE 
  4111 Clienţi cu termen sub 1 an   411 01 01 Clienţi cu termen sub 1 an 
  4112 Clienţi cu termen peste 1 an   411 02 01 Clienţi cu termen peste 1 an 
  4118 Clienţi incerţi sau în litigiu   411 01 08 Clienţi incerţi sau în litigiu sub 1 an 
      411 02 08 Clienţi incerţi sau în litigiu peste 1 an 
  413 Efecte de primit de la clienţi   413 01 00 Efecte de primit de la clienţi sub 1 an 
      413 02 00 Efecte de primit de la clienţi peste 1 an 
  418 Clienţi - facturi de întocmit   418 00 00 Clienţi - facturi de întocmit 
  419 Clienţi – creditori   419 00 00 Clienţi – creditori 
 42  PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE   42  PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE 
  421 Personal - salarii datorate   421 00 00 Personal - salarii datorate 
  4221 Pensionari civili - pensii datorate   422 01 00 Pensionari civili - pensii datorate 
  4222 Pensionari militari - pensii datorate   422 02 00 Pensionari militari - pensii datorate 
  423 Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate   423 00 00 Personal - ajutoare şi indemnizaţii datorate 
  424 Şomeri - indemnizaţii datorate   424 00 00 Şomeri - indemnizaţii datorate 
  425 Avansuri acordate personalului   425 00 00 Avansuri acordate personalului 
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  426 Drepturi de personal neridicate   426 00 00 Drepturi de personal neridicate 
  4271 Reţineri din salarii datorate terţilor   427 01 00 Reţineri din salarii datorate terţilor 
  4272 Reţineri din pensii datorate terţilor   427 02 00 Reţineri din pensii datorate terţilor 
  4273 Reţineri din alte drepturi datorate terţilor   427 03 00 Reţineri din alte drepturi datorate terţilor 
  4281 Alte datorii în legatură cu personalul   428 01 01 Alte datorii în legatură cu personalul sub 1 an 
      428 02 01 Alte datorii în legatură cu personalul peste 1 an 
  4282 Alte creanţe în legatură cu personalul   428 01 02 Alte creanţe în legatură cu personalul sub 1 an 
      428 02 02 Alte creanţe în legatură cu personalul peste 1 an 
  429 Bursieri şi doctoranzi   429 00 00 Bursieri şi doctoranzi 
 43  ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ 

ŞI CONTURI ASIMILATE  
 43  ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI 

CONTURI ASIMILATE 
  4311 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale   431 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale 
  4312 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale   431 02 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale 
  4313 Contribuţile angajatorilor pentru asigurări sociale de 

sănătate 
  431 03 00 Contribuţile angajatorilor pentru asigurări sociale de 

sănătate 
  4314 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de 

sănătate 
  431 04 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de 

sănătate 
  4315 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă 

şi boli profesionale  
  431 05 00 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă 

şi boli profesionale 
  4317 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi 

indemnizaţii 
  431 07 00 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi 

indemnizaţii 
  4371 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj   437 01 00 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj 
  4372 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj   437 02 00 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj 
  4373 Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare 

pentru plata creanţelor salariale 
  437 03 00 Contribuţiile angajatorilor la fondul de garantare 

pentru plata creanţelor salariale 
  438 Alte datorii sociale   438 00 00 Alte datorii sociale 
 44  BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, 

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE 
STAT ŞI CONTURI ASIMILATE  

 44  BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, 
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE 
STAT ŞI CONTURI ASIMILATE 

  440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

  440 00 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
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  441 Sume încasate pentru bugetul capitalei   441 00 00 Sume incasate pentru bugetul capitalei 
  4423 Taxa pe valoarea adaugată de plată   442 03 00 Taxa pe valoarea adaugată de plată 
  4424 Taxa pe valoarea adaugată de recuperat   442 04 00 Taxa pe valoarea adaugată de recuperat 
  4426 Taxa pe valoarea adaugată deductibilă   442 06 00 Taxa pe valoarea adaugată deductibilă 
  4427 Taxa pe valoarea adaugată colectată   442 07 00 Taxa pe valoarea adaugată colectată 
  4428 Taxa pe valoarea adaugată neexigibilă   442 08 00 Taxa pe valoarea adaugată neexigibilă 
  444 Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi   444 00 00 Impozit pe venitul din salarii şi din alte drepturi 
  446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate   446 00 00 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 
  4481 Alte datorii faţă de buget   448 01 00 Alte datorii faţă de buget 
  4482 Alte creanţe privind bugetul    448 02 00 Alte creanţe privind bugetul  
 45  DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ 

PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE 
(PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI 
ALTE FONDURI)  

 45  DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ 
PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE 
(PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI 
ALTE FONDURI) 

  4501 Sume de primit de la Comisia Europeană
 – PHARE, SAPARD, ISPA - 

  450 01 00 Sume de primit de la Comisia Europeană 
 – PHARE, SAPARD, ISPA - 

  4502 Sume de restituit Comisiei Europene
 – PHARE, SAPARD, ISPA  

  450 02 00 Sume de restituit Comisiei Europene 
 – PHARE, SAPARD, ISPA 

  4503 Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene/ 
altor donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE 
FONDURI 

  450 03 00 Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene/ altor 
donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBUR-
SABILE POSTADERARE  

  4504 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/ altor 
donatori – INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE 
FONDURI 

  450 04 00 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/ altor 
donatori – FONDURI EXTERNE NERAM-
BURSABILE POSTADERARE  

  4505 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi 
donatori reprezentând venituri ale bugetului general 
consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE 

  450 05 01 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi 
donatori reprezentând venituri ale bugetului general 
consolidat - buget de stat - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 
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  450 05 02 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi 
donatori reprezentând venituri ale bugetului general 
consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

  450 05 03 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi 
donatori reprezentând venituri ale bugetului general 
consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

   450 05 04 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi 
donatori reprezentând venituri ale bugetului general 
consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 

 

FONDURI 

  450 05 05 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi 
donatori reprezentând venituri ale bugetului general 
consolidat – instituţii publice finanţate din venituri 
proprii/venituri proprii şi subvenţii - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 

  4506 Sume avansate de Comisia Europeană/alţi 
donatori - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE 
FONDURI 

  450 06 00 Sume avansate de Comisia Europeană/alţi donatori 
- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

  4507 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi 
donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc. -INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE 
FONDURI 

  450 07 00 Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi 
donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAM-
BURSABILE POSTADERARE 

  4511 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare –
PHARE, SAPARD, ISPA  

  451 01 00 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare – 
PHARE, SAPARD, ISPA 

  4512 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare –
PHARE, SAPARD, ISPA  

  451 02 00 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare – 
PHARE, SAPARD, ISPA 
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  4513 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ 
Ministerul Agriculturii – INSTRUMENTE STRUC-
TURALE, FONDURI PENTRU AGRI-CULTURĂ, 
FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI 

  451 03 00 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ 
Ministerul Agriculturii – FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FON-
DURI DE LA BUGET 

 4514 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ 
Ministerului Agriculturii – INSTRUMENTE STRUC-
TURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, 
FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI 

  451 04 01 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare – 
decertificare definitivă - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FON-
DURI DE LA BUGET 

     451 04 02 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare – 
deduceri procentuale definitive - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 
ŞI FONDURI DE LA BUGET 

 

     451 04 09 Alte sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ 
Ministerului Agriculturii – FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET 

  4515 Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit - FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI 
ALTE FONDURI 

  451 05 00 Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET 

  4516 Sume avansate de Autorităţile de Certificare
 - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI 

  451 06 01 Sume avansate de Autorităţile de Certificare 
 - prefinanţare - FONDURI EXTERNE NERAM-
BURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE 
LA BUGET 

      451 06 02 Sume avansate de Autorităţile de Certificare pentru 
plăţi intermediare - FONDURI EXTERNE NERAM-
BURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE 
LA BUGET 

      451 06 03 Sume avansate de Autorităţile de Certificare din 
vărsăminte din privatizare în cazul indisponibilităţilor 
temporare de fonduri externe nerambursabile 
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postaderare 
      451 06 05 Sume de justificat Autorităţii de Certificare 

 - decertificare definitivă - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FON-
DURI DE LA BUGET 

      451 06 06 Sume de justificat Autorităţii de Certificare 
 - deducere procentuală definitivă - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 
ŞI FONDURI DE LA BUGET 

      451 06 09 Alte sume avansate de Autorităţile de Certificare 
 -  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  4521 Sume datorate Agenţiilor de Implementare
 – PHARE, SAPARD, ISPA 

  452 01 00 Sume datorate Agenţiilor de Implementare 
 – PHARE, SAPARD, ISPA 

  4522 Sume datorate Autorităţilor de Management/ 
Agenţiilor de Plăţi – INSTRUMENTE STRUC-
TURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, 
FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI 

  452 02 00 Sume datorate Autorităţilor de Management/ 
Agenţiilor de Plăţi – FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FON-
DURI DE LA BUGET 

  4531 Sume de primit de la Autorităţile de Implementare
 – PHARE, SAPARD, ISPA -  

  453 01 00 Sume de primit de la Autorităţile de Implementare 
 – PHARE, SAPARD, ISPA - 

  4532 Sume de restituit Autorităţilor de Implementare –
PHARE, SAPARD, ISPA -  

  453 02 00 Sume de restituit Autorităţilor de Implementare – 
PHARE, SAPARD, ISPA - 

  4541 Sume de primit de la beneficiari – PHARE-    454 01 00 Sume de primit de la beneficiari – PHARE-  
  4542 Sume de restituit beneficiarilor – PHARE-    454 02 00 Sume de restituit beneficiarilor – PHARE-  
  4543 Sume de recuperat de la beneficiari -

INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA 
BUGET ŞI ALTE FONDURI 

  454 03 01 Sume de recuperat de la beneficiari – instituţii publice 
- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

      454 03 02 Sume de recuperat de la beneficiari – ONG -uri, 
societăţi comerciale, etc. FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FON-
DURI DE LA BUGET 
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  4544 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc., - INSTRUMENTE STRUCTU-
RALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, 
FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI 

  454 04 01 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAM-
BURSABILE POSTADERARE  

      454 04 02 Sume datorate beneficiarilor - ONG-uri, societăţi 
comerciale, etc. - FONDURI DE LA BUGET 

  4545 Avansuri acordate beneficiarilor - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI 
ALTE FONDURI 

  454 05 01 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe 
nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget – 
instituţii publice finanţate din bugetul local 

      454 05 02 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe 
nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget – 
instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri 
proprii şi subvenţii 

      454 05 03 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe 
nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget – 
ONG-uri, societăţi comerciale, etc. 

      454 05 04 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe 
nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget – 
instituţii publice finanţate integral din buget 

  4546 Sume datorate beneficiarilor - instituţii publice 
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA 
BUGET ŞI ALTE FONDURI 

  454 06 01 Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din 
bugetul local FONDURI EXTERNE NERAM-
BURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE 
LA BUGET 

      454 06 02 Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din 
venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

      454 06 03 Sume datorate beneficiarilor  - instituţii finanţate din 
buget de stat, asigurări sociale de stat şi fonduri 
speciale - FONDURI EXTERNE NERAM-
BURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI  DE 



 260

LA BUGET 
  4551 Sume de primit de la buget (cofinanţare, 

indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia 
Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)  

  455 01 00 Sume de primit de la buget (cofinanţare, 
indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia 
Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA) 

  4552 Sume de restituit bugetului (cofinanţare, 
indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia 
Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA) 

  455 02 00 Sume de restituit bugetului (cofinanţare, 
indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia 
Europeană  – PHARE, SAPARD, ISPA) 

  4553 Sume de primit de la buget (prefinanţare, 
cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri 
de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI 
ALTE FONDURI 

  455 03 01 Sume de primit de la buget  - prefinanţare 

      455 03 02 Sume de primit de la buget  - cofinanţare 
      455 03 03 Sume de primit de la buget  - indisponibilităţi 

temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alţi 
donatori 

  4554 Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, 
indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia 
Europeană)  
- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA 
BUGET ŞI ALTE FONDURI 

  455 04 01 Sume de restituit bugetului - prefinanţare 

      455 04 02 Sume de restituit bugetului - cofinanţare 
      455 04 03 Sume de restituit bugetului – indisponibilităţi 

temporare de fonduri de la Comisia Europeană/alţi 
donatori 

      455 04 04 Sume de restituit bugetului – top-up 
  4555 Sume de restituit bugetului din sume primite de la 

Comisia Europeană în contul plăţilor efectuate -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI 

  455 05 01 Sume de restituit bugetului de stat din sume 
primite de la Comisia Europeană/alţi donatori în 
contul plăţilor efectuate - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 
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      455 05 02 Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de 
stat din sume primite de la Comisia Europeană/ 
alţi donatori în contul plăţilor efectuate  - 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

      455 05 03 Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din 
sume primite de la Comisia Europeană/alţi donatori 
în contul plăţilor efectuate - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE 

  4561 Sume de primit de la bugetul de stat pentru 
cheltuieli neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA  

  456 01 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru 
cheltuieli neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA  

