
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR  

Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare                   Nr. 122.910/03.10.2007                           

 

Vă comunicăm că, în vederea aplicării prevederilor unor acte normative în vigoare, în 

clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr.1954/2005 se fac următoarele modificări şi completări:  

I. Conform prevederilor art.5 alin. (2) din Legea  nr. 200/2006, privind constituirea şi 

utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, resursele financiare ale 

acestui fond şi utilizarea acestora se prevăd distinct la partea de venituri şi cheltuieli a 

bugetului asigurărilor pentru şomaj.  

În vederea evidenţierii distincte a veniturilor şi cheltuielilor Fondului de garantare 

pentru plata creanţelor salariale, după natura lor, potrivit clasificatiei economice, de 

veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj, începând cu anul 2008 

clasificaţia bugetară se modifică astfel: 

1.  În Anexa I clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, codul “Părţii a III-a 

CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE” se   modifică din 64.00 în 63.00. 

 2. In Anexa nr.4, “Clasificaţia indicatorilor privind  bugetul asigurărilor pentru 

şomaj” se fac   următoarele modificări: 

a. Se introduce capitolul ”Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creanţelor 

salariale”, cod 64.04, cu subcapitolele „Asigurări pentru plata creanţelor salariale”, cod 

64.04.01 şi „Cheltuieli de gestionare ale Fondului de garantare a creanţelor salariale”, cod 

64.04.02, cu paragrafele:  ”Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor”, cod 64.04.02.01 

şi respectiv „Alte cheltuieli de administrare fond”, cod 64.04.02.02; 

 b. Se elimină de la capitolul ”Asigurări şi asistenţă socială”, cod 68.04,  

subcapitolele „Asigurări pentru plata creanţelor salariale”, cod 68.04.16 şi respectiv  

„Cheltuieli de gestionare ale Fondului de garantare a creanţelor salariale”, cod 64.04.17, cu 

paragrafele:  ”Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor”, cod 68.04.17.01 şi respectiv 

„Alte cheltuieli de administrare fond”, cod 68.04.17.02. 

 c. În clasificaţia veniturilor, pentru evidenţierea distinctă a contribuţiilor 

angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale,  la capitolul 

”Contribuţia angajatorilor”, cod 20.04: 

- Se  elimină, de la subcapitolul „Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de 

angajatori”, cod 20.04.02,  paragraful „Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare 

pentru plata creanţelor salariale”, cod 20.04.02.03; 
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        - Se  introduce subcapitolul „Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare 

pentru plata creanţelor salariale”, cod 20.04.06. 

 

II. Ca urmare a solicitării Cancelariei Primului Ministru, motivată de modificarea 

denumirii Comitetului Olimpic Român, în Comitetul Olimpic şi Sportiv Roman, în 

“Clasificaţia economică”, denumirea alineatului “Sprijin financiar pentru activitatea 

Comitetului Olimpic Român”, cod 55.01.02, se modifică în “Sprijin financiar pentru 

activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român”, acelaşi cod. 

 

   * 

*         * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce 

privesc activitatea dumneavoastră. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Georgia BABICI 

 

 


