
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare,                  Nr. 122.768/06.10.2006                                     

 

Vă comunicăm că, în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005 se fac următoarele modificări şi 

completări:  

           I. Potrivit prevederilor art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 

privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor cladiri de locuit, cu 

modificările şi completările ulterioare, fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor 

privind expertizarea şi auditul energetic, precum şi pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare 

termică a clădirilor de locuit multietajate nominalizate în programele anuale se asigură din 

alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în 

bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. 

 Sumele acordate în acest scop vor fi inregistrate în clasificaţia funcţională a 

bugetului de stat la capitolul “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, cod 70.01, 

subcapitolul “Locuinţe”, cod 70.01.03. În clasificaţia economică pentru înregistrarea 

acestor sume, la Titlul VI, “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, la articolul 

51.01, “Transferuri curente”, se introduce alineatul “Reabilitarea termică a clădirilor de 

locuit”, cod 51.01.32. 

 În mod corespunzător, în clasificaţia veniturilor bugetelor locale la capitolul 

“Subvenţii de la bugetul de stat”, cod 42.02, se introduce subcapitolul “Subvenţii pentru 

reabilitarea termică a clădirilor de locuit”, cod 42.02.12.  Cheltuielile efectuate din bugetele 

locale se vor înregistra în clasificaţia funcţională la capitolul “Locuinţe, servicii şi dezvoltare 

publică”, cod 70.02, la subcapitolul “Locuinţe”, cod 70.02.03. În clasificaţia economică 

cheltuielile vor fi înregistrate potrivit naturii lor. 

 

II. Sumele datorate la Fondul de  garantare de către angajatorii care se încadrează în 

prevederile art.7, alin. (1) din Legea nr. 200/2006, privind constituirea şi utilizarea Fondului 

de garantare pentru plata creantelor salariale, se vor înregistra  în Clasificaţia 

economică a indicatorilor privind finanţele publice, la titlul I “Cheltuieli de personal”, la 

articolul “Contribuţii”, cod 10.03, unde se introduce alineatul “Contribuţii la Fondul de 

garantare a creanţelor salariale”, cod 10.03.07. 

 

III.  Potrivit art. 259, alin. (3), din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul 

sănătăţii, începând cu 1 ianuarie 2007, contribuţia pentru veniturile din pensii se datorează 
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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 şi reprezintă o măsură de 

protecţie socială.  

Ca urmare, pentru o corectă încadrare, începând cu 1 ianuarie 2007  în 

“Clasificaţia funcţională a cheltuielilor bugetului de stat”, sumele respective se vor 

înregistra la capitolul “Asigurări şi asistenţă socială”, cod 68.01, subcapitolul “Pensii şi 

ajutoare pentru bătrâneţe”, cod 68.01.03 iar în clasificaţia economică la articolul 

“Transferuri curente”, cod 51.01, se introduce un alineat nou “Transferuri privind 

contribuţia de sănatate pentru pensionari, cod 51.01.30.  Precizările de la  pct.1.c, 

paragraful al doilea, din nota nr.121.667/2006 se modifică în mod corespunzător. 

 

IV. Potrivit prevederilor art.15 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 118 din Legea nr.346/2002 privind 

asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările 

ulterioare,  disponibilităţile bugetului asigurărilor sociale de stat precum şi disponibilităţile 

sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sunt purtătoare de 

dobânzi. La aceste disponibilităţi se acordă dobânda practicată de trezoreria statului pentru 

disponibilitaţile la vedere stabilită prin ordin al ministrului finanţelor publice.  

 Pentru înregistrarea sumelor provenind din dobânzi la disponibilităţile celor două 

sisteme de asigurare,  la partea de venituri a bugetului asigurărilor sociale de stat se 

introduce capitolul “Venituri din dobânzi”, cod 31.03, cu subcapitolele “Venituri din 

dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat”, cod 31.03.05 şi  “Venituri din dobânzi 

ale sistemului de asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale”, cod  31.03.06.   

 

V. Pentru înregistrarea sumelor reprezentând tarifele încasate pentru emiterea unor 

soluţii fiscale individuale anticipate, precum şi pentru emiterea sau modificarea unui acord 

de preţ în avans, potrivit prevederilor pct.5 referitor la art. 42, alin. (9) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în clasificaţia veniturilor  bugetului de 

stat,  la  capitolul “Venituri din prestări de servicii şi alte activitaţi”, cod 33.01, se introduce  

subcapitolul “Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale individuale anticipate şi 

pentru emiterea sau modificarea unui acord de preţ în avans”, cod 33.01.29.    

 VI. Conform Legii nr. 194/2006 privind modificarea art.10 din Legea nr. 752/2001 

privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, indemnizaţiile de care beneficiază 
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membrii acestei instituţii sunt plătite ca o recunoaştere a titlului stiinţific deţinut, fară a se 

condiţiona de prestarea unor servicii.  Ca urmare, se poate considera că îndemnizaţiile platite 

membrilor Academiei Române în temeiul Legii nr.118/2002 nu întrunesc caracterul unor 

plăţi de natură salarială.  Sumele respective vor fi încadrate în clasificaţia economică la 

Titlul IX, “Alte cheltuieli”, la un nou articol 59.26, “Sume acordate membrilor Academiei 

Române”.  

VII.  În conformitate cu legislaţia  în vigoare ( art.81 din Legea nr.303/2004 privind 

statutul magistraţilor şi Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de 

specialitate al instanţelor judecatoreşti şi al parchetelor de pe lănga acestea) la ieşirea la 

pensie sau eliberarea din funcţie din motive neimputabile, aceste categorii de personal 

beneficiază, o singură dată, de indemnizaţii egale cu 7 indemnizaţii de încadrare lunare 

brute, respectiv trei salarii de bază de încadrare lunare brute.  