  4563 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte 
cheltuieli decât cele eligibile - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI 
ALTE FONDURI 

  456 03 03 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte 
cheltuieli decât cele eligibile  –  corecţii  financiare 
definitive - FONDURI EXTERNE NERAM-
BURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE 
LA BUGET 

      456 03 09 Alte sume de primit de la bugetul de stat pentru alte 
cheltuieli decât cele eligibile - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADE-
RARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

  4564 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte 
cheltuieli decât cele eligibile – INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRI-
CULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE 
FONDURI 

  456 04 00 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte 
cheltuieli decât cele eligibile – FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE  ŞI  FON-
DURI DE LA BUGET 

  4571 Sume de recuperat de la Agenţiile de Implementare 
- PHARE, SAPARD, ISPA 

  457 01 00 Sume de recuperat de la Agenţiile de 
Implementare  - PHARE, SAPARD, ISPA 

  4572 Sume avansate Autorităţilor de Management/ 
Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRI-
CULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE 
FONDURI 

  457 02 01 Sume avansate Autorităţilor de Management/ 
Agenţiilor de Plăţi - prefinanţare - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADE-
RARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 
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      457 02 02 Sume avansate Autorităţilor de Management/ 
Agenţiilor de Plăţi pentru plăţi intermediare - 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

      457 02 03 Sume avansate Autorităţilor de Management/ 
Agenţiilor de Plăţi din vărsăminte din privatizare în 
cazul indisponibilităţilor temporare de fonduri 
externe nerambursabile postaderare 

      457 02 05 Sume de justificat de Autorităţile de Management – 
decertificare definitivă - FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI 
FONDURI DE LA BUGET 

      457 02 06 Sume de justificat de Autorităţile de Management – 
deduceri procentuale definitive - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADE-
RARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

      457 02 09 Alte sume de justificat Autorităţilor de Management/ 
Agenţiilor de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAM-
BURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE 
LA BUGET 

  4573 Sume de recuperat de la Autorităţile de 
Management/ Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI 
ALTE FONDURI 

  457 03 01 Sume de recuperat de la Autorităţile de 
Management - decertificare definitivă - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADE-
RARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

      457 03 02 Sume de recuperat de la Autorităţile de 
Management -  deduceri procentuale definitive - 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET 

      457 03 09 Alte sume de recuperat de la Autorităţile de 
Management / Agenţiile de Plăţi - FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADE-
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RARE  ŞI FONDURI DE LA BUGET 
  4581 Sume de primit de la Agenţiile/Autorităţile de 

Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la 
beneficiarii finali) 

  458 01 00 Sume de primit de la Agenţiile/Autorităţile de 
Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la 
beneficiarii finali) 

  4583 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ 
Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA 
BUGET ŞI ALTE FONDURI (la beneficiarii finali) 

  458 03 01 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ 
Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

      458 03 02 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ 
Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - 
FONDURI DE LA BUGET 

  4584 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ 
Autorităţilor de Management/Agenţiile de Plăţi
reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE 
STRUCTURALE, FONDURI PENTRU 
AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI 
ALTE FONDURI  

  458 04 01 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ 
Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

      458 04 02 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ 
Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - 
FONDURI DE LA BUGET 

  4585 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/ 
Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi -
INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI 
PENTRU AGR-ICULTURĂ, FONDURI DE LA 
BUGET ŞI ALTE FONDURI (la beneficiarii finali) 

  458 05 01 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/ 
Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
POSTADERARE 

      458 05 02 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/ 
Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - 
FONDURI DE LA BUGET 

  459 Sume datorate bugetului Uniunii Europene   459 00 00 Sume datorate bugetului Uniunii Europene 
 46  DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI, DEBITORI 

ŞI CREDITORI AI BUGETELOR  
 46  DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI, 

DEBITORI ŞI CREDITORI AI BUGETELOR 
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  4611 Debitori sub 1 an   461 01 01 Debitori sub 1 an - creanţe comerciale 
      461 01 02 Debitori sub 1 an - creanţe buget general 

consolidat 
      461 01 03 Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN 
      461 01 09 Debitori sub 1 an - alte creanţe 
  4612 Debitori peste 1 an   461 02 01 Debitori peste 1 an - creanţe comerciale 
      461 02 09 Debitori peste 1 an - alte creanţe necurente 
  4621 Creditori sub 1 an   462 01 01 Creditori sub 1 an datorii comerciale 
      462 01 03 Creditori sub 1 an - datorii din operaţiuni cu FEN 
      462 01 09 Creditori sub 1 an - alte datorii curente 
  4622 Creditori peste 1 an   462 02 01 Creditori peste 1 an - datorii comerciale 
      462 02 09 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente 
  463 Creanţe ale bugetului de stat   463 00 00 Creanţe ale bugetului de stat 
  464 Creanţe ale bugetului local   464 00 00 Creanţe ale bugetului local 
  4651 Creanţe ale sistemului de asigurare de muncă şi 

boli profesionale 
  465 01 00 Creanţe ale sistemului de asigurare de muncă şi 

boli profesionale 
  4652 Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat   465 02 00 Creanţe ale bugetului asigurărilor sociale de stat 
  46641 Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj 

(Fondul de garantare pentru plata creanţelor 
salariale) 

  466 04 01 Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj 
(Fondul de garantare pentru plata creanţelor 
salariale) 

  46642 Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj   466 04 02 Creanţe ale bugetului asigurărilor pentru şomaj 
  4665 Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate 
  466 05 00 Creanţe ale bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate 
  4669 Creanţe ale bugetului trezoreriei statului   466 09 00 Creanţe ale bugetului trezoreriei statului 
  4671 Creditori ai bugetului de stat   467 01 00 Creditori ai bugetului de stat 
  4672 Creditori ai bugetului local   467 02 00 Creditori ai bugetului local 
  4673 Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat   467 03 00 Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat 
  4674 Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj   467 04 00 Creditori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj 
  4675 Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate 
  467 05 00 Creditori ai bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate 
  4679 Creditori ai bugetului trezoreriei statului   467 09 00 Creditori ai bugetului trezoreriei statului 
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  4681 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul de 
stat 

  468 01 01 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul de 
stat 

  4682 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local   468 01 02 Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul 
local 

  4683 Plasamente financiare pe termen scurt efectuate 
din contul curent general al trezoreriei statului 

  468 01 03 Plasamente financiare pe termen scurt 
efectuate din contul curent general al trezoreriei 
statului 

  - -   468 01 04 Împrumuturi acordate din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj 

  4684  Împrumuturi acordate potrivit legii din fondul de 
tezaur 

  - - 

  4685 Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul 
curent general al trezoreriei statului 

  468 01 05 Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul 
curent general al trezoreriei statului 

  4686 Împrumuturi pe termen scurt acordate din venituri 
din privatizare 

  468 01 06 Împrumuturi pe termen scurt acordate din venituri 
din privatizare 

  4687 Sume acordate din excedentul anului precedent 
pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi 
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare 

  468 01 07 Sume acordate din excedentul anului precedent 
pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi 
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 

  4688 Împrumuturi pe termen scurt acordate din Fondul 
special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului 

  468 01 08 Împrumuturi pe termen scurt acordate din Fondul 
special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului 

  4689 Alte împrumuturi acordate pe termen scurt   468 01 09 Alte împrumuturi acordate pe termen scurt 
  469 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe 

termen scurt 
  469 01 03 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe 

termen scurt – plasamente financiare efectuate din 
contul curent general al trezoreriei statului 

      469 01 05 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe 
termen scurt  din contul curent general al trezoreriei 
statului 

      469 01 06 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe 
termen scurt  din venituri din privatizare 

      469 01 08 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe 
termen scurt  din Fondul special de dezvoltare aflat 
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la dispoziţia Guvernului 
      469 01 09 Dobânzi aferente altor împrumuturilor acordate pe 

termen scurt  
 47  CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE  47  CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE 
  471 Cheltuieli înregistrate în avans   471 00 00 Cheltuieli înregistrate în avans 
  472 Venituri înregistrate în avans   472 00 00 Venituri înregistrate în avans 
  473 Decontări din operaţii în curs de clarificare   473 01 03 Decontări din operaţii în curs de clarificare - 

datorii/creante din operatiuni cu FEN 
      473 01 09 Decontări din operaţii în curs de clarificare - alte 

datorii/creante curente 
  474 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei 

Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ,  FONDURI 
DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI 

  474  00  00 Sume în curs de certificare/declarare Comisiei 
Europene/alţi donatori – FONDURI EXTERNE 
NERAM,BURSABILE POSTADERARE ŞI FON-
DURI DE LA BUGET 

  476 Sume în curs de declarare Autorităţilor de 
Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, 
FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE 
FONDURI 

  476 00 00 Sume în curs de declarare Autorităţilor de 
Certificare - FONDURI EXTERNE NERAM-
BURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE 
LA BUGET 

 48  DECONTĂRI  48  DECONTĂRI 
  4811 Decontări privind operaţiuni financiare   481 01 01 Decontări privind operaţiuni financiare – activitatea 

operaţională 
      481 01 02 Decontări privind operaţiuni financiare – activitatea 

de investiţii 
      481 01 03 Decontări privind operaţiuni financiare – activitatea 

de finanţare 
  4812 Decontări privind activele fixe   481 02 00 Decontări privind activele fixe 
  4813 Decontări privind stocurile   481 03 00 Decontări privind stocurile 
  4819 Alte decontări   481 09 00 Alte decontări 
  482 Decontări între instituţii subordonate   482 00 00 Decontări între instituţii subordonate 
  483 Decontări din operaţii în participaţie   483 00 00 Decontări din operaţii în participaţie 
  - -   489 00 00 Decontari privind încheierea execuţiei bugetului de 

stat din anul curent 
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 49  AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA 
CREANŢELOR  

 49  AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA 
CREANŢELOR 

  4911 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi sub 
1 an 

  491 01  00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi sub 1 
an 

  4912 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi 
peste 1 an 

  491 02 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi peste 
1 an 

  4961 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori 
sub 1 an 

  496 01 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori sub 
1 an 

  4962 Ajustări pentru deprecierea creanţelor- debitori 
peste 1 an 

  496 02 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor- debitori 
peste 1 an 

  497 Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare   497 00 00 Ajustări pentru deprecierea creanţelor bugetare 
5   CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE 

CREDIT 
5   CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE 

CREDIT 
 50  INVESTIŢII PE TERMEN SCURT  50  INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 
  505 Obligaţiuni emise şi răscumparate   505 00 00 Obligatiuni emise si rascumparate 
  509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe 

termen scurt 
  509 00 00 Varsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen 

scurt 
 51  CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE

CREDIT 
 51  CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE 

CREDIT 
  510 Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile 

contului curent general al trezoreriei statului 
  510 00  00 Disponibil din împrumuturi din disponibilităţile 

contului curent general al trezoreriei statului 
  511 Valori de încasat   511 01 01 Valori de încasat 
  5112 Cecuri de încasat   511 01 02 Cecuri de încasat la instituţii de credit 
  5121 Conturi la trezorerii şi instituţii de credit în lei   512 01 01 Conturi la trezorerii în lei 
      512 01 02 Conturi la instituţii de credit în lei 
  5124 Conturi la trezorerii şi instituţii de credit în valută   512 04 02 Conturi la instituţii de credit în valută 
  5125 Sume în curs de decontare   512 05 01 Sume în curs de decontare la trezorerii 
      512 05 02 Sume în curs de decontare la instituţii de credit 
  5126 Disponibilităţi în lei ale trezoreriei centrale    512 06 00 Disponibil în lei al trezoreriei centrale  
  5127 Disponibilităţi în valută ale trezoreriei centrale   512 07 00 Disponibil în valută al trezoreriei centrale 
  5128 Conturi de clearing, barter şi cooperare economică   512 08 00 Conturi de clearing, barter şi cooperare economică
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  - -   512 09 01 Disponibil al operatorilor economici la trezorerie 
  - -   512 09 02 Depozite ale operatorilor economici la trezorerie 
  - -   512 10 00 Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale 

populaţiei 
  5131 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe 

contractate de stat 
  513 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe 

contractate de stat la trezorerie 
      513 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe 

contractate de stat la instituţii de credit 
  5132 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi 

externe contractate de stat 
  513 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi 

externe contractate de stat la instituţii de credit 
  5141 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe 

garantate de stat 
  514 01 01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe 

garantate de stat la trezorerie 
      514 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe 

garantate de stat la instituţii de credit 
  5142 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi 

externe garantate de stat 
  514 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi 

externe garantate de stat la instituţii de credit 
  5151 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile   515 01 01 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 

la trezorerie 
      515 01 02 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile 

la instituţii de credit 
  5152 Disponibil în valută din fonduri externe 

nerambursabile 
  515 02  02 Disponibil în valută din fonduri externe 

nerambursabile la instituţii de credit 
  5153 Depozite bancare   515 03 01 Depozite bancare la trezorerie 
      515 03 02 Depozite bancare la instituţii de credit 
  5161 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe 

contractate de autorităţile administraţiei publice 
locale 

  516  01  01 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe 
contractate de autorităţile administraţiei publice 
locale la trezorerie 

