
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare,                              

Nr. 124.371/20.01.2006                                                                                                                                     

 

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

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005: 

 

I.  În aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, prin care s-au adus unele 

modificări în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi sursele de finanţare a acestora,  se 

introduc următoarele modificări: 

1. În „Clasificaţia bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate”: 

 a. Pentru înregistrarea veniturilor provenite din cota de contribuţii pentru concedii şi 

indemnizaţii de 0,75%, prevăzute la art.5 lit. (a), (b) şi (c) se introduc paragrafele 

“Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice” cod 

20.05.03.04,  „Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de persoanele aflate în 

şomaj”, cod 20.05.03.05 şi respectiv „Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de 

asiguraţi”, cod 21.05.03.03. 

               b. Pentru înregistrarea cheltuielilor prevăzute la art.2 alin. (1) din ordonanţă, în   

clasificaţia funcţională se introduce capitolul „Asigurări şi asistentă socială”, cod 68.05 cu 

următoarele subcapitole:  

       - Subcapitolul „Asistenţă sociala în caz de boli şi invalidităţi”, cod 68.05.05, cu 

paragrafele:  

               • Paragraful „ Asistenţă socială în caz de boli”, cod 68.05.05.01 

               • Paragraful „Asistenţă socială în caz de invalidităţi”, cod 68.05.05.02  

        - Subcapitolul  „Asistentă socială pentru familie şi copii” cod 68.05.06 

 c. În „Clasificaţia economică”  cheltuielile respective  se vor înregistra la articolul 

„Ajutoare sociale, cod  57.02,  alineatul „Ajutoare sociale în numerar”, cod 57.02.01.   

 

2. În clasificaţia funcţională a bugetului asigurărilor pentru şomaj: 

   Pentru înregistrarea transferurilor prevăzute la art.5 litera(b) din ordonanţă     se 

introduce capitolul „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei”, 

cod 56.04, subcapitolul „Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj  către bugetul 

fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, cod 56.04.08.  
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              În  clasificaţia economică aceste cheltuieli se vor înregistra la  articolul “Transferuri 

curente”, cod 51.01, alineatul “Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către 

bugetul fondului naţional unic de asigurări  sociale de sănătate”, cod 51.01.19.  

  3. În clasificaţia economică a indicatorilor privind finanţele publice, pentru 

înregistrarea   cotei de contribuţie de 0,75%,  pentru concedii şi indemnizaţii aplicată la 

fondul de salarii  datorată de angajatori,  potrivit art.4, alin.(2) şi art.6, alin (2) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005,  la articolul „Contribuţii”, cod 10.03, se introduce 

alineatul „Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii”, cod 10.03.06. 

 

 II. Potrivit  art.16 (1) din Ordonanţa de  Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, începând cu anul 2006, contribuţia 

individuală de asigurări sociale de sănătate a persoanelor care beneficiază de concediu 

pentru creşterea copilului se suportă de la bugetul de stat.  

 1. Pentru înregistrarea acestor cheltuieli ale bugetului de stat, în clasificaţia 

economică a indicatorilor privind finanţele publice, la articolul „Transferuri curente”, cod 

51.01, se introduce alineatul „Transferuri privind contribuţia  de asigurări de sănătate 

pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului”,  cod 51.01.26.  

 În clasificaţia funcţională,  cheltuielile menţionate se vor înregistra la capitolul 

„Transferuri cu caracter general intre 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. 

 2. Pentru înregistrarea acestor transferuri în „Clasificaţia veniturilor bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, aprobată prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1954/2005 se introduce la capitolul „Subvenţii de la 

bugetul de stat”, cod 42.05, subcapitolul   „Contribuţii de asigurări de sănătate pentru 

persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului”, cod 42.05.27.  

 

    III. În conformitate cu prevederile art.23, alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, autorităţile competente pentru protecţia 

mediului încasează sumele provenite din tarife pentru lucrările şi serviciile prestate la 

solicitarea persoanelor fizice şi juridice, în cadrul activităţilor pe care le desfăşoară. Potrivit 

prevederilor art.23, alin.(3), un procent de 25% din sumele încasate se utilizează pentru 

constituirea unui fond de stimulare a personalului iar diferenţa de 75% se varsă la bugetul de 

stat.  Sumele ce se cuvin bugetului de stat se vor înregistra la capitolul „Venituri din 
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prestări de servicii şi alte activităţi”, cod 33.01, subcapitolul ”Taxe şi alte venituri din 

protecţia mediului”, cod 33.01.09. 

* 

*     * 

  

Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce 

privesc activitatea dumneavoastră. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

G. Oprea 


