
 

 

 ANEXA Nr. VIII.2 
   

    Lista MF1  
 
 

    Indicatori transmişi de Ministerul Finanțelor 
     

Denumire indicator Cod Moneda 
Ţara  

partenerului  
nerezident 

Încasări Plăţi 

Transferuri 
interguvernamentale în scopul 
finanţării cheltuielilor 
bugetare, contribuţii 
guvernamentale la bugetele 
administrative ale 
organizaţiilor internaţionale, 
compensaţii (reparaţii) impuse 
prin tratate de pace 

L00 
    

Transferuri 
interguvernamentale aferente 
salariilor personalului care 
acordă asistenţă tehnică 

L04 
    

Finanţări externe 
nerambursabile ale 
administraţiei publice centrale 
- asistenţă tehnică 

L07 
    

Finanţări externe 
nerambursabile ale 
administraţiei publice centrale 
- echipamente 

L26 
    

Iertarea de plată a ratelor de 
capital aferente datoriei 
publice ş public garantate 
acordată de un creditor 
nerezident 

L20 
   

xxxxxxxx 

Iertarea de plată a dobânzilor 
aferente datoriei publice şi 
public garantate acordată de 
un creditor nerezident 

L21 
   

xxxxxxxx 

Iertarea de către MF a plăţii 
ratelor de capital aferente 
datoriei nerezidenţilor 

L20 
  

xxxxxxxxx 
 



 

 

Iertarea de către MF a plăţii 
dobânzilor aferente datoriei 
nerezidenţilor 

L21 
  

xxxxxxxxx 
 

Acordări/recuperări, de către 
MF, de credite pe termen lung 

P25 
    

Credite comerciale 
guvernamentale pe termen 
mediu şi lung reprezentând 
creanţe externe 

P38 
    

    
 Lista MF2  
 
 

    Lista creanţelor guvernamentale externe din credite pe termen mediu şi lung  
            

 Denumire indicator Cod Ţara Moneda Sold început 
perioadă 

Sold sfârşit 
perioadă 

 
Credite guvernamentale pe termen 
mediu şi lung reprezentând creanţe 
externe 

P38 
    

 ... 
     

 ... 
     

 ... 
     

     
 
Lista indicatori MF 
 
 

    Indicatori ce vor fi completaţi de Ministerul Finanţelor  
     

Cod Descriere indicator 
L00 Transferuri interguvernamentale în scopul finanţării 

cheltuielilor bugetare, contribuţii guvernamentale la 
bugetele administrative ale organizaţiilor internaţionale, 
compensaţii (reparaţii) impuse prin tratate de pace - 
însumează încasările, respectiv plăţile pe monede şi pe 
ţări aferente primirii respectiv acordării de astfel de 
transferuri. 

L04 Transferuri interguvernamentale aferente salariilor 
personalului care acordă asistenţă tehnică - însumează 
încasările, respectiv plăţile pe monede şi pe ţări aferente 
primirii, respectiv acordării de astfel de transferuri. 



 

 

L07 Finanţări externe nerambursabile ale administraţiei 
publice centrale-asistenţă tehnică - însumează încasările, 
respectiv plăţile pe monede şi pe ţări aferente asistenţei 
tehnice nerambursabile primite/acordate sub formă de 
consultanţă tehnică, instruire, etc. 

L26 Finanţări externe nerambursabile ale administraţiei 
publice centrale-echipamente - însumează încasările, 
respectiv plăţile pe monede şi pe ţări aferente asistenţei 
tehnice nerambursabile primite/acordate destinată 
achiziţionării de echipamente. 

L20 Iertarea de plata ratelor de capital aferente datoriei 
publice şi public garantate, acordată de un creditor 
nerezident - însumează pe monede şi pe ţări valoarea 
ratelor de capital nerambursate ce fac obiectul iertării de 
datorie. 

L21 Iertarea de plata dobânzilor aferente datoriei publice şi 
public garantate, acordată de un creditor nerezident - 
însumează pe monede şi pe ţări valoarea dobânzilor 
aferente ratelor de capital nerambursate care fac obiectul 
iertării de datorie. 

L20 Iertarea de către MF a plăţii ratelor de capital aferente 
datoriei nerezidenţilor - însumează pe monede şi pe ţări 
valoarea ratelor de capital neîncasate care fac obiectul 
iertării de datorie. 

L21 Iertarea de către MF a plăţii dobânzilor aferente datoriei 
nerezidenţilor - însumează pe monede şi pe ţări valoarea 
dobânzilor aferente ratelor de capital neîncasate care fac 
obiectul iertării de datorie. 

P25 Acordări/recuperări de către MF de credite pe termen 
lung - însumează pe monede şi pe ţări încasările 
(recuperări), respectiv plăţile (acordări) în contul 
creditelor financiare guvernamentale pe termen mediu şi 
lung. 

P38 Acordări/recuperări de către MF de credite comerciale 
pe termen lung - însumează pe monede şi pe ţări 
încasările (recuperări), respectiv plăţile (acordări) în 
contul creditelor comerciale guvernamentale pe termen 
mediu şi lung reprezentând creanţe externe; acestea se 
vor detalia în "Lista creanţelor guvernamentale externe 
din credite pe termen mediu şi lung " (Lista MF2). 

 


