
MINISTERUL  FINANŢELOR PUBLICE 

Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare    

Nr. 233.147/18.02.2009 

 

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:  

1. În baza art.35 din Legea 346/2002, coroborat cu art. 6, alin. (7) din OUG 

nr.158/2005, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţia pentru incapacitate 

temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale este suportată, 

începând din a 4-a zi de incapacitate din bugetul asigurărilor sociale de stat, din sumele 

alocate sistemului de  asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 

În vederea evidenţierii distincte a acestei contribuţii, în clasificaţia veniturilor 

fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la capitolul „Subvenţii de la alte 

administraţii”, cod 43.05 se introduce subcapitolul  „Contribuţii din sumele alocate 

sistemului de  asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale,  pentru concedii şi 

îndemnizaţii datorate  persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză  de 

accident de muncă sau boală profesională”, cod 43.05.13. 

În mod corespunzător, în clasificaţia economică a bugetului asigurărilor sociale de 

stat  la titlul 51, „Transferuri intre unităţi ale administraţiei publice”, la articolul „Transferuri 

curente”, cod 51.01, se introduce alineatul „Transferuri din  sumele alocate sistemului de  

asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către  fondul naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate, pentru concedii şi îndemnizaţii datorate  persoanelor aflate în 

incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională”, 

cod 51.01.44. 

Pentru o mai bună înţelegere a naturii sumelor  care se înregistrează la alineatul 

51.01.21, „Transferuri  din bugetul asigurărilor  sociale  de stat  către bugetul fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate  reprezentând contribuţia  persoanelor aflate 

în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională”, în cadrul 

asigurărilor sociale de stat, denumirea acestui alineat se modifică în  „Transferuri din sumele 

alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale,  către  fondul 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări sociale 

de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă 

sau boală profesională”, acelaşi  cod. 
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2. Potrivit art.39 din Ordonanţa Guvernului nr.58/1998 cu modificările şi 

completările ulterioare „Sumele necesare realizării documentaţiilor şi lucrărilor de execuţie a 

obiectivelor de investiţii în turism aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor 

administraţiei publice locale se asigură din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de 

stat şi din bugetele locale, prin bugetul unităţilor administrativ-teritoriale. Sumele de la 

bugetul de stat pentru finanţarea programelor de turism ai căror beneficiari sunt autorităţile 

administraţiei publice locale se alocă prin transferuri de la bugetul Ministerului pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale către bugetele locale, în 

limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie”. 

Pentru înregistrarea sumelor de la bugetul de stat în clasificaţia economică a 

cheltuielilor, la Titlul „Transferuri intre unităţi ale administraţiei publice”, cod 51, la 

articolul „Transferuri de capital”, cod 51.02. se introduce alineatul „Transferuri de la 

bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism”, 

cod 51.02.21. 

În mod corespunzător, la partea de venituri a bugetelor locale, la capitolul 

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

bugetul de  stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism”,  

cod 42.02.40. 

3. Potrivit prevederilor art.15 din Legea nr.230/2008 privind înfiinţarea şi 

funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, membrii titulari şi corespondenţi ai 

academiei beneficiază de o indemnizaţie lunară iar membrii de onoare pot beneficia de o 

indemnizaţie stabilită de adunarea generală.  Art. 29, alin. (1) din lege stabileşte că fondurile 

necesare funcţionării ASTR, conform  legii şi statutului propriu, se asigură din venituri 

proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru 

Cercetare Ştiinţifică. 

În prezent, în clasificaţia economică a cheltuielilor,  la Titlul “Alte cheltuieli”, cod 

59, există două articole distincte, 59.26 şi respectiv 59.29 la care sunt înregistrate sumele 

acordate  membrilor Academiei Române (potrivit art. 10 din Legea nr. 752/2001 privind 

organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu modificările şi completările ulterioare) şi 

respectiv, sumele acordate membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (potrivit 

art. 8 din Legea privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 

România, nr.31/2007).  

În vederea înregistrării unitare în clasificaţia economică  a indemnizaţiilor de la 

bugetul de stat cuvenite membrilor academiilor, denumirea articolului “Sume acordate 

membrilor Academiei Române” cod 59.26 se modifică în “Sume acordate de la bugetul de 
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stat membrilor academiilor”, acelaşi cod şi se elimină articolul “Sume acordate membrilor 

Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România”, cod 59.29. 

4. În baza art. 1, alin.1, din Ordonanţa de urgenţă nr.106/2008 privind înfiinţarea 

Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru 

Comunicaţii, denumită în continuare ANC, instituţie publică cu personalitate juridică în 

subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii, prin reorganizarea Autorităţii 

Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, care se 

desfiinţează şi prin reorganizarea prin divizare a Institutului Naţional de Cercetare-

Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti, aflat în coordonarea Ministerului 

Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. 