      516 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe 
contractate de autorităţile administraţiei publice 
locale la instituţii de credit 

  5162 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi 
externe contractate de autorităţile administraţiei 

  516 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi 
externe contractate de autorităţile administraţiei 
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publice locale publice locale la instituţii de credit 
  5171 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe 

garantate de autorităţile administraţiei publice 
locale 

  517 01 01 Disponibil îin lei din împrumuturi interne şi externe 
garantate de autorităţile administraţiei publice locale 
la trezorerie 

      517 01 02 Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe 
garantate de autorităţile administraţiei publice locale 
la instituţii de credit 

  5172 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi 
externe garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale 

  517 02 02 Disponibil în valută din împrumuturi interne şi 
externe garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale la instituţii de credit 

  5186 Dobânzi de plătit   518 06 01 Dobânzi de plătit – aferente disponibilului 
      518 06 03 Dobânzi de plătit – aferente depozitelor 
      518 06 04 Dobânzi de plătit – aferente titlurilor de natura 

datoriei 
      518 06 05 Dobânzi de plătit – aferente împrumuturilor primite 

din contul curent general al trezoreriei statului 
      518 06 06 Dobânzi de plătit – aferente împrumuturilor primite 

din venituri din privatizare 
  518 06 08 Dobânzi de plătit – aferente împrumuturilor primite 

din Fondul special de dezvoltare la dispoziţia 
Guvernului 

    

  518 06 09 Dobânzi de plătit – aferente altor împrumuturi 
  5187 Dobânzi de încasat   518 07 01 Dobânzi de încasat – conturi la trezorerie 
      518 07 02 Dobânzi de încasat – conturi la instituţii de credit 
      518 08 00 Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen 

scurt provenite din reclasificarea creditelor 
comerciale în împrumuturi 

  5191 Împrumuturi pe termen scurt    519 01 01 Împrumuturi pe termen scurt primite din venituri din 
Fondul special de dezvoltare la dispoziţia 
Guvernului 

      519 01 02 Imprumuturi pe termen scurt primite din venituri din 
privatizare 
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      519 01 09 Titluri de stat 
      519 01 10 Credite pe termen scurt primite, rezultate din 

reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi 
      519 01 90 Alte împrumuturi pe termen scurt 
  5192 Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la 

scadenţă 
  519 01 80 Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la 

scadenţă 
        
  5193 Depozite atrase   519 01 03 Depozite atrase 
  5194 Împrumuturi primite din bugetul de stat pentru 

înfiinţarea unor instituţii sau a unor activităţi 
finanţate integral din venituri proprii 

  519 01 04 Împrumuturi primite din bugetul de stat pentru 
înfiinţarea unor instituţii sau a unor activităţi 
finanţate integral din venituri proprii 

  5195 Împrumuturi primite din bugetul local pentru 
înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice sau 
activităţi finanţate integral din venituri proprii 

  519 01 05 Împrumuturi primite din bugetul local pentru 
înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice sau 
activităţi finanţate integral din venituri proprii 

  5196 Împrumuturi interne şi externe contractate de 
autorităţile administraţiei publice locale  

  519 01 06 Împrumuturi interne şi externe contractate de 
autorităţile administraţiei publice locale 

  5197 Sume primite din excedentul anului precedent 
pentru acoperirea golurilor temporare de casa şi 
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare 

  519 01 07 Sume primite din excedentul anului precedent 
pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi 
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 

  5198 Împrumuturi primite din disponibilităţile contului 
curent general al trezoreriei statului 

  519 01 08 Împrumuturi primite din disponibilităţile contului 
curent general al trezoreriei statului 

 52  DISPONIBIL AL BUGETELOR  52  DISPONIBIL AL BUGETELOR 
  5201 Disponibil al bugetului de stat   520 01 00 Disponibil al bugetului de stat 
  5202 Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul 

curent 
  520 02 00 Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul 

curent 
  5211 Disponibil al bugetului local    521 01 00 Disponibil al bugetului local  
  5212 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent   521 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
  5213 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi   521 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
  523 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale 
  523 00 00 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale 
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  5241 Disponibil al bugetului trezoreriei statului   524 01 00 Disponibil al bugetului trezoreriei statului 
  5242 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului 

din anul curent 
  524 02 00 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din 

anul curent 
  5243 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului 

din anii precedenţi 
  524 03 00 Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din 

anii precedenţi 
  52511 Disponibil al sistemului de asigurare pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale 
  525  01 01 Disponibil al sistemului de asigurare pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale 
  52512 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat   525 01 02 Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat 
  52521 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent a 

sistemului de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale 

  525  02 01 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent a 
sistemului de asigurare pentru accidente de muncă 
şi boli profesionale 

  52522 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al 
bugetului asigurărilor sociale de stat 

  525 02 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al 
bugetului asigurărilor sociale de stat 

  5253 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi   525 03 01 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi - a 
sistemului de asigurare pentru accidente de muncă 
şi boli profesionale 

      525 03 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi - al 
bugetului asigurărilor sociale de stat 

  5254 Depozite din excedentul bugetului asigurărilor 
sociale de stat 

  525 04 00 Depozite din excedentul bugetului asigurărilor 
sociale de stat 

  526 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului 
asigurărilor sociale de stat  

  526 00 00 Disponibil din fondul de rezervă al bugetului 
asigurărilor sociale de stat 

  527 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform 
Legii nr. 95/2006 

  527 00 00 Disponibil din fondul de rezervă constituit conform 
Legii nr. 95/2006 

  528 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii 
de executare silită 

  528 00 00 Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de 
executare silită 

  5291 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de 
stat 

  529 01 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de 
stat  la trezorerie 

      529 01 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de 
stat  la  instituţii de credit 

  5292 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul 
local 

  529 02 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local 
la trezorerie 
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      529 02 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local 
la instituţii de credit 

  5293 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete   529 03 01 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la 
trezorerie 

      529 03 02 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la 
instituţii de credit 

  5294 Disponibil din venituri încasate pentru bugetul 
capitalei 

  529  04  00 Disponibil din venituri încasate pentru bugetul 
capitalei 

  5299 Disponibil din sume colectate prin intermediul 
cardurilor 

  529 09 01 Disponibil din sume colectate prin intermediul 
cardurilor la trezorerie 

      529 09 02 Disponibil din sume colectate prin intermediul 
cardurilor la instituţii de credit 

 53  CASA ŞI ALTE VALORI  53  CASA ŞI ALTE VALORI 
  5311 Casa în lei   531 01 01 Casa în lei 
  5314 Casa în valută   531 04 02 Casa în valută 
  5321 Timbre fiscale şi poştale   532 01 00 Timbre fiscale şi poştale 
  5322 Bilete de tratament şi odihnă   532 02 00 Bilete de tratament şi odihnă 
  5323 Tichete şi bilete de călătorie   532 03 00 Tichete şi bilete de călătorie 
  5324 Bonuri valorice pentru carburanţi auto   532 04 00 Bonuri valorice pentru carburanţi auto 
  5325 Bilete cu valoare nominală   532 05 00 Bilete cu valoare nominală 
  5326 Tichete de masă   532 06 00 Tichete de masă 
  5328 Alte valori   532 08 00 Alte valori 
 54  ACREDITIVE  54  ACREDITIVE 
  5411 Acreditive în lei   541 01 02 Acreditive în lei la instituţii de credit 
  5412 Acreditive în valută   541 02 02 Acreditive în valută la instituţii de credit 
  542 Avansuri de trezorerie   542 01 00 Avansuri de trezorerie în lei 
      542 02 00 Avansuri de trezorerie în valută 
 55  DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAŢIE 

SPECIALĂ 
 55  DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAŢIE 

SPECIALĂ 
  550 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială   550 01 01 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială la 

trezorerie 
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      550 01 02 Disponibil din fonduri cu destinaţie specială la 
instituţii de credit 

  551 Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie 
specială 

  551 00 00 Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie 
specială 

  552 Disponibil pentru sume de mandat şi sume în 
depozit 

  552 00 00 Disponibil pentru sume de mandat şi sume în 
depozit 

  555 Disponibil al fondului de risc   555 01 01 Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie 

      555 01 02 Disponibil al fondului de risc în lei la instituţii de 
credit  

      555 02 02 Disponibil al fondului de risc în valută la instituţii de 
credit 

  557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în 
proprietatea privată a statului 

  557 01 01 Disponibil în lei din valorificarea bunurilor intrate în 
proprietatea privată a statului la trezorerie 

      557 02 02 Disponibil în valută din valorificarea bunurilor intrate 
în proprietatea privată a statului la instituţii de credit 

  5581 Disponibil în lei din contribuţia natională 
reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor/proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile 

  558 01 01 Disponibil în lei din contribuţia natională 
reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor/proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile la trezorerie 

      558 01 02 Disponibil în lei din contribuţia natională 
reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor/proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile la instituţii de credit 

  5582 Disponibil în lei din contribuţia naţională 
reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de 
la buget aferente programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe nerambursabile 

  558 02 01 Disponibil în lei din contribuţia naţională 
reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la 
buget aferente programelor/proiectelor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile la trezorerie 

  5583 Disponibil în valută din contribuţia naţională 
reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor/proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile 

  558 03 02 Disponibil în valută din contribuţia naţională 
reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă 
programelor/proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile la instituţii de credit 



 274

  5591 Disponibil în lei de la buget reprezentând 
prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare aferente programelor/proiectelor 
finanţate din fonduri externe nerambursabile 

  559 01 01 Disponibil în lei de la buget reprezentând 
prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare aferente programelor/proiectelor 
finanţate din fonduri externe nerambursabile la 
trezorerie 

      559 01 02 Disponibil în lei de la buget reprezentând prefinanţări 
şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare 
aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile la  instituţii de credit 

  5592 Disponibil în valută de la buget reprezentând 
prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare aferente programelor/proiectelor 
finanţate din fonduri externe nerambursabile 

  559 02 02 Disponibil în valută de la buget reprezentând 
prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor 
temporare aferente programelor/proiectelor finanţate 
din fonduri externe nerambursabile la instituţii de 
credit 

 56  DISPONIBIL AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI 
ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU 
PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII 

 56  DISPONIBIL AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI 
ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU 
PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII 

  5601 Disponibil al instituţiilor publice finantate integral din 
venituri proprii -Disponibil curent 

  560 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

      560 01 02 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din 
venituri proprii – Disponibil curent la instituţii de 
credit 

  5604 Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral 
din venituri proprii 

  560 04 01 Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din 
venituri proprii la trezorerie 

      560 04 02 Depozite ale instituţiilor publice finanţate integral din 
venituri proprii la instituţii de credit 

  561 Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii 

  561 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 

  562 Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii   562 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
 57  DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR 

SPECIALE 
 57  DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR 

SPECIALE 
  5711 Disponibil din veniturile curente ale Fondului   571 01 00 Disponibil din veniturile Fondului naţional unic de 



 275

naţional unic de asigurări sociale de sănătate asigurări sociale de sănătate 
  5712 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent   571 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
  5713 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi   571 03 00 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenţi 
  5714 Depozite din veniturile Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate 
  571 04 00 Depozite din veniturile Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate 
  57411 Disponibil curent al Fondului de garantare pentru 

plata creanţelor salariale 
  574 01 01 Disponibil al Fondului de garantare pentru plata 

creanţelor salariale 
  57412 Disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj   574 01 02 Disponibil al bugetului asigurărilor pentru şomaj 
  57421 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al 

Fondului de garantare pentru plata creanţelor 
salariale 

  574 02 01 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al 
Fondului de garantare pentru plata creanţelor 
salariale 

  57422 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al 
bugetului asigurărilor pentru şomaj 

  574 02 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent al 
bugetului asigurărilor pentru şomaj 

  57431 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi al 
Fondului de garantare pentru plata creanţelor 
salariale 

  574 03 01 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi al 
Fondului de garantare pentru plata creanţelor 
salariale 

  57432 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi al 
bugetului asigurărilor pentru şomaj 

  574 03 02 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi al 
bugetului asigurărilor pentru şomaj 

  5744 Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru 
şomaj 

  574 04 00 Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru 
şomaj 

  5751 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu   575 01 00 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu 
  5752 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent   575 02 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent 
  5753 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi   575 03 00 Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 
  5754 Depozite din veniturile Fondului pentru mediu   575 04 00 Depozite din veniturile Fondului pentru mediu 
 59  AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE 

VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 
 59  AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE 

VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 
  595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor 

emise şi răscumpărate 
  595 00 00 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor 

emise şi răscumpărate 
8   CONTURI SPECIALE 8   CONTURI SPECIALE 
 80  CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI  80  CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI 
  8030 Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă   803 00 00 Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă
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  8031 Active fixe corporale luate cu chirie   803 10 00 Active fixe corporale luate cu chirie 
  8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau 

reparare 
  803 20 00 Valori materiale primite spre prelucrare sau 

reparare 
  8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie   803 30 00 Valori materiale primite în păstrare sau custodie 
  8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare   803 40 00 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare 
  8035 Sume solicitate la restituire   803 50 00 Sume solicitate la restituire 
  8036 Chirii şi alte datorii asimilate   803 60 00 Chirii şi alte datorii asimilate 
  8038 Ambalaje de restituit   803 80 00 Ambalaje de restituit 
  8039 Alte valori în afara bilanţului   803 90 00 Alte valori în afara bilanţului 
  8040 Pagube produse din cauze de forţă majoră şi 

fortuite 
  804 00 00 Pagube produse din cauze de forţă majoră şi 

fortuite 
  8041 Publicaţii primite gratuit în vederea schimbului 

internaţional 
  804 10 00 Publicaţii primite gratuit în vederea schimbului 

internaţional 
  8042 Abonamente la publicaţii care se urmăresc până 

la primire 
  804 20 00 Abonamente la publicaţii care se urmăresc până la 

primire 
  8043 Imprimate de valoare cu decontare ulterioară   804 30 00 Imprimate de valoare cu decontare ulterioară 
  8044 Documente respinse la viza de control financiar 

preventiv 
  804 40 00 Documente respinse la viza de control financiar 

preventiv 
  8046 Ipoteci imobiliare   804 60 00 Ipoteci imobiliare 
  8047 Valori materiale supuse sechestrului   804 70 00 Valori materiale supuse sechestrului 
  8048 Garanţie bancară pentru oferta depusă   804 80 00 Garanţie bancară pentru oferta depusă 
  8049 Garanţie bancară pentru bună execuţie   804 90 00 Garanţie bancară pentru bună execuţie 
  8050 Disponibil din garanţia constituită pentru bună 

execuţie 
  805 00 00 Disponibil din garanţia constituită pentru bună 

execuţie 
  8051 Garanţii constituite de concesionar   805 10 00 Garanţii constituite de concesionar 
  8052 Garanţii depuse pentru sume contestate   805 20 00 Garanţii depuse pentru sume contestate 
  8053 Garanţii depuse pentru înlesniri acordate   805 30 00 Garanţii depuse pentru înlesniri acordate 
  8054 Înlesniri la plata creanţelor bugetare   805 40 00 Înlesniri la plata creanţelor bugetare 
  8055 Cauţiuni depuse pentru contestaţie la executarea 

silită 
  805 50 00 Cauţiuni depuse pentru contestaţie la executarea 

silită 
  8056 Garanţii legale constituite în cadrul procedurii de   805 60 00 Garanţii legale constituite în cadrul procedurii de 
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suspendare a executării silite prin decontare 
bancară 

suspendare a executării silite prin decontare 
bancară 

  8057 Garanţie bancară pentru avansul acordat (ISPA)   805 70 00 Garanţie bancară pentru avansul acordat (ISPA) 
  8058 Creanţe fiscale pentru care s-a declarat starea de 

insolvabilitate a debitorului 
  805 80 00 Creanţe fiscale pentru care s-a declarat starea de 

insolvabilitate a debitorului 
  8059 Garanţii acordate de autorităţile administraţiei 

publice locale 
  805 90 00 Garanţii acordate de autorităţile administraţiei 

publice locale 
  8060 Credite bugetare aprobate   806 00 00 Credite bugetare aprobate 
  8061 Credite deschise de repartizat   806 10 00 Credite deschise de repartizat 
  8062 Credite deschise pentru cheltuieli proprii   806 20 00 Credite deschise pentru cheltuieli proprii 
  8063 Fonduri de primit de la bugetul de stat   806 30 00 Fonduri de primit de la bugetul de stat 
  8064 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană –

SAPARD - 
  806 40 00 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană – 

SAPARD - 
  8065 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană –

PHARE - 
  806 50 00 Fonduri de primit de la Comunitatea Europeană – 

PHARE - 
  8066 Angajamente bugetare   806 60 00 Angajamente bugetare 
  8067 Angajamente legale   806 70 00 Angajamente legale 
  8068 Angajamente legale – SAPARD -   806 80 00 Angajamente legale – SAPARD - 
  8069 Angajamente de plată   806 90 00 Angajamente de plată 
  8070 Garanţii de returnare a avansului acordat   807 00 00 Garanţii de returnare a avansului acordat 
  8071 Credite de angajament aprobate   807 10 00 Credite de angajament aprobate 
  8072 Credite de angajament angajate   807 20 00 Credite de angajament angajate 
  8073 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat    807 30 00 Împrumuturi interne şi externe garantate de stat  
  8074 Dobânzi şi alte costuri aferente împrumuturilor 

interne şi externe garantate de stat 
  807 40 00 Dobânzi şi alte costuri aferente împrumuturilor 

interne şi externe garantate de stat 
  8075 Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art.2 din 

Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare 

  807 50 00 Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art.2 din 
Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare 

  8077 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor 
externe nerambursabile postaderare în curs de 
virare la buget 

  807 70 00 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor 
externe nerambursabile postaderare în curs de 
virare la buget 

  8078 Declaraţia de cheltuieli transmisă autorităţilor de   807 80 00 Declaraţia de cheltuieli transmisă autorităţilor de 
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certificare aferente proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile postaderare şi buget de 
stat 

certificare aferente proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile postaderare şi buget de 
stat 

  8079 Sume aflate în curs de certificare/declarare la 
Comisia Europeană aferente Fondului European 
de pescuit 

  807 90 00 Sume aflate în curs de certificare/declarare la 
Comisia Europeană aferente Fondului European 
de pescuit 

  8082 Datorii contingente   808 20 00 Datorii contingente 
      809 10 00 Dobânzi aferente împrumuturilor acordate din 

venituri din privatizare 
      809 20 00 Dobânzi aferente împrumuturilor primite  din 

venituri din privatizare 
 89  BILANŢ     
  891 Bilanţ de deschidere   891 00 00 Bilanţ de deschidere 
  892 Bilanţ de închidere   892 00 00 Bilanţ de închidere 
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                Anexa nr.4 

 
 
 

TABEL DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ŞI CODURILE BUGETARE DIN  
CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELE PUBLICE - VENITURI   

 

Simbol 
cont DENUMIRE CONT  

Capitol     
Subcapitol   
Paragraf 

CLASIFICAŢIA  BUGETARĂ 

      VENITURI  

    I.  VENITURI CURENTE 

Gr. 73 VENITURI FISCALE A  VENITURI FISCALE 

 7300000 Impozit pe venit, profit şi căştiguri din capital de 
la persoane juridice A1.1   IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 

7300100 Impozit pe profit  01 Impozit pe profit 

     01.01  Impozit pe profit de la  agenţii economici *) 

     01.02   Impozit pe profit de la băncile comerciale *) 

7300200 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de 
la persoane juridice   02 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice 

    02.01  Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente 

    02.02  Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorului 

    02.03  Impozit pe dividende datorat de persoane juridice 

    02.04  Impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine 

    02.05  Impozit pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică , care nu generează o persoană 
juridică 

    02.06  Impozit pe venitul microîntreprinderilor 

    02.07  Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică , care 
nu generează o persoană juridică 

     02.50   Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice  

7310000 Impozit pe venit, profit şi căştiguri din capital de 
la persoane fizice A1.2  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  ŞI CÂşTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 

7310100 Impozit pe venit   03 Impozit pe venit 
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cont DENUMIRE CONT  

Capitol     
Subcapitol   
Paragraf 

CLASIFICAŢIA  BUGETARĂ 

     03.01  Impozit pe venituri din activităţi independente 

     03.02  Impozit pe venituri din salarii 

     03.03  Impozit pe venituri din cedarea folosinţei 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 formă de dobândă realizate în Belgia, Luxemburg şi 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 operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice 
alte operaţiuni similare 

     03.11  Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală 

     03.12  Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente 

     03.13  Impozit pe venituri din activităţi agricole 

     03.14  Impozit pe venituri  obţinute din valorificarea de  bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza 
unui contract de agent, comision sau mandat comercial, datorate pana la 31 decembrie 2011 

     03.15  Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară 

     03.16  Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil 
precum si a contractelor de agent 

     03.17  Impozit pe onorariul avocatilor şi notarilor publici           - Restanţe anii anteriori - 

     03.18  Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 

     03.19  Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit (se scad) 

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

     03.21  Impozitul pe venituri din arendă 

     03.22  Impozit pe veniturile din jocuri de noroc 

     03.50  Impozit pe venituri din alte surse 

     03.60   Regularizări 

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

     04.01  Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) 
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Capitol     
Subcapitol   
Paragraf 

CLASIFICAŢIA  BUGETARĂ 

     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 şi câştiguri din 
capital A1.3  ALTE IMPOZITE  PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL 

    05 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice 
7320100 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital  05.50  Alte impozite pe venit, profit si câştiguri din capital  

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

7330000 Impozit pe salarii  06 Impozit pe salarii – total 

     06.01  Impozit pe salarii                                    - Restanţe anii anteriori - 

     06.02  Cote defalcate din impozitul pe salarii   - Restanţe anii anteriori - 

7340000 Impozite şi taxe pe proprietate  A3  IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 

7340000 Impozite şi taxe pe proprietate   07 Impozite şi taxe pe proprietate 

    07.01  Impozit şi taxa pe clădiri 

    07.01.01  Impozit pe clădiri de la persoane fizice *) 

    07.01.02  Impozit şi taxe pe clădiri de la persoane juridice *) 

    07.02  Impozit pe terenuri 

    07.02.01  Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 

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

    07.02.03  Impozit pe terenul din extravilan*) - restanţe anii anteriori 

    07.03  Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru  

    07.50  Alte impozite şi taxe  pe proprietate  

7350000 Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii A4  IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 

7350100 Taxa pe valoarea adaugată  10 Taxa pe valoarea adaugată 

    10.01  Taxa pe valoarea adaugată încasată*) 

    10.01.01  TVA încasată pentru operaţiuni interne*) 

    10.01.02  TVA încasată pentru importurile de bunuri*) 

    10.01.03  TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite în cadrul comunitătii, pentru persoane 
neimpozabile stabilite în România 
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Capitol     
Subcapitol   
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CLASIFICAŢIA  BUGETARĂ 

    10.01.04  TVA plătită de persoane impozabile nestabilite în România şi care pot fi scutite de obligaţia înregistrării în scopuri de 
TVA, când efectuează în România una sau mai multe operaţiuni pentru care este obligată la plata taxei *) 

    10.01.05  T.V.A. de plată pentru transferul unor active, rezultată ca urmare a ajustărilor 

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

    10.02.01  Restituiri pentru societăţi cu sediul in U.E.*) 

    10.02.02  Restituiri pentru ţări terţe care au tranzacţii cu România *) 

    10.02.03  Alte restituiri *) 

    10.02.04  Restituiri către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România 

    10.03  Majorări 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, către 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 adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (se 
scad) 

    11.02  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti (se scad) 

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

     11.06  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 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 şi taxe generale pe bunuri şi servicii  12 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 

    12.01  Impozit pe ţiteiul din producţia internă şi gazele naturale  
    12.02  Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice - Restanţe anii anteriori - 
    12.03  Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviaţiei civile 
    12.04  Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import 
    12.05  Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor  din tutun şi a cafelei 
    12.06  Cote din taxe de şcolarizare 
    12.07  Taxe hoteliere 
    12.08  Venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunicaţiilor electronice 

    12.09  Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente finanţate din Fondul Naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi din bugetul Ministeului Sănătăţii 

    12.11  Impozitul pe veniturile suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale 
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Capitol     
Subcapitol   
Paragraf 

CLASIFICAŢIA  BUGETARĂ 

    12.12  Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale 

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

     12.50  Alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări şi valoare adaugată 

7350400 Accize  14 ACCIZE*)  

    14.01  Accize încasate din vânzarea produselor energetice*) 

    14.01.01  Accize încasate din vanzarea de benzină cu plumb *) 

    14.01.02  Accize încasate din vânzarea de benzină fără plumb *) 

    14.01.03  Accize încasate din vânzarea de motorină  *)  

    14.01.04  Accize încasate din vanzarea de păcura *) 

    14.01.05  Accize încasate din vănzarea de gaz petrolier lichefiat *) 

    14.01.06  Accize încasate din vânzarea de gaz natural *)  

    14.01.07  Accize încasate din vânzarea de cărbune şi cocs *)  

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

    14.01.09  Accize din vânzarea uleiurilor minerale datorate până 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, băuturi fermentate spumoase şi 
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 băuturi fermentate spumoase, altele decat bere şi vinuri *) 

    14.02.05  Accize încasate din vânzarea de bere *) 

    14.02.06  Accize din vânzarea de alcool, distilate şi băuturi alcolice, datorate până la data de 31 decembrie 2006 *)   

    14.02.07  Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniştite, altele decât bere şi vinuri*) 
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CLASIFICAŢIA  BUGETARĂ 

    14.02.08  Accize încasate din vânzarea de vinuri liniştite *)  

    14.02.09  Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniştite, altele decât bere şi vinuri datorate până la 31 ianuarie 
2011 *) 

