MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare,

Nr. 121.667/05.07.2006

Vă comunicăm că, în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005 se fac următoarele modificări şi
completări:
1. În aplicarea Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii:
a. Potrivit art.190, alin. (1) din lege, “Spitalele publice primesc, în completare, sume
de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, care vor fi utilizate numai pentru destinaţiile
pentru care au fost alocate”.
Pentru înregistrarea distinctă a acestor sume, în “Clasificaţia indicatorilor privind
bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii se adăugă capitolul 42.10 “Subvenţii de la bugetul de stat”, cu subcapitolul 42.10.11,
“Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale”, iar la capitolul “Subvenţii de la alte
administraţii”, cod 43.10 se adaugă subcapitolul “Subvenţii de la bugetele locale pentru
spitale” cod 43.10.10.
Sumele acordate din bugetul de stat şi bugetele locale se vor înregistra în
clasificaţia economică în mod diferenţiat, astfel:
- Transferurile destinate cheltuielilor curente se vor înregistra la Art. 51.01
Transferuri curente, alineatele existente.
- Pentru înregistrarea transferurilor destinate cheltuielilor de capital, în „Clasificaţia
economică a indicatorilor privind finanţele publice”,

se introduce la articolul

“Transferuri de capital”, cod 51.02, alineatul “Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la
spitale”, cod 51.02.12.
b. Potrivit art. 257 (1) din Legea nr.95/2006 persoanele asigurate în cadrul sistemului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, au obligaţia de a plăti o contribuţie banească
lunară. Conform art. 259, alin. (2) din aceiaşi lege, contribuţia datorată de pensionari se
aplică numai la veniturile din pensiile care depăşesc limita supusă impozitului pe venit şi se
virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează, de către cei care
efectuează plata acestor drepturi.
Pentru înregistrarea contribuţiei datorate de pensionari pentru diferenţa între
cuantumul pensiei şi limita supusă impozitului pe venit în “Clasificatia veniturilor
bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”,

la capitolul

“Contribuţiile asiguraţilor”, cod 21.05, subcapitolul “Contribuţii de asigurări sociale de

sănătate

datorate de asiguraţi”, cod 21.05.03, se introduce

paragraful “Contribuţia

datorată de pensionari”, cod 21.05.03.04 şi se evidenţiază numai în execuţia bugetară.
c. Potrivit art. 259, alin. (3), din lege, începând cu 1 ianuarie 2007, contribuţia
pentru veniturile din pensii se datorează şi se calculează şi asupra sumei neimpozabile din
pensii prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare. Contribuţia calculată asupra sumei neimpozabile din pensii se suportă de bugetul
de stat.
Ca urmare, începând cu 1 ianuarie 2007 în “Clasificaţia indicatorilor privind
bugetul de stat”, sumele respective se vor înregistra în clasificaţia funcţională la capitolul
“Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei”, cod 56.01,
subcapitolul “Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de
sănătate”, cod 56.01.04, iar în clasificaţia economică la articolul “Transferuri curente”, cod
51.01, la un alineat nou “Transferuri privind contribuţii de sanatate pentru pensionari”,
cod 51.01.30.
În mod corespunzător, începând cu 1 ianuarie 2007 pentru înregistrarea sumelor
primite de la bugetul de stat pentru contribuţia de asigurări sociale de sanătate pentru
pensionari, în “Clasificatia indicatorilor privind bugetul Fondului national unic de
asigurări sociale de sănătate”, la capitolul “Subvenţii de la bugetul de stat”, cod 42.05, se
introduce subcapitolul “Contribuţii de asigurări

de sănatate pentru pensionari”, cod

42.05.30.
d. În conformitate cu prevederile art. 213, alin. (2) lit. (g) şi art. 260, alin.(1) litera
(d), din Legea nr.95/2006, persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor
social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de
asigurare de sanătate pe durata primirii ajutorului social, plata contribuţiei fiind suportată din
bugetele locale.
Pentru înregistrarea acestor

sume, în clasificaţia funcţională a

indicatorilor

privind bugetele locale, la capitolul “Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale
administraţiei”, cod 56.02, se introduce subcapitolul “Transferuri din bugetele locale către
bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate”, cod 56.02.09, iar

în clasificaţia

economică la articolul “Transferuri curente”, cod 51.01, se introduce alineatul “Transferuri
privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social”, cod 51.01.31.
În mod corespunzător, pentru înregistrarea sumelor primite de la bugetele locale
pentru contribuţia de asigurări sociale de sanătate a persoanelor beneficiare de ajutor social,
în “Clasificatia indicatorilor privind bugetul Fondului national unic de asigurări
sociale de sănătate”,

la capitolul “Subvenţii de la alte administraţii”, cod 43.05, se
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introduce subcapitolul “Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare
de ajutor social”, cod 43.05.11.
2. Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.33/2006, pentru modificarea şi
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, nivelul accizelor prevăzute la art. 176,
alin. (1), nr.crt. 5-8, cuprinde şi contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate
prevăzute la titlul XI din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănatăţii. Sumele
aferente acestei contribuţii se virează în contul Ministerului Sănătaţii Publice şi se vor
încadra, în “Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii,

la capitolul 14.10, “Accize”,

la

subcapitolele:
14.10.02 Accize încasate din vânzarea de alcool, distilate şi băuturi alcoolice;
14.10.03 Accize încasate din vânzarea produselor din tutun;
14.10.12

Accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate şi băuturi

alcoolice
14.10.13 Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun.
Aceste subcapitole se vor evidenţia numai în execuţia bugetară.
Conform art. 364 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănatăţii,
veniturile

din contribuţii de la persoane juridice care realizeaza încasari din activităţi

publicitare la produsele din tutun şi băuturi alcolice se constituie ca venituri proprii ale
Ministerului Sănătăţii Publice, începând cu 1 ianuarie 2007.
Aceste venituri se vor înregistra la capitolul “Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati”, cod 16.10, subcapitolul “Taxa asupra
unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor”, cod 16.10.05.
3. În baza art. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 618/2006, suma din comisionul de
garantare împreună cu dobânzile aferente, returnată României de B.I.R.D. în conformitate cu
Acordul de compensare încheiat între cele două părţi, se face venit la bugetul de stat.
Sumele respective vor fi încadrate în “Clasificaţia veniturilor bugetului de stat”, la
capitolul “Diverse venituri”, cod 36.01, la subcapitolul “Alte venituri”, cod 36.01.50.
4. Pentru o mai bună corelare a structurii programelor de investiţii cu clasificaţia
bugetară, începând cu data de 1 ianuarie 2007 în „Clasificaţia economică a
indicatorilor privind finanţele publice”, denumirea articolului Active fixe (inclusiv
reparaţii capitale), cod 71.01 se modifică în “Active fixe”, acelaşi cod, iar reparaţiile
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capitale vor fi reflectate distinct la articolul Reparaţii capitale aferente activelor fixe, cod
71.03.
5. În calitate de Stat Membru al UE, România va beneficia de sprijin financiar prin
intermediul instrumentelor structurale care, aşa cum vor fi ele reglementate pentru perioada
de programare 2007-2013, presupun utilizarea următoarelor fonduri:
Fonduri structurale
-Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) destinat susţinerii
dezvoltării economice durabile la nivel regional şi local prin mobilizarea capacităţilor locale
şi diversificarea structurilor economice în domenii precum cercetare şi dezvoltare
tehnologică, inovare şi antreprenoriat, societatea informaţională, IMM-uri, protecţia
mediului, turism, energie.
- Fondul Social European (FSE) care contribuie la sporirea adaptabilitătii forţei de
muncă şi a întreprinderilor, creşterea accesului pe piaţa forţei de muncă, prevenirea
şomajului, prelungirea vieţii active şi creşterea gradului de participare pe piaţa muncii a
femeilor şi a migranţilor, sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate şi
combaterea discriminarii.
-Fondul de Coeziune (FC) care finanţează proiecte în domeniul protecţiei mediului
şi reţelelor de transport transeuropene, proiecte în domeniul dezvoltarii durabile precum şi
proiecte care vizează îmbunătăţirea managementului traficului aerian şi rutier, modernizarea
transportului urban, dezvoltarea şi modernizarea transportului multimodal.
Acţiuni complementare fondurilor structurale şi de coeziune:
-Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADER), destinat
finanţării investiţiilor pentru creşterea competitivităţii în agricultură şi silvicultură, protecţia
mediului, ameliorarea calităţii vieţii şi diversificarea activitaţilor economice în spaţiul rural.
-Fondul European pentru Pescuit, (FEP), care susţine dezvoltarea durabilă a
sectorului de pescuit şi a zonelor de coastă unde acest sector este preponderent.
Pentru

reflectarea

fondurilor

externe

nerambursabile

potrivit

destinaţiei

instrumentelor structurale şi corespunzător acestor fonduri, pentru înregistrarea cofinanţării
publice naţionale asigurată din bugetul general consolidat, începând cu data de 1 ianuarie
2007,

în clasificaţia economică a indicatorilor finanţelor publice, la Titlul VII, “Alte

transferuri”, articolul “Transferuri interne”, cod 55.01, se introduc următoarele alineate:
-Programe FEDER, cod 55.01.21;
-Programe FSE, cod 55.01.22;
-Programe FC, cod 55.01.23;
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-Programe FEADER, cod 55.01.24;
-Programe FEP, cod 55.01.25.
6. Potrivit art.1 din Legea nr.170/2006, se abrogă art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 care stabilea că “Fondurile alocate de la bugetul de stat
Consiliului Economic şi Social se asigură prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei”.
Ca urmare, în „Clasificatia in profil departamental”, se introduce titularul
Consiliul Economic şi Social, cod 51.
*
*

*

Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce
privesc activitatea dumneavoastră.
DIRECTOR GENERAL,
G. Oprea
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