Ca urmare, în  Anexa III, „Clasificaţia în profil departamental a autorităţilor şi 

instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii”, denumirea titularului 

„Autoritatea Naţională pentru  Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei” cod 

08 se modifică în „Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii” acelaşi cod. 

5. Potrivit art.2 din Hotărârea  Guvernului nr.1680/2008 pentru instituirea unei 

scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, schema de ajutor 

se aplică întreprinderilor care sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990, privind societăţile 

comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care fac investiţii în 

România, realizează o investiţie iniţială cu o valoare care depăşeşte echivalentul în lei a 30 

milioane euro şi care creează cel puţin 300 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării 

investiţiei iniţiale.  

Potrivit art.8, ajutorul de stat prevăzut se asigură întreprinderilor în limita intensităţii 

maxim admisibile şi constă în acordarea  de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Economiei şi Finanţelor - Acţiuni Generale a unor sume nerambursabile. Sumele  acordate 

vor fi înregistrate în clasificaţia funcţională a bugetului de stat la capitolul  “Acţiuni 

generale economice, comerciale şi de muncă”, cod 80.01, subcapitolul  ”Acţiuni generale 

economice şi comerciale”, cod 80.01.01, paragraful “Ajutoare de stat”, cod 80.01.01.12. 

În clasificaţia economică, pentru înregistrarea distinctă a acestor cheltuieli, la Titlul 

„Alte transferuri”, cod 55,  la articolul „Transferuri interne”, cod 55.01, se introduce 

alineatul “Transferuri pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea 

dezvoltării economice durabile”  cod 55.01.45. 

6. În aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către 

autorităţile administraţiei publice locale, în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, 
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aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.1954/2005, se introduc următoarele 

modificări: 

a. În baza art.3 alin. (1) al actului normativ menţionat,  în vederea finanţării  

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice transferate 

către autorităţile administraţiei publice locale, prevăzute la art.2, alin.(1) se vor asigura 

transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 

Publice.  

Pentru evidenţierea acestor transferuri,  în clasificaţia economică,  la articolul 

„Transferuri curente”, cod  51.01 se introduce alineatul  „Transferuri din bugetul de stat 

către bugetele locale pentru finanţarea sănătăţii” cod 51.01.45.  În  mod corespunzător, în 

clasificaţia veniturilor bugetelor locale, la capitolul „Subvenţii de la bugetul de stat”, cod  

42.02 se introduce subcapitolul ”Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii”, 

cod 42.02.41. 

b.  Cheltuielile efectuate de bugetele locale în aplicarea prevederilor cap.4 si 5 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 vor fi înregistrate în clasificaţia funcţională 

a bugetelor locale la capitolul „Sănătate”, cod 66.02, la subcapitolul „Servicii  medicale în 

unităţi sanitare cu paturi”, cod 66.02.06.  Pentru înregistrarea cheltuielilor efectuate în 

aplicarea prevederilor cap.2 şi respectiv cap. 3 din Ordonanţă în clasificaţia funcţională, la 

capitolul „Sănătate”, cod 66.02, se introduce subcapitolul „Servicii de sănătate publică”, 

cod  66.02.08.  În clasificaţia economică cheltuielile vor fi înregistrate potrivit naturii lor. 

c. Pentru înregistrarea  sumelor transferate de bugetele locale către instituţiile 

publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în aplicarea 

prevederilor ordonanţei, în clasificaţia economică a bugetelor locale la articolul 

„Transferuri curente”, cod  51.01 se introduce alineatul  „Transferuri de la bugetele locale 

către instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru 

finanţarea sănătăţii” cod 51.01.46.  

     d. Pentru evidenţierea veniturilor si cheltuielilor ocazionate de aplicarea acestei 

ordonanţe în clasificaţia instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii: 

- în clasificaţia veniturilor, la capitolul „Subvenţii de la alte administraţii”, cod 

43.10, se introduce subcapitolul „Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea sănătăţii”, 

cod 43.10.14. 

- în clasificaţia funcţională cheltuielile vor fi înregistrate la capitolul „Sănătate” 

cod 66.10, unde se introduce subcapitolul  „Servicii de sănătate publică”, cod  66.10.08 
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precum si la subcapitolul existent „Servicii  medicale în unităţi sanitare cu paturi”, cod 

66.10.06. 

- în clasificaţia economică, cheltuielile vor fi detaliate în funcţie de natura lor. 

   * 

*         * 
 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce 

privesc activitatea dumneavoastră. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Georgia BABICI 

 