    14.03  Accize încasate din vânzarea produselor din tutun *) 

    14.03.01  Accize încasate din vânzare de ţigarete 

    14.03.02  Accize încasate din vânzare de ţigări şi ţigări de foi 

    14.03.03  Accize încasate din vânzare de tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării de ţigarete 

    14.03.04  Accize încasate din vânzarea altor tutunuri de fumat 

    14.03.05  Accize încasate din vânzarea din tutun datorate până 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 prajită, inclusiv cafea cu înlocuitori 

    14.04.03  Accize încasate din vânzarea de cafea solubilă 

    14.04.04  Accize încasate din vânzarea de cafea datorate până 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 băuturi nealcoolice 

   14.05.02  Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri 

   14.05.03  Accize încasate din vânzarea de bijuterii din aur şi/sau din platină 

   14.05.04  Accize încasate din vânzarea de confecţii din blănuri naturale 

   14.05.05  Accize încasate din vânzarea de iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrenament 

   14.05.06  Accize încasate din vânzarea de autoturisme şi autoturisme de teren 

   14.05.07  Accize încasate din vânzarea de arme de vânătoare şi arme de uz personal 

   14.05.08  Accize încasate din vânzarea de cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de muniţie pentru armele de vânătoare şi arme de uz 
personal 
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   14.05.09  Accize încasate din vânzarea de motoare cu capacitate de peste 100CP, destinate iahturilor şi altor nave şi 
ambarcaţiuni 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 producţia internă *) 

    14.07  Accize încasate din vânzarea autoturismelor din producţia internă, datorate până la data de 31 decembrie 2006 *)  

    14.09  Accize încasate pentru autoturismele din producţia internă cu contracte de leasing iniţiate înainte de 1 ianuarie 
2007*) 

    14.11  Accize încasate în vamă din importul produselor energetice*) 

    14.11.01  Accize încasate în vamă din importul de benzină cu plumb *) 

    14.11.02  Accize încasate în vamă din importul de benzină fără plumb *) 

    14.11.03  Accize încasate în vamă din importul de motorină  *)  

    14.11.04  Accize încasate în vamă din importul de pacură *) 

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

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

    14.11.07  Accize încasate în vamă din importul de cărbune şi cocs *)  

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

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

    14.11.10  Accize încasate în vamă din importul altor produse energetice accizabile 

    14.12  Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate 
spumoase şi bere*) 

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

    14.13.01  Accize încasate în vamă din importul de ţigarete 

    14.13.02  Accize încasate în vamă din importul de ţigări şi ţigări de foi 

    14.13.03  Accize încasate în vamă din importul de tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării de ţigarete 

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

    14.14  Accize încasate în vamă din importul de cafea *) 

    14.14.01  Accize încasate în vamă din importul de cafea verde 

    14.14.02  Accize încasate în vamă din importul de cafea prajită, inclusiv cafea cu înlocuitori 

    14.14.03  Accize încasate în vamă din importul de cafea solubilă 

    14.14.04  Accize încasate în vamă din importul de cafea datorate până la data de 31.01.2011 

    14.15  Accize încasate în vamă din importul energiei electrice 

    14.16  Accize încasate în vamă din importul altor produse *) 

   14.16.01  Accize încasate în vamă din importul  de bere/baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice 

   14.16.02  Accize încasate în vamă din importul  de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri 

   14.16.03  Accize încasate în vamă din importul  de bijuterii din aur şi/sau din platină 

   14.16.04  Accize încasate în vamă din importul  de confecţii din blănuri naturale 

   14.16.05  Accize încasate în vamă din importul  de iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrenament 

   14.16.06  Accize încasate în vamă din importul  de autoturisme şi autoturisme de teren 

   14.16.07  Accize încasate în vamă din importul  de arme de vânătoare şi arme de uz personal 

   14.16.08  Accize încasate în vamă din importul  de cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de muniţie pentru armele de vânătoare şi 
arme de uz personal 

   14.16.09  Accize încasate în vamă din importul  de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi 
ambarcaţiuni pentru agrement 

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

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

    14.19  Accize încasate în vamă pentru autoturismele cu contracte de leasing iniţiate înainte de 1 ianuarie 2007*) 

    14.30  Accize încasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru băuturile alcolice *) 

    14.49  Accize de restituit/de compensat din vânzarea de motorină în agricultură *) 
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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 destinaţie specială din cota unică asupra carburanţilor auto livraţi la intern de producători  precum şi 
pentru carburanţii auto consumaţi de aceştia şi asupra carburanţilor auto importaţi (restanţe anii anteriori) 

     15.50  Alte taxe pe servicii specifice 

7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 
bunurilor sau pe desfasurarea de activităţi  16 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 

     16.01  Taxe pentru jocurile de noroc 

     16.01.01  Taxe pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 

     16.01.02  Taxe pentru jocurile de noroc plătite în contul unic 

     16.01.03  Regularizări 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 şi exploatarea jocurilor de noroc, datorate până la 31.03.2011 *) 

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

     16.02  Impozit pe mijloacele de transport 

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

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

     16.03  Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare 

     16.04  Taxe pe activitatea de  prospecţiune, explorare şi 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 prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional  

     16.08  Taxe speciale pentru autoturisme şi 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 licenţă datorate pentru eliberarea frecvenţelor MApN 
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     16.50  Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi 

7360000 Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţii 
internaţionale A5  IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE 

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  Contribuţii în sectorul zahărului 

    17.03.01  Taxa pe producţie realizată în cadrul cotei de zahăr, izoglucoză şi sirop de inulină 

    17.03.02  Taxa anuală pe cota adiţională de zahăr şi pe cota suplimentară de izoglucoză 

     17.03.03   Taxa pe excedent 

7390000 Alte impozite şi taxe fiscale A6  ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 

7390000 Alte impozite şi taxe fiscale  18 Alte impozite şi  taxe fiscale 

    18.01  Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole şi taxelor anti-dumping  *) 

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

    18.03  Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru servicii vamale 

    18.04  Alte taxe pe tranzacţii şi comerţ internaţional 

    18.05  Majorări de întârziere aferente contribuţiilor din sectorul zahărului *) 

    18.06  Contribuţii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zahărului în Comunitatea Europeană 

    18.50  Alte impozite şi taxe 

Gr. 74 VENITURI DIN CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI B  CONTRIBUŢII  DE ASIGURĂRI 

7450000 Contribuţiile angajatorilor  20 Contribuţiile angajatorilor 

7450100 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale  20.01  Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori 

   20.01.01  Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori*)  

     20.01.02  Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de persoanele aflate în şomaj 

7450200 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj  20.02  Contribuţii de asigurări pentru somaj datorate de angajatori 
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     20.02.01  Contribuţii ale angajatorilor şi ale persoanelor juridice asimilate angajatorului*)  

     20.02.02  Cota din contribuţii de la agenţii economici*)  

7450300 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de 
sănătate  20.03  Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori 

     20.03.01  Contribuţii de la persoane juridice sau fizice, care angajază personal salariat*) 

     20.03.02  Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate în şomaj 

     20.03.03  Venituri încasate în urma valorificării creanţelor de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului*)  

     20.03.04  Contribuţii pentru concedii  şi indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice *) 

     20.03.05  Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de persoanele aflate în somaj *) 

     20.03.06  Contribuţia suportată de angajator pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate în incapacitate 
temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională *) 

7450400 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă 
şi boli profesionale  20.04  Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori 

     20.04.01  Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori*)  

     20.04.02  Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii 
profesionale*)  

7450500 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane 
cu handicap neîncadrate  20.05  Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate 

     20.06  Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 

7450900 Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de 
angajatori  20.50   Alte contribuţii pentru asigurări sociale  datorate de angajatori (+ restanţe anii anteriori din contribuţia agenţilor 

economici pentru persoane cu handicap) 

7460000 Contribuţiile asiguraţilor  21 Contribuţiile  asiguraţilor 

7460100 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale  21.01  Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi 

7460200 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări de şomaj  21.02  Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de asiguraţi 

    21.02.01  Contribuţii individuale*)   

    21.02.02  Contribuţii datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru şomaj*)  

7460300 Contribuţiile asiguraţilor pentru asigurări sociale de 
sănătate  21.03  Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi 

    21.03.01  Contribuţia datorată de  persoanele asigurate care au calitatea de angajat*) 

    21.03.02  Contribuţii de asigurari sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente 
şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri*) 

    21.03.03  Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii datorate de asiguraţi *) 

    21.03.04  Contribuţia  datorată de pensionari  *) 

    21.03.05  Contribuţii de asigurări sociale de sănătate restituite*) 
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7460900 Alte contribuţii ale altor persoane pentru asigurări 
sociale  21.04  Contribuţii de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare 

    21.05  Contribuţii facultative ale asiguraţilor 

    21.06  Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie 
asigurare 

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

    21.08  Restituiri de contribuţii  de asigurări sociale de stat (se scad) 

    21.09  Contribuţii de asigurări sociale de la persoane care realizează venituri de natura profesională cu caracter ocazional 

    21.10  Contribuţii de asigurări sociale ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesională, altele  decât cele de 
natură salarială, plătite de angajatori 

    21.11  Contribuţii de asigurări sociale ale persoanelor pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatea de asigurat în 
sistemul de pensii 

    21.12  Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente, 
activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică 

    21.13  Contribuţia individuală de asigurări sociale  datorată  de persoanele care realizează venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală 

    21.14  Contribuţia individuală de asigurări sociale  datorată  de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate 
în baza contractelor/conveţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent 

    21.15  Contribuţia individuală de asigurări sociale  datorată  de persoanele care realizează venituri din activitatea de 
expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară 

    21.16  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi 
de proprietate intelectuală 

    21.17  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi 
desfaşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent 

    21.18  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din 
activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară 

    21.19  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venitul obţinut dintr-o 
asociere cu o microîntreprindere care nu generează o persoană judiciară 

    21.20  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de 
reţinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică 

    21.21  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de 
reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi agricole 

7460900 Alte  contribuţii ale altor persoane pentru asigurări 
sociale  21.50  Alte contribuţii pentru asigurări sociale  datorate de  asiguraţi 

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  Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 

     30.02  Încasări din cota reţinută, conform Codului penal  

     30.03  Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi 

     30.04  Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naţionale a României 

     30.05  Venituri din concesiuni şi închirieri*) 

     30.05.01  Redevenţe miniere 

     30.05.02  Redevenţe petroliere 

     30.05.03  Venituri din concesiuni, închirieri şi redevenţe încasate în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2008 

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

     30.05.05  Redevenţe din exploatarea terenurilor cu destinaţie agricolă 

     30.05.30  Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile publice 

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

     30.07  Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 

     30.08  Venituri din dividende  

     30.08.01  Venituri din dividende vărsate de Fondul Proprietatea 

     30.08.02  Venituri din dividende de la alţi plătitori 

     30.08.03  Dividende de virat de către societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat 

     30.08.04  Dividende virate de către autorităţile publice centrale 

     30.09  Venituri din utilizarea păşunilor comunale 

     30.10  Vărsăminte din sursele proprii şi alte surse ale operatorilor economici 

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

     30.12  Restituiri de capital din tranzacţii cu derivate financiare 

     30.13  Sume din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate proiectelor de investiţii 

     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 creanţelor salariale 

     31.05  Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat 

     31.06  Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale 

     31.07   Dobânzi din tranzacţii cu derivate financiare 

7510000 Venituri din vanzări de bunuri şi servicii C2  VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII 

7510100 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi  33 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 

     33.01  Taxe de metrologie 

     33.02  Taxe consulare 

     33.03  Venituri din taxe pentru prestaţii vamale  

     33.04  Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare 

     33.05  Taxe şi alte venituri în învăţământ 

     33.06  Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară 

     33.07  Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale 

     33.08  Venituri din prestări de servicii 

     33.09  Taxe şi alte venituri din protecţia mediului 

     33.10  Contribuţia  părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe 

     33.11  Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă 

     33.12  Contribuţia  persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 

     33.13  Contribuţia  de întreţinere a persoanelor asistate 

     33.14  Contribuţia elevilor şi studenţilor  pentru internate, cămine şi cantine 

     33.15  Contribuţia pentru tabere şi turism scolar 

     33.16  Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexa 

     33.17  Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi conversie profesională, specializare si perfecţionare 

     33.19  Venituri din serbări şi spectacole şcolare, manifestări culturale, artistice şi sportive 

     33.20  Venituri din cercetare 

     33.21  Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate 

     33.23  Venituri din timbrul judiciar  

     33.24  Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură 

     33.25  Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 
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     33.26  Venituri din despăgubiri 

     33.27  Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 

     33.28  Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri 

     33.29  Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale individuale anticipate şi pentru emiterea sau modificarea unui 
acord de preţ în avans 

     33.30  Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat 

     33.31  Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale 
Ministerului Sănătăţii 

     33.32  Venituri din contractele încheiate cu instituţiile de medicină legală 

     33.50  Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 

7510200 Venituri din taxe administrative, eliberări permise  34 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 

     34.01  Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi certificate 

     34.02  Taxe extrajudiciare de timbru la bugetul de stat -restanţe anii anteriori-  

     34.50  Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 

7510300 Amenzi, penalităţi şi confiscări  35 Amenzi, penalităţi şi confiscări 

     35.01  Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale 

     35.02  Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe 

     35.03  Incasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu  confiscarea potrivit legii 

     35.04  Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen 

     35.05  Amenzi judiciare 

     35.06  Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârşirii infracţiunilor la regimul drogurilor şi 
precursorilor 

