
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare,                  Nr. 121.866/14.08.2006                                     

 

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. Conform Legii nr. 200/2006, privind constituirea şi utilizarea Fondului de 

garantare pentru plata creantelor salariale, veniturile şi cheltuielile acestui fond vor fi 

prevăzute distinct în bugetul asigurărilor pentru şomaj. 

 Pentru înregistrarea operaţiunilor ocazionate de constituirea resurselor financiare şi 

utilizarea acestora,   în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005 se efectuează următoarele modificări: 

1. In “Clasificţia indicatorilor privind bugetul asigurărilor pentru somaj”:   

a. Veniturile fondului, prevăzute la art.5  şi art.7 din lege se vor înregistra astfel:  

- Contribuţia angajatorilor se va înregistra la capitolul “Contribuţii ale angajatorilor”, 

cod 20.04, subcapitolul “Contribuţii de asigurări pentru somaj datorate de angajatori”, cod 

20.04.02, unde se adaugă un paragraf  distinct “Contribuţia angajatorilor la fondul de 

garantare pentru plata creanţelor salariale”, cod 20.04.02.03*), a cărui evidenţiere se va 

face numai în execuţie; 

- Veniturile din dobânzi se vor înregistra la capitolul “Venituri din dobânzi”, cod 

31.04, unde se introduce subcapitolul “Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru 

plata creanţelor salariale”, cod  31.04.04; 

- Alte venituri prevăzute de lege se vor înregistra la capitolul “Diverse venituri”, cod 

36.04, unde se introduce subcapitolul “Alte venituri la fondul de garantare pentru plata 

creanţelor salariale”, cod  36.04.12; 

- Subvenţiile din bugetul de stat prevăzute la art. 29 (3) se vor încadra la capitolul 

“Subvenţii de la bugetul de stat”,  cod 42.04, la  subcapitolul  “Subvenţii  primite  de bugetul 

asigurarilor pentru somaj”, cod 42.04.25.   

b. Cheltuielile  fondului, se vor înregistra astfel: 

- Cheltuielile aferente categoriilor de creanţe salariale prevazute la  art.13 alin.(1) şi 

la art. 12 din Legea nr. 200/2006 se vor inregistra în clasificaţia funcţională a cheltuielilor 

privind bugetul asigurărilor pentru somaj, la capitolul “Asigurări şi asistenţa socială”, 

cod 68.04, unde se introduce  subcapitolul  “Asigurări pentru plata creanţelor salariale”, 

cod 68.04.16,  
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- La acelaşi capitol se vor  înregistra cheltuielile de gestionare prevăzute la art. 12 

din lege la subcapitolul distinct “Cheltuieli de gestionare ale Fondului de garantare a 

creanţelor salariale”, cod 68.04.17 cu paragrafele “Cheltuieli cu transmiterea şi plata 

drepturilor”, cod 68.04.17.01 şi “Alte cheltuieli de administrare fond”, cod 68.04.17.02.   

2. În Clasificaţia economică a indicatorilor privind finanţele publice:  

a. Cheltuielile aferente plăţii creanţelor salariale, se vor înregistra la titlul IX “Alte 

cheltuieli”, unde se introduce articolul “Sume aferente plăţii creanţelor salariale”, cod 

59.25.  

b. Cheltuielile de gestionare ale Fondului de garantare a creanţelor salariale vor fi 

înregistrate în clasificaţia economică potrivit naturii lor.   

3. În “Clasificaţia indicatorilor privind bugetul de stat”: 

În baza prevederilor art.29, alin. (3), pentru anul 2007, sumele necesare pentru plata 

creanţelor salariale prevăzute la art.13, precum şi cheltuielile de gestionare a Fondului de 

garantare se suportă din subvenţia acordată de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor 

pentru şomaj.  În clasificaţia funcţională aceste sume se vor înregistra la capitolul “Asigurări 

şi asistenţă socială”, cod 68.01, la subcapitolul “Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 

asistenţei  sociale”, cod 68.01.50  iar în clasificatia economică la Titlul VI, “Transferuri între 

unităţi ale administraţiei publice”, “Transferuri curente”, art.51.01, la alineatul “Transferuri 

din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj cod 51.01.08. 

 

II. În baza Legii nr.152/1998 şi H.G. nr.962/2001 creditul ipotecar, cât şi ajutoarele 

pentru locuinţe reprezintă pentru bugetul de stat un transfer de capital.  Ca urmare în 

clasificaţia economică la Titlul VII, “Alte transferuri”, la articolul “Transferuri interne”, 

cod 55.01 se  introduce  un nou alineat “Sprijin financiar pentru pentru construirea de 

locuinţe, reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor existente”, cod  55.01.26, în care 

se vor înregistra  sumele acordate cu această destinaţie potrivit Legii nr.152/1998, privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe   precum şi  Hotătârii Guvernului nr.962/2001 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,   Legii nr. 114/1996, a 

locuinţei şi Legii nr.541/2002, privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru 

domeniul locativ. 

 

III.  Potrivit Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Apărării  denumirea Ministerului Apărării Naţionale  se schimbă în Ministerul Apărării. 
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Ca urmare, în „Clasificatia in profil departamental”, denumirea titularului nr.18 

se schimbă în „Ministerul Apărării”. 

 

IV. Începând cu 1 ianuarie 2007, potrivit art.2142, Capitolul II1, din legea 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu ocazia primei înmatriculări în România a autoturismelor şi 

autovehiculelor se plătesc taxe speciale. Potrivit art. 2142, alin. (3), aceste taxe sunt datorate 

bugetului de stat  şi la stabilirea lor se ţine cont de  capacitatea cilindrică, norma de poluare 

sau tipul autovehiculului precum şi de vechimea autoturismului/autovehiculului.  În 

clasificaţia veniturilor bugetului de stat  pentru înregistrarea acestor sume,  la capitolul 

“Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 

activităţi”, cod 16.01, se introduce  subcapitolul “Taxe speciale pentru autoturisme şi 

autovehicule la prima înmatriculare în România”, cod 16.01.08. 

* 

*     * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce 

privesc activitatea dumneavoastră. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

G. Oprea 


