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     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. Prevederile art.1 din Hotărârea nr.643/1999 privind modul de 

decontare a cheltuielilor efectuate de antreprenorii români pe perioada de 

sistare a lucrărilor de construcţii-montaj la Combinatul minier de îmbogăţire 

a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog – Ucraina, cu 

modificǎrile si completǎrile ulterioare, stabilesc  că sumele respective se 

acordă pentru finanţarea lucrărilor de pază şi întreţinere ocazionate de 

întreruperea lucrărilor la Combinatul minier Krivoi Rog şi prin urmare, nu 
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au caracter de împrumuturi.  Ca urmare, pentru o corectǎ incadrare a 

sumelor cheltuite, în „Clasificaţia economicǎ a cheltuielilor”,  la titlul VII 

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

alineatul „Transferuri pentru finanţarea lucrǎrilor de pazǎ şi intreţinere la 

Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina”, cod 55.01.53.  

 
2. În conformitate cu prevederile art.1, alin.(1) din OUG nr.24/2010, 

privind unele mǎsuri in domeniul asigurǎrii unor categorii de persoane in 

sistemul public de pensii, „persoanele care nu au calitatea de pensionari 

pot efectua plata contributiei de asigurari sociale, pentru perioadele de 

timp in care nu au avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii 

sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia”. În vederea 

evidentierii sumelor plǎtite, la partea de venituri a „Clasificatiei 
indicatorilor privind bugetul asigurarilor sociale de stat”, la capitolul 

„Contributiile asiguratilor”, cod 21.03 se introduce subcapitolul „Contribuţii 

de asigurǎri sociale ale persoanelor pentru perioadele în care acestea nu 

au avut calitatea de asigurat în sistemul de pensii”, cod 21.03.11. 

* 
*   * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru 

introducerea modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

       Ioana BURLĂ 
                                                                    
 