     35.07  Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată 

     35.50  Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 

7510400 Diverse venituri  36 Diverse venituri 

     36.01  Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive 

     36.03  Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite  

     36.04  Venituri din producerea riscurilor asigurate 

     36.05  Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice  

     36.06  Taxe speciale (din 2011) 



 294

Simbol 
cont DENUMIRE CONT  

Capitol     
Subcapitol   
Paragraf 

CLASIFICAŢIA  BUGETARĂ 

     36.07  Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe (din 2011) 

     36.11  Venituri din ajutoare de stat recuperate 

     36.12  Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 

     36.13  Taxe pentru stocurile excedentare 

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

     36.16  Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui,  produselor lactate si a fructelor în instituţiile 
şcolare 

     36.17  Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate 

     36.18  Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentand contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate 
de proprietarii de păduri 

     36.19  Venituri din recuperarea creanţelor fiscale 

     36.20  Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010 

     36.21  Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea desfaşurată de autorităţile şi instituţiile publice 
reorganizate 

     36.22  Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 

     36.23  Taxa pentru reabilitare termică 

     36.50   Alte venituri 

7510500 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 
(donaţii, sponsorizări)  37 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 

     37.01  Donaţii şi sponsorizări 

     37.02  Donaţii pentru diminuarea efectelor crizei economice 

     37.03  Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local 

     37.04  Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 

     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 instiţutiilor publice 

     39.02  Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare 
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     39.03  Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului 

     39.04  Venituri din privatizare 

     39.05  Încasări din valorificarea activelor bancare 

     39.06  Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare 

     39.07  Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau  al unităţilor administrativ-teritoriale 

     39.08  Venituri obţinute în procesul de cesiune  a creanţelor fiscale 

     39.09  Venituri rezultate din garanţiile acordate şi plătite instituţiilor de credit în cadrul programului "Prima Casă" 

     39.10  Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe 

     39.11  Venituri din vânzarea unor bunuri ale MApN 

     39.50  Alte venituri din valorificarea unor bunuri 

    III  OPERAŢIUNI FINANCIARE  

     40 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 

     40.01  Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale 
şi acorduri interguvernamentale 

     40.02  Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat 

     40.03  Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii 

     40.04  Incasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară 

     40.05  Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru proiecte de investiţii in turism  

     40.06  Incasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor 
activităţi finanţate integral din venituri proprii 

     40.07  Incasări din rambursarea microcreditelor  de la persoane fizice şi juridice 

     40.08  Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ   

     40.09  Incasări 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 casă ale secţiunii de funcţionare*) 

     40.12  Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finanţarea lucrărilor agricole 

     40.13  Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare*) 

     40.14  Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii 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 decontării cererilor de plată 

     40.50  Incasări din rambursarea altor împrumuturi acordate  

7720100 Subvenţii de la bugetul de stat  42 Subvenţii de la bugetul de stat 

     42.01  Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 

     42.03  Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe 

     42.04  Aeroporturi de interes local 

     42.05  Planuri şi  regulamente de urbanism 

     42.06  Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi 

     42.07  Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 

     42.09  Finanţarea propramului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor 

     42.09.01  Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 

     42.09.02  Finanţarea subprogramului privind  alimentarea cu apă a satelor 

     42.09.03  Finanţarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate 

     42.10  Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă 

     42.11  Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 

     42.12  Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 

     42.13  Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 

     42.14  Finaţarea unor cheltuieli de capital ale unitaţilor de invăţământ preuniversitar  

     42.15  Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare 

     42.16  Sbvenţii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor din sănătate 

     42.16.01  Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de 
comunicaţii în urgenţă în sănătate 

     42.16.02  Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 

     42.16.03  Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 
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     42.17  Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale 

     42.18  Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în 
sănătate 

     42.18.01  Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparturii medicale şi 
echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 

     42.18.02  Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în 
sănătate 

     42.18.03  Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în 
sănătate 

7720100 Subvenţii de la bugetul de stat  42.19  Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţa tehnică pentru pregătirea 
proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 

7780000 Venituri din contribuţia naţională aferentă 
programelor/proiectelor finanţate din FEN  42.20  Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale  necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare  
7720100 Subvenţii de la bugetul de stat  42.21  Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 

     42.22  Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen 

     42.23  Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest 
preventiv 

     42.24  Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat 

     42.25  Subvenţii primite  de bugetul asigurărilor pentru şomaj 

     42.26  Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare 

     42.27  Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului 

     42.28  Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie 

     42.29  Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 

     42.30  Contribuţii de asigurări de sănătate pentru pensionari 

     42.32  Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 

     42.33  Sprijin financiar la constituirea familiei 

     42.34  Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

     42.35  Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 

     42.36  Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi 

     42.37  Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare 
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7720100 Subvenţii de la bugetul de stat  42.38  Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii 

7780000 Venituri din contribuţia naţională aferentă 
programelor/proiectelor finanţate din FEN  42.39  Subvenţii de la bugetul de stat  către  instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte 

finanţate din FEN postaderare 
7720100 Subvenţii de la bugetul de stat  42.40  Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism 

7720100 Subvenţii de la bugetul de stat  42.41  Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 

7720100 Subvenţii de la bugetul de stat  42.42  Sume primite de la administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 

7780000 Venituri din contribuţia naţională aferentă 
programelor/proiectelor finanţate din FEN  42.43  Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor 

FEGA implementate de APIA 
7720100 Subvenţii de la bugetul de stat  42.44  Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole 

     42.45  Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European 

     42.44  Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante către furnizorii de energie 
termică şi ale centralelor de termoficare 

     42.45  Contribuţii de  asigurări de sănătate pentru persoanele care beneficiază de ajutor social 

     42.46  Contribuţii de asigurări de sănătate pentru cetăţenii străini aflaţi în centrele de cazare 

     42.47  Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanalul monahal al cultelor recunoscute 

     42.48  
Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 
113 şi 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a 
executării  pedepsei privative de libertate  

     42.49  Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional 

     42.50  Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii de 
funcţionare a bugetului local 

     42.51  Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii de 
dezvoltare a bugetului local 

     42.51.01  Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi 
unităţi de asistentă medico-sociale 

     42.51.02  Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 

     42.52  Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe 

     42.53  Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale 

     42.54  Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL 

     42.55  Finanţarea subprogramului modernizarea satului românesc 

     42.56  Finanţarea subprogramului regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor 

     42.57  Finanţarea subprogramului infrastructură la nivel judeţean 
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     42.58  Cofinanţarea publică acordată în cadrul mecanismului SEE 

     42.59  Cofinanţarea publică acordată în cadrul mecanismului norvegian 

     42.60   Sume alocate de bugetul de stat aferente corecţiilor financiare 

   42.63  Subvenţii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor 

   42.63.01  Subvenţii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate secţiunii de funcţionare 

   42.63.02  Subvenţii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate secţiunii de dezvoltare 

   42.64  Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secţiunii de 
funcţionare 

   42.65  Finanţarea Programului  Naţional de  Dezvoltare Locală 

7720200 Subvenţii de la alte bugete  43 Subvenţii de la alte administraţii 

     43.01  Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului 

     43.02  Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest 
preventiv 

     43.03  Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate in concediu pentru creşterea copilului 

     43.04  Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru 
ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de munca 

     43.05  Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care se află în concediu medical sau în concediu medical 
pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani 

     43.06  Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care se află în concediu medical din cauză de accidente de 
muncă şi boli profesionale 

     43.07  Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru institutţile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap  

     43.08  Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate  

     43.09  Subvenţii pentru instituţii publice  

     43.10  Subventii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 

     43.11  Contribuţii de asigurări de sănătate pentru  persoanele beneficiare de ajutor social 

     43.12  Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice 

     43.13  
Contribuţii din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, pentru 
concedii şi indemnizaţii datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauza de accident de 
muncă sau boală profesională 

     43.14  Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătăţii 

     43.15  Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea camerelor agricole 
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     43.16  Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 
43.10.16.03) 

     43.16.01  Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de 
comunicaţii în urgenţă în sănătate 

     43.16.02  Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 

     43.16.03  Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 

     43.17  Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate 
(cod43.10.17.01 la 43.10.17.03) 

     43.17.01  Sume din veniturile proprii ale  Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi 
echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 

     43.17.02  Sume din veniturile proprii ale  Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în 
sănătate 

     43.17.03  Sume din veniturile proprii ale  Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii  în 
sănătate 

     43.18  Contribuţii de asigurări de sănătate pentru cetatenii romani, victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de 
cel mult 12 luni 

     43.19  Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare 

     43.20   Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi 

7790000 Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit IV  SUBVENŢII 

7790000 Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit  44 Donaţii din străinatate  

     44.01 *)  Donaţii din străinatate  

     44.01.01  Curente  

     44.01.02  De capital  

     44.02 *)  De la guverne străine 

     44.02.01  Curente  

     44.02.02  De capital  

     44.03 *)  De la alte administraţii 

     44.03.01  Curente  

     44.03.02  De capital  

   45 Sume primite de la UE/ alţi donatori  în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 
     45.01)  Fondul European de Dezvoltare Regională  

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile  45.01.01  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 
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postaderare 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare  45.01.02  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

     45.01.03  Prefinanţare 

     45.02)  Fondul Social European  

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare  45.02.01  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare  45.02.02  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

     45.02.03  Prefinanţare 

     45.03)  Fondul de Coeziune  

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare  45.03.01  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare  45.03.02  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

     45.03.03  Prefinanţare 

     45.04)  Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală  

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare  45.04.01  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare  45.04.02  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.04.03  Prefinanţare 

      45.05)  Fondul European pentru Pescuit  

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.05.01  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.05.02  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.05.03  Prefinanţare 

      45.06)  Fondul European de Garantare Agricolă  

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.06.01  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.06.02  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.07)  Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.07.01  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.07.02  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 
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      45.07.03  Prefinanţare 

      45.08)  Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.08.01  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.08.02  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.08.03  Prefinanţare 

      45.15)  Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.15.01  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.15.02  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.15.03  Prefinanţare 

      45.16)  Alte facilităţi şi instrumente postaderare 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.16.01  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.16.02  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.16.03  Prefinanţare 

      45.17)  Mecanismul financiar SEE 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.17.01  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.17.02  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.17.03  Sume primite în avans 

      45.18)  Mecanismul financiar norvegian 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.18.01  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.18.02  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.18.03  Sume primite în avans 

      45.19)  Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii 
Europene extinse 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.19.01  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.19.02  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 
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      45.20)  Asistenţa tehnică pentru mecanismele financiare SEE 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.20.01  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.20.02  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.20.03  Sume primite în avans 

      45.21)  Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.21.01  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.21.02  Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 

      45.21.03  Sume primite în avans 

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

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare   45.23  Sume din diferenţe de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile 

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

7750000 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare  46.01 

        Sume virate de autorităţile de management din sumele rambursate de UE, reprezentând cheltuieli din bugetul de stat 
pentru     
        reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plăţi 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   Contribuţii către bugetul de asigurări sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire 
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Anexa nr.5 
 

TABEL DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE CHELTUIELI ŞI CODURILE BUGETARE  
DIN CLASIFICAŢIA INDICATORILOR 

 PRIVIND FINANŢELE PUBLICE – CHELTUIELI, CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ 
 

Simbol 
cont Denumire cont contabil 

Titlu 
articol 
alineat 

Clasificaţia în vigoare începând cu anul 2006 

 
   

  
CHELTUIELI 

   01 CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 
  10 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 

6410000 Cheltuieli cu salariile personalului 10.01 Cheltuieli salariale în bani 

  10.01.01   Salarii de bază 
  10.01.02   Salarii de merit 
  10.01.03   Îndemnizaţie de conducere 
  10.01.04   Spor de vechime 
  10.01.05   Sporuri pentru condiţii de muncă 
  10.01.06   Alte sporuri 
  10.01.07   Ore suplimentare 
  10.01.08   Fond de premii 
  10.01.09   Primă de vacanţă 
  10.01.10   Fond pentru posturi ocupate prin cumul 
  10.01.11   Fond aferent plăţii cu ora 
  10.01.12   Îndemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 

6460000 Cheltuieli cu îndemnizaţii de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale în bani 10.01.13   Îndemnizaţii de delegare  
  10.01.14   Îndemnizaţii de detaşare 
  10.01.15   Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 
  10.01.16   Alocaţii pentru locuinţe 

6460000 
6470000 

Cheltuieli cu îndemnizaţii de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale în bani 
Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului 10.01.30   Alte drepturi salariale în bani 
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6420000 Cheltuieli salariale în natură 10.02 Cheltuieli salariale în natură 

  10.02.01   Tichete de masă  
  10.02.02   Norme de hrană 
  10.02.03   Uniforme şi echipament obligatoriu 
  10.02.04   Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa 
  10.02.05   Transportul la şi de la locul de muncă 
  10.02.06   Tichete de vacanţă 
  10.02.30   Alte drepturi salariale în natură 

