
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare,                              

Nr. 120.491/20.03.2006                                                                                                                                     

 

Vă comunicăm  unele precizări privind  încadrarea  în clasificaţia indicatorilor 

privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor  nr.1954/2005 a unor 

cheltuieli efectuate în baza  unor acte normative apărute: 

I. Pentru înregistrarea unitară a cheltuielilor prevăzute Ordonanţa de  Urgenţă a 

Guvernului nr. 148/2005, privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, în Anexa 

nr.1,  „Clasificaţia indicatorilor privind bugetul de stat”, menţionăm că: 

        Fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, respectiv  

indemnizaţia lunară, stimulentul lunar şi alocaţia de stat pentru copii se asigură din bugetul 

de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, precum şi prin  

bugetele ministerelor şi instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în acest sector. 

      Pentru înregistrarea cheltuielilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se va proceda 

astfel: 

 Cheltuielile reprezentând indemnizaţia lunară, stimulentul şi alocaţia de stat pentru 

copii se vor înregistra în clasificaţia funcţională la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţa 

socială”,  subcapitolul  68.01.06 „Asistenţa socială pentru familie şi copii” iar în 

clasificaţia economică la articolul 57.02 „Ajutoare sociale”, alineatul 57.02.01 „Ajutoare 

sociale în numerar”. 

  Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate  a persoanelor care 

beneficiază de concediu pentru creşterea copilului se va înregistra în clasificaţia funcţională 

la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”,  subcapitolul  68.01.06 „Asistenţa 

socială pentru familie şi copii”  iar în clasificaţia economică la articolul 51.01 „Transferuri 

curente”,  alineatul 51.01.26 ”Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de 

sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului”. 

          II. În aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, în Anexa nr.4, 

„Clasificaţia indicatorilor privind bugetul asigurărilor  pentru şomaj”,  contribuţia 

datorată în baza art. 5 lit. b) se va înregistra în clasificaţia funcţională a cheltuielilor la 
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capitolul 68.04 „Asigurări şi asistenţă socială”, subcapitolul 68.04.07 „Asigurări pentru 

şomaj”. 

* 

*     * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce 

privesc activitatea dumneavoastră. 
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