 Aceste indemnizaţii sunt similare ajutoarelor primite de cadrele militare şi de 

poliţişti la trecerea în rezervă respectiv încetarea raporturilor de serviciu, acordate în 

conformitate cu prevederile Legii nr.138/1999 şi ale Ordonanţei Guvernului nr.38/2003 şi se 

vor înregistra în mod similar la  capitolul 68.01, ”Asigurări şi asistenţă socială”, subcapitolul 

68.01.08, a cărui denumire se va  modifica din “Ajutoare la trecerea în rezervă” în 

“Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare”,  acelaşi cod. 

VIII. Conform art.4 din Legea nr.381/2004, privind unele măsuri financiare în 

domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, sumele rezultate 

din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârşirii infracţiunilor la regimul 

drogurilor, constituie venituri ale bugetului de stat şi se evidenţiază în cont separat în bugetul 

de stat. 

Ca urmare, în clasificaţia veniturilor bugetului de stat, la capitolul „Amenzi, 

penalităţi şi confiscări”, cod 35.01, se introduce  subcapitolul “Încasări rezultate din 

valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârşirii infracţiunilor la regimul 

drogurilor şi precursorilor”, cod 35.01.06. 

       IX.  În baza prevederilor art.3, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr.40/2006 pentru 

aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi de gospodărire a 

apelor, sumele pentru cofinanţarea proiectelor de investiţii cuprinse în programele 

multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ale unităţilor administrativ teritoriale, 

se alocă către bugetele locale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie,  prin 

transferuri de la bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.  
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 Pentru evidenţierea sumelor transferate din bugetul Ministerului Mediului şi 

Gospodăririi Apelor către bugetele locale, în clasificaţia economică a cheltuielilor 

bugetului de stat la TITLUL VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, 

articolul „Transferuri de capital”, cod 51.02  se introduce alineatul „Programe multianuale 

de mediu şi gospodărire a apelor”, cod 51.02.14. Sumele acordate potrivit  acestei legi vor fi 

inregistrate în clasificaţia funcţională a bugetului de stat în funcţie de încadrarea 

obiectivului respectiv. 

În mod corespunzător, în clasificaţia veniturilor bugetelor locale la capitolul 

“Subvenţii de la bugetul de stat”, cod 42.02, se introduce subcapitolul “Subvenţii pentru 

finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor”, cod 

42.02.13.  Cheltuielile efectuate se vor înregistra în clasificaţia funcţională în funcţie de 

încadrarea obiectivului respectiv. 

 

 X. Potrivit prevederilor art.57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.45/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot 

aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne sau externe, pe termen scurt, 

mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii publice de interes local, precum şi pentru 

refinanţarea datoriei publice locale.  

Pentru evidenţierea cheltuielilor efectuate din împrumuturi interne, pentru unele 

obiective de investiţii care nu se încadrează la subcapitolele existente, în “Clasificaţia 

cheltuielilor din credite interne”, la capitolul “Locuinte, servicii şi dezvoltare publică”, 

cod 70.07, se introduce subcapitolul  “Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi 

dezvoltării comunale”, cod 70.07.50. 

  

             XI. În conformitate cu prevederile art.4, alin. (1) din  Ordonanţa   nr. 36/2006, 

privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei 

prin sisteme centralizate, începând cu 1 ianuarie 2007, în vederea compensării creşterilor 

neprevizionate ale preţurilor la combustibilii utilizaţi pentru producerea energiei termice 

furnizate populaţiei prin sisteme centralizate, pe perioada derulării programului 

"Termoficare 2006 - 2009 calitate şi eficienţă", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

462/2006, se acordă furnizorilor de energie termică sume din bugetele locale. Aceste sume 

se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor. 
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           Pentru înregistrarea acestor sume, în clasificaţia veniturilor bugetelor locale, la 

capitolul “Subvenţii de la bugetul de stat”, cod 42.02, se introduce subcapitolul “Subvenţii 

pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili”, cod 42.02.32.  

Cheltuielile efectuate se vor înregistra în clasificaţia funcţională la capitolul “Combustibili şi 

energie”, cod 81.02, la subcapitolul “Energie termică”, cod 81.02.06 iar în clasificaţia 

economică pentru înregistrarea lor se introduce la TITLUL IV  Subvenţii, articolul, 

“Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili”, 

cod 40.20.  

             În mod corespunzător, în clasificaţia funcţională a bugetului de stat, sumele 

acordate, se reflectă la capitolul “Combustibili şi energie”, cod 81.01, unde se introduce 

subcapitolul “Energie termică”, cod 81.01.06.  

              În clasificaţia economică, la articolul “Transferuri curente”, cod 51.01, se introduce 

paragraful “Transferuri pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la 

combustibili”,  cod 51.01.34. 

XII. Potrivit art.326 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănataţii, în 

baza cardului european asiguratul beneficiază de asistenţa medicală necesară în cursul unei 

şederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene iar cheltuielile ocazionate de 

acordarea acestora se rambursează de casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului. 

Pentru înregistrarea distinctă în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a 

sumelor necesare rambursarii acestor cheltuieli, începând cu anul 2007 în clasificaţia 

funcţională a “Bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, la 

capitolul “Sănătate”, cod 66.05,  se va introduce, subcapitolul “Prestaţii medicale acordate 

într-un stat membru al Uniunii Europene” cod 66.05.11. 

 

* 

*     * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce 

privesc activitatea dumneavoastră. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

G. Oprea 

 