6450000 Cheltuieli privind asigurările sociale 10.03 Contribuţii 

6450100 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale 10.03.01   Contribuţii de asigurări sociale de stat 

6450200 

 

Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj 

 10.03.02   Contribuţii de asigurări de şomaj  

6450300 Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate 10.03.03   Contribuţii de asigurări sociale de sănătate  

6450400 Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale 10.03.04   Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

6450800 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 10.03.05   Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 

6450500 Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii  10.03.06   Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 

   20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  

   20.01 Bunuri şi servicii 

6020800 Cheltuieli privind alte materialele consumabile 20.01.01   Furnituri de birou 

6020800 Cheltuieli privind alte materialele consumabile 20.01.02   Materiale pentru curăţenie 

6100000 Cheltuieli privind energia şi apa 20.01.03   Încălzit, iluminat şi forţă motrică 

6100000 Cheltuieli privind energia şi apa 20.01.04   Apă, canal şi salubritate 

6020200 Cheltuieli privind combustibilul 20.01.05   Carburanţi şi lubrifianţi 

6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb 20.01.06   Piese de schimb 

6240000 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 20.01.07   Transport 

6260000 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 20.01.08   Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet  
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6010000 Cheltuieli cu materiile prime 

6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare 

6020800 Cheltuieli privind alte materialele consumabile 

6280000 Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - cheltuieli curente 

20.01.09  Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 
 

6280000 Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi 

6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 

6020300 Cheltuieli privind materialele de ambalat 

6020500 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat 

6010000 Cheltuieli cu materiile prime 

20.01.30   Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 

6110000 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 20.02 Reparaţii curente  

6020000 Cheltuieli cu materiale consumabile 20.03 Hrană 

6020700 Cheltuieli privind hrana 20.03.01   Hrană pentru oameni 

6020600 Cheltuieli privind furajele 20.03.02   Hrană pentru animale 

6020900 Cheltuieli privind medicamentele şi materialele sanitare 20.04 Medicamente şi materiale sanitare 

   20.04.01   Medicamente  

   20.04.02   Materiale sanitare 

   20.04.03   Reactivi 

   20.04.04   Dezinfectanţi 

6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 

   20.05.01   Uniforme şi echipament 

   20.05.03   Lenjerie şi accesorii de pat 

   20.05.30   Alte obiecte de inventar 

6140000 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări 20.06 Deplasări, detaşări, transferări 

   20.06.01   Deplasări interne, detaşări, transferări 

   20.06.02   Deplasări în străinătate 

6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 20.09 Materiale de laborator 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.10 Cercetare - dezvoltare 
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6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 
6220000 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 20.12 Consultanţă şi expertiză 
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.13 Pregătire profesională 
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.14 Protecţia muncii 
6090000 Cheltuieli cu alte stocuri 20.15 Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată 
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.16 Studii şi cercetări 
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.18 Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.19 Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de 
interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.20 Reabilitare infrastructură program inundaţii pentru autorităţi publice locale 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.21 Meteorologie  

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.22 Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.23 Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor  

6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 20.24 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor 
   20.24.01   Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe 
   20.24.02   Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne 
   20.24.03   Stabilirea riscului de ţară 

   20.24.04   Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor preluate de MFP în baza OUG 
64/2007 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor 
statului, potrivit dispoziţiilor legale 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.27 Tichete cadou 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.28 Ajutor public judiciar 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.30 Alte cheltuieli 

6230000 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 20.30.01   Reclamă şi publicitate 

6230000 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 20.30.02   Protocol şi reprezentare  

6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare 20.30.03   Prime de asigurare non -viaţă 

6120000 Cheltuieli cu chiriile  20.30.04   Chirii 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.30.06   Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.30.07   Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice 
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6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.30.08   Fondul Primului ministru 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.30.09  Executarea silită a creanţelor bugetare 

6350000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

6580000 Alte cheltuieli operaţionale 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 

20.30.30  
 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.31 Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua 
administraţiei publice locale ***) 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.32 Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din 
reţeaua administraţiei publice locale ***) 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.33 Finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în cabinetele medicale din unităţile de 
învăţământ ***) 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.34 Finanţarea din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru acţiuni de sănătate 
din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei publice locale ***) 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.35 Finanţarea din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii pentru programele naţionale 
de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei publice locale ***) 

6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – cheltuieli curente 20.36 Finanţarea cabinetelor de medicină legală din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua 
administraţiei locale ***) 

     

NOTĂ***): Aceşti indicatori se regăsesc doar în bugetul Ministerului Sănătăţii, respectiv 
al Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene şi vor reflecta sumele destinate finanţării 
programelor şi acţiunilor de sănătate, iar în bugetele beneficiarilor programelor şi 
acţiunilor de sănătate(unităţi sanitare, cabinete medicale din unităţile de învăţământ, 
etc) cheltuielile se vor detalia în funcţie de natura lor  

6660000 Cheltuieli privind dobânzile 30 TITLUL III DOBÂNZI   

6660000 Cheltuieli privind dobânzile 30.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 

   30.01.01   Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 

   30.01.02   Dobânzi aferente creditelor interne garantate  

   30.01.03   Prime la emisiunea titlurilor de stat 

6660000 Cheltuieli privind dobânzile 30.02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 

   30.02.01   Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe 

   30.02.02   Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite  

   30.02.03   Dobânzi aferente creditelor externe garantate şi/sau directe subîmprumutate 
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   30.02.04   Prime la emisiunea titlurilor de stat 

   30.02.05   Dobânzi aferente datoriei publice externe locale  

6660000 Cheltuieli privind dobânzile 30.03 Alte dobânzi 

  30.03.01   Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur 

   30.03.02   Dobânda datorată trezoreriei statului 

   30.03.03   Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului 

   30.03.04   Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului 

   30.03.05   Dobânzi la opeaţiunile de leasing 

   30.03.06   Dobânzi din tranzacţii financiare 

6660000 Cheltuieli privind dobânzile 30.04  Dobânzi aferente împrumuturilor preluate de MFP în baza OUG 64/2007 

6700000 Subvenţii 40 TITLUL IV SUBVENŢII  

6700000 Subvenţii  SUBVENŢII  

   40.01 Subvenţii pe produse 

   40.02 Subvenţii pe activităţi 

   40.03 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 

   40.04 Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de călători 

   40.05 Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul 

   40.06 Acţiuni de ecologizare 

   40.07 Valorificarea cenuşilor de pirită 

   40.08 Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare 

   40.09 Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a angajaţilor 

   40.10 Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de muncă  

   40.11 Prime acordate producătorilor agricoli 

   40.12 Subvenţii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultură 

   40.13 Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale 
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   40.14 Susţinerea infrastructurii de transport 

   40.15 Sprijinirea producătorilor agricoli  

   40.16 Programe de conservare sau de închidere a minelor 

   40.17 Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 

   40.18 Protecţie socială în sectorul minier 

   40.19 Plăţi pentru stimularea creării de locuri de muncă 

   40.20 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 

   40.30 Alte subvenţii 

   50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ  

   50.01 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 

   50.02 Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului 

   50.04 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 

  51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  

6710000 Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice 51.01 Transferuri curente  

   51.01.01  Transferuri către instituţii publice  

   51.01.02  Finanţarea de bază a învăţământului superior 

   51.01.03  Acţiuni de sănătate  

   51.01.04  Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 

   51.01.05  Finanţarea aeroporturilor de interes local 

   51.01.06  Transferuri din Fondul de intervenţie 

   51.01.07  Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 

   51.01.08   Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj 

   51.01.09   Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar 
în termen 
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   51.01.10   Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse 
private de libertate sau arest preventiv 

   51.01.11   Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate 

   51.01.12   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii  

   51.01.13   Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar 

   51.01.14   Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru 
protecţia copilului 

   51.01.15   Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele 
cu handicap 

   51.01.16   Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate  

   51.01.17   Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de 
stat 

   51.01.18  
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi 
subvenţionarea locurilor de muncă 

   51.01.19  Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate 

   51.01.20  
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de 
stat reprezentând asigurare pentru accidente  de muncă şi boli profesionale pentru 
şomeri pe durata practicii profesionale 

   51.01.21  
Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale, către fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 
reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în 
concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională 

   51.01.22  Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului 

   51.01.23  Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate din valorificarea creanţelor bugetare 

   51.01.24   Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare 
către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate 

   51.01.25   Programe pentru sănătate 

   51.01.26   Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate 
în concediu pentru creşterea copilului. 

   51.01.27   Transferuri către bugetele locale din venituri din privatizare realizate de AVAS 

   51.01.28   Întreţinerea infrastructurii rutiere 
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   51.01.30   Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru pensionari 

   51.01.31   Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social 
   51.01.32   Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 
   51.01.34   Transferuri pentru compensarea creşterilor neprevăzute ale preţurilor la combustibili 
 

  51.01.35   Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către fondul de 
asigurări sociale de sănătate 

   51.01.36   Transferuri pentru sprijin financiar la constituirea familiei 
 

  51.01.37   Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri 

 
  51.01.38   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de 

asistenţă medico-sociale 
   51.01.39   Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă socială şi 

medico-sociale 
   51.01.40   Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi 
   51.01.41   Transferuri către bugetul de stat din dividende şi dobânzi încasate de instituţiile 

implicate în procesul de privatizare 
 

  51.01.42   Contribuţia vărsată la bugetul de stat, pentru organizarea şi funcţionarea Sistemului 
naţional unic pentru apeluri de urgenţă 

   51.01.43   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de 
electrificare 

 

  51.01.44   

Transferuri din sumele alocate sistemului de  asigurări pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale, către fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru 
concedii şi îndemnizaţii datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de 
muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională 

   51.01.45   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea sănătăţii 
   51.01.46   Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul 

sănătăţii 
   51.01.47   Transferuri pentru dezvoltarea instituţională a învăţământului superior 
   51.01.48   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor 

agricole 
   51.01.49   Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole 
 

  51.01.50   Transferuri către bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante către furnizorii de 
energie termică şi ale centralelor de termoficare 
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  51.01.51   

Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru 
persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art.105, 113 si 114 din 
Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau 
întrerupere a executării pedepsei privative de libertate 

   51.01.52   Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru 
cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare 

 
  51.01.53   Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru 

personalul monahal al cultelor recunoscute 
   51.01.54   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale destinate finanţării unor programe 

de interes naţional  
   51.01.55   Întreţinerea infrastructurii feroviare publice 
   51.01.56   Finanţarea planului sactorial de cercetare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală 

  51.01.57  Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor 
urgente specifice sezonului rece 

  51.01.58  Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru plata arieratelor 

  51.02 Transferuri de capital 

6720000 Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice 51.02.01  Finanţarea străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de 
cvartale de locuinţe noi  

   51.02.02  Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe 
 

  51.02.03  Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local clasate 

   51.02.04  Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de sport 
 

  51.02.05  Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale  şi a 
regulamentelor locale de urbanism 

   51.02.06  Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 
   51.02.07  Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 
   51.02.08  Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă 
   51.02.09   Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu 

destinaţie de locuinţă 
   51.02.10   Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate 
   51.02.11   Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale 
   51.02.12   Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale 
   51.02.13   Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
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   51.02.14   Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor 
   51.02.15   Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 
   51.02.16   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul Naţional de Dezvoltare 
   51.02.17   Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în 

sănătate 
 

  51.02.18   Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor culturale 

   51.02.20   Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor 
 

  51.02.21   Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism 

 
  51.02.22   Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii 

medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 
 

  51.02.23   Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor 
capitale în sănătate 

   51.02.24   Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale  pentru finanţarea altor investiţii 
în sănătate 

 
  51.02.25   Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru 

finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 
 

  51.02.26   Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru 
finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 

 
  51.02.27   Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru 

finanţarea altor investiţii în sănătate 
   51.02.28   Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sănătăţii 
   51.02.29   Alte transferuri de capital către instituţii publice 
   51.02.30   Fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii 

 
  51.02.31   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în 

cadrul programelor de interes naţional 
 

  51.02.32   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor 
pentru instituţiile publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale 

   51.02.33   Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor Fondului Român de 
Contragarantare 

   51.02.34   Transferuri pentru finanţarea proiectului de investiţii la metrou 

   51.02.35   Subprogramul Modernizarea satului românesc  
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   51.02.36   Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor 

   51.02.37   Subprogramul Infrastructură la nivel judeţean 

  51.02.38  Programul Naţional de Dezvoltare Locală 

  55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI  

6730000 Transferuri interne 55.01 A. Transferuri interne 

  55.01.01   Restructurarea industriei de apărare 
  55.01.02   Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român 

  55.01.03   Programe cu finanţare rambursabilă 
  55.01.05   Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină 
  55.01.06   Sprijinirea proprietarilor de păduri 
  55.01.07   Programe comunitare 
  55.01.08   Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 
  55.01.09   Programe ISPA 

  55.01.10   Programe SAPARD 
  55.01.12   Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat 
  55.01.13   Programe de dezvoltare 
  55.01.14   Fond Naţional de Preaderare 

