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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare,                  Nr. 120.299/16.02.2007                           

 

Vă comunicăm că, în baza prevederilor art.2 din Legea nr.482/2006 privind 

acordarea de trusouri pentru nou născuţi, modificată prin Ordonanţa Guvernului 

nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale, 

fondurile necesare pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi, precum şi pentru 

cheltuielile cu transmiterea drepturilor prevăzute de lege se asigură prin transferuri de la 

bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei. De asemenea pentru copiii născuţi în perioada ianuarie - 

mai 2007, se va acorda beneficiarilor contravaloarea în lei a trusoului pentru nou-

născuţi. 

 În vederea înregistrării operaţiunilor ocazionate de acordarea acestor drepturi, 

clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice. aprobată prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr.1954/2005,  se  modifică astfel: 

 1. În clasificaţia funcţională a bugetului de stat, transferurile pentru  acordarea 

trusoului pentru nou-născuţi, precum şi pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se 

vor înregistra la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială”, cod 68.01, subcapitolul 

„Asistenţă socială pentru familie şi copii”, cod 68.01.06, iar în  „Clasificaţia 

economică” se introduce alineatul „Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-

născuţi”,  cod 51.01.40. 

  2. In clasificaţia  bugetelor locale: 

- la venituri pentru înregistrarea sumelor primite de la bugetul de stat se 

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

„Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi”, cod 42.02.36. 

- în clasificaţia funcţională cheltuielile ocazionate de acordarea acestor ajutoare 

se  vor evidenţia la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială”, cod 68.02, subcapitolul 

„Asistenţă socială pentru familie şi copii”, cod 68.02.06. 
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-  în clasificaţia economică ajutoarele care se acordă în numerar pentru copiii 

născuţi în perioada ianuarie – mai din anul 2007 se vor încadra la articolul „Ajutoare 

sociale” cod 57.02, alineatul „Ajutoare sociale în numerar” cod 57.02.01, iar cele în 

natura care se vor acorda ulterior acestei perioade la alineatul ”Ajutoare sociale în 

natură” cod 57.02.02. 

* 

*     * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea 

modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

G. Oprea 

 

 

 