  55.01.15   Fond Român de Dezvoltare Socială 
 

 55.01.16   Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

 
 55.01.17   Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a 

bolilor profesionale 
  55.01.18   Alte transferuri curente interne 

 
 55.01.19   Vărsăminte la fondul de risc pentru garanţiile de stat pentru împrumuturile externe 

(doar pentru instituţiile implicate în procesul de privatizare) 
  55.01.20   Vărsăminte la trezoreria statului din valorificarea activelor bancare şi creanţelor 

comerciale şi privatizare (doar pentru instituţiile implicate în procesul de privatizare) 
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 55.01.26   Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, reabilitarea, consolidarea şi extinderea 

locuinţelor existente 
  55.01.28   Cheltuieli neeligibile ISPA 
  55.01.29   Reparaţii curente aferente infrastructurii feroviare publice 
  55.01.41   Asistenţă pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere 

  55.01.42   Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 
  55.01.46   Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat 
  55.01.47   Plata valorii de executare a garanţiei în contul finanţatorilor în cadrul programului 

Prima casă 
  55.01.48   Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare **) 

     
     
 

    

**) În evidenţa proprie a ordonatorilor de credite se detaliază pe următoarele 

subdiviziuni: 

- Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare contractate de instituţii 

publice; 

- Finanţarea proiectelor de cercetare–dezvoltare dezvoltare şi inovare contractate de 

unităţi şi instituţii de cercetare, altele decât instituţiile publice, precum şi de persoane 

fizice autorizate; 

  55.01.49   Transferuri pentru finanţarea cercetării in domeniul economic 
  55.01.50   Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat 
  55.01.51   Transferuri interne către bugetele locale 
  55.01.52   Transferuri interne către operatorii economici 
  55.01.53   Transferuri pentru finanţarea lucrǎrilor de pazǎ şi întreţinere la Combinatul Minier 

Krivoi Rog Ucraina 
 

 55.01.54   Transferuri pentru achitarea obligaţiilor restante către furnizorii de energie termică şi 
ale centralelor de termoficare 

 
 55.01.55  Transferuri pentru finanţarea lucrǎrilor de împădurire 

6740000 Transferuri în străinătate  55.02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) 

  55.02.01   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 
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  55.02.02   Cooperare economică internaţională 

  55.02.03   Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate 

  55.02.04   Alte transferuri curente în străinătate 

  55.02.05   Contribuţia Romaniei la Fondul European pentru Dezvoltare 

6750000 Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene 55.03 C. Contribuţia României la bugetul U.E. 

   55.03.01  Contribuţii din taxe vamale 
   55.03.03  Contribuţii din sectorul zahărului 

   55.03.04  Contribuţii din resursa TVA 
   55.03.05  Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat Marii Britanii 
   55.03.06  Contribuţii din resursa VNB 
   55.03.07  Contribuţii suplimentare şi neprevăzute 
   55.03.10  Contribuţii pentru reducerile în favoarea Ţărilor de jos şi Suediei 

6750000 Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene 55.04 D. Alte plăţi către UE 

   55.04.01  Sume virate la Fondul temporar pentru restructurarea industriei zahărului în 
Comunitatea Europeană 

   55.04.02   Contribuţia României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel 

   55.04.03   Plata contribuţiei anuale de membru la întreprinderea comună europeană pentru ITER 
şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune 

   56 Titlul VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
(FEN) POSTADERARE  

   56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) 

   56.01.01   Finanţarea naţională  

   56.01.02   Finanţarea externă nerambursabilă 

   56.01.03   Cheltuieli neeligibile  

   56.01.04   Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up 

   56.02 Programe din Fondul Social European (FSE) 
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   56.02.01   Finanţarea naţională 

   56.02.02   Finanţare externă nerambursabilă  

   56.02.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 
   56.03.01   Finanţarea naţională  
   56.03.02   Finanţarea externă nerambursabilă  

   56.03.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.03.04   Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up 
   56.04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 
   56.04.01   Finanţarea naţională  
   56.04.02   Finanţarea externă nerambursabilă  
   56.04.03   Cheltuieli neeligibile   
   56.05   Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) 
   56.05.01   Finanţarea naţională  
   56.05.02   Finanţarea externă nerambursabilă  
   56.05.03   Cheltuieli neeligibile   
   56.06 Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 
   56.06.01   Finanţarea naţională  
   56.06.02   Finanţarea externă nerambursabilă  
   56.06.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.07 Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) 
   56.07.01   Finanţarea naţională  
   56.07.02   Finanţarea externă nerambursabilă 
   56.07.03   Cheltuieli neeligibile   
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   56.08 Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) 
   56.08.01   Finanţarea naţională  
   56.08.02   Finanţarea externă nerambursabilă  
   56.08.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.09 Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi 
   56.09.01   Finanţarea naţională  
   56.09.02   Finanţarea externă nerambursabilă  
   56.09.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.10 Sume aferente Fondului European de Returnare 
   56.10.01   Finanţarea naţională  
   56.10.02   Finanţarea externă nerambursabilă  
   56.10.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.11 Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe 
   56.11.01   Finanţarea naţională  
   56.11.02   Finanţarea externă nerambursabilă  
   56.11.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe 
   56.12.01   Finanţarea naţională  
   56.12.02   Finanţarea externă nerambursabilă  
   56.12.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.13 Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen 
   56.13.01   Finanţarea naţională  
   56.13.02   Finanţarea externă nerambursabilă  
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   56.13.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.14 Programele finanţate din Facilitatea de Tranziţie 
   56.14.01   Finanţarea naţională  
   56.14.02   Finanţarea externă nerambursabilă  
   56.14.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.15 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 
   56.15.01   Finanţarea naţională  
   56.15.02   Finanţarea externă nerambursabilă  
   56.15.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.16 Alte facilităţi şi instrumente postaderare 
   56.16.01   Finanţarea naţională 
   56.16.02   Finanţarea externă nerambursabilă  
   56.16.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.17 Mecanismul financiar SEE 
   56.17.01   Finanţarea naţională  
   56.17.02   Finanţarea externă nerambursabilă  
   56.17.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.18 Mecanismul financiar norvegian 
   56.18.01   Finanţarea naţională  
   56.18.02   Finanţarea externă nerambursabilă  
   56.18.03   Cheltuieli neeligibile  
   56.19 Asistenţa tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 
   56.19.01   Finanţarea naţională  
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   56.19.02   Finanţarea externă nerambursabilă  
   56.19.03   Cheltuieli neeligibile  
 

  56.20 Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul 
Operaţional Asistenţă Tehnică 

   56.20.01   Finanţarea naţională  
   56.20.02   Finanţarea externă nerambursabilă  
   56.20.03   Cheltuieli neeligibile  

6780000 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la bugetul de stat 56.21 Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii 

derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare  

6780000 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la bugetul de stat 56.22 

Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice 
finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau 
privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare 

6780000 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la bugetul de stat 56.22.01 Transferuri din bugetul de stat către instituţiile publice finanţate parţial sau integral din 

venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare 

6780000 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la bugetul de stat 56.22.02 Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept 

public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare 

6780000 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la bugetul de stat 56.23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN 

6780000 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la bugetul de stat 56.24 Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea 

Europeană  

  56.25 Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi 
sociale în cadrul Uniunii Europene extinse 

  56.25.01   Finanţarea naţională  

  56.25.02   Finanţarea externă nerambursabilă  

  56.25.03   Cheltuieli neeligibile  

  56.26 Fondul European de Ajustare la Globalizare 

  56.26.01   Finanţarea naţională  

  56.26.02   Finanţarea externă nerambursabilă  

  56.26.03   Cheltuieli neeligibile  
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  56.27 Asistenţa tehnică pentru mecanismele financiare SEE*) 

  56.27.01   Finanţarea naţională 

  56.27.02   Finanţarea externă nerambursabilă  

  56.27.03   Cheltuieli neeligibile  

  56.28 Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE*) 

  56.28.01   Finanţarea naţională 

  56.28.02   Finanţarea externă nerambursabilă 

  56.28.03   Cheltuieli neeligibile  

6780000 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la bugetul de stat 56.29 Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up  

6780000 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la bugetul de stat 56.30 Transferuri din bugetul de stat din sumele primite în cadrul mecanismului top up către 

bugetele locale 

6780000 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la bugetul de stat 56.31 

Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice 
finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau 
privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, din 
sumele încasate în cadrul procedurii top up 

6780000 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la bugetul de stat 56.31.01 

Transferuri din bugetul de stat către instituţiile publice finanţate parţial sau integral din 
venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, din 
sumele încasate în cadrul procedurii top up 

6780000 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la bugetul de stat 56.31.02 

Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept 
public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, din 
sumele încasate în cadrul procedurii top up 

6780000 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la bugetul de stat 56.35 Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru 

promotorii de proiect/beneficiarii instiţutii publice 

6780000 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la bugetul de stat 56.36 Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului financiar 

norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instiţutii publice 

6780000 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la bugetul de stat 56.37 Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru 

promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice 
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6780000 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la bugetul de stat 56.38 Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului financiar 

norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instiţutii publice 

6780000 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare şi fonduri de la bugetul de stat 56.39 Sume aferente corecţiilor financiare suportate din bugetul de stat 

   57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

6760000 Asigurări sociale 57.01 Asigurări sociale 

6770000 Ajutoare sociale 57.02 Ajutoare sociale 

   57.02.01   Ajutoare sociale în numerar 

   57.02.02   Ajutoare sociale în natură 

   57.02.03   Tichete de creşă 

   57.02.04   Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 

  59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI  

6790000 Alte cheltuieli 59.01   Burse  

  59.02   Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 

  59.03   Finanţarea partidelor politice 

  59.04   Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale altele decât cele 
care primesc subvenţii de la bugetul de stat 

  59.05   Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intoleranţei 

  59.06   Producerea şi distribuirea filmelor  

  59.07   Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale 
acestora 

  59.08   Programe pentru tineret 

  59.09   Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură 

  59.10   Fond la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de 
pretutindeni 

  59.11   Asociaţii şi fundaţii 

  59.12   Susţinerea cultelor 
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  59.13   Contribuţia statului,  pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor 

  59.14   Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult 

  59.15   Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 

  59.16   Poiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor 
româneşti peste hotare 

  59.17   Despăgubiri civile 

  59.18   Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor 

  59.19   Îndemnizaţia de merit 

  59.20   Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept 
privat 

  59.21  Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii 

  59.22  Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural  

  59.23  Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet" 

  59.24  Finanţarea ansamblului "Memorialul revoluţiei - Decembrie 1989" din Municipiul 
Timişoara 

  59.25  Sume aferente plăţii creanţelor salariale 

  59.26  Sume acordate membrilor Academiilor 

  59.27  Renta viageră agricolă 

  59.28  Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos 

  59.30  Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea discriminării 

  59.31  Sume aferente fondurilor administrate de Eximbank 

  59.32  Rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană 

  59.33  Sume destinate menţinerii navigabilităţii aeronavelor pentru zboruri speciale 

  59.34  
Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a publicităţii imobiliare 
pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrează 
infrastructura feroviară 

  59.35  Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuinţe 

  59.36  Despăgubiri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 
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   65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 

   65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă 

   70 CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) 

   71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) 

    Cheltuielile vor fi detaliate după natura lor potrivit listei de mai jos 

6810000 Cheltuieli operaţionale privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru 
depreciere 71.01 Active fixe 

6820000 Cheltuieli cu activele  fixe neamortizabile      

   71.01.01   Construcţii 

   71.01.02  Maşini, echipamente şi mijloace de transport  

   71.01.03   Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 

   71.01.04   Microbuze şcolare 

   71.01.30   Alte active fixe 

6890000 Cheltuieli privind rezerva de stat şi de mobilizare 71.02 Stocuri 

   71.02.01   Rezerve de stat şi de mobilizare 

6290200 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale – reparaţii capitale 71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 
   72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE  
   72.01 Active financiare 
    72.01.01   Participare la capitalul social al societăţilor comerciale 
    75 TITLUL XIV FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

   79 OPERAŢIUNI FINANCIARE (79=80+81) 
  80 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI  
  80.01   Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi 

interguvernamentale 
  80.02   Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat 
  80.03   Împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri 

proprii 
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  80.04   Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj 
 

 80.05   Împrumuturi acordate pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi 
extinderea unor locuinţe 

  80.06   Microcredite  acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, 
aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale 

  80.07   Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice 
  80.08   Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă 
  80.09   Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi  administrate prin agenţii de 

credit 
  80.30   Alte împrumuturi 

   81 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE  

   81.01 Rambursări de credite externe 
   81.01.01   Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 
   81.01.02   Rambursări de credite externe din fondul de garantare  

   81.01.05   Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale 

6650000 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 81.01.06   Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 

   81.01.07   Restituiri de capital din tranzacţii cu derivate financiare 

   81.02 Rambursări de credite interne  

   81.02.01   Rambursări de credite interne garantate 

6650000 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 81.02.02   Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne 

   81.02.05   Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale 

   81.03 Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate de MEF în baza OUG 64/2007 

   81.04 Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanţarea proiectelor cu finanţare UE 

   84 TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL 
CURENT 

   85.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 

    REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 
   90 TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 
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   91.01 Rezerve 
   92.01 Excedent 
   93.01 Deficit 

 
 
 
 


