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Către:                  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref:                    :Modificări în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice 
De la                   :Dna. Dir. Gen. Ioana  Burlă  
Departament       :Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare  
Nr. Înregistrare    :350.548/28.02.2011 

Nr. pagini             :2 
 
 

     Vă comunicăm că, în  conformitate cu prevederile  art.14 alin.(4) din Legea 

nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,    

fondurile constituite în temeiul art.227 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art.IV din Ordonanţa 

Guvernului nr. 29/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 116/2004, 

cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea drepturilor băneşti, care 

potrivit alin. (1) au fost incluse în salariul de bază, se fac venit la bugetul de stat, 

bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, la bugetele 

fondurilor speciale. 

De asemenea, in conformitate cu prevederile art.38 alin.(2) din Legea bugetului 

de stat pe anul 2011, nr.286/2010 si respectiv ale art.21 alin.(2) din Legea bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, nr. 287/2010, ordonatorii principali de credite 

virează lunar la bugetul de stat, la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate, după caz, respectiv la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, după caz, sumele aferente drepturilor prevăzute la alin.(1) 

din fondurile constituite potrivit legii şi prevăzute în anexele la aceste bugete. 
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Pentru evidenţierea sumelor care se includ în salariul de bază, potrivit legislaţiei 

menţionate mai sus,  în “Clasificaţia funcţională a cheltuielilor  bugetului 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii”, Anexa 10 la clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare,   se fac următoarele modificări: 

- la capitolul „Sănătate”, cod 66.10, se introduce subcapitolul „Administraţia 

centrală”, cod 66.10.01; 

-  se introduce capitolul „Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creanţelor 

salariale”, cod 64.10, cu subcapitolul „Cheltuieli de gestionare ale Fondului de 

garantare a creanţelor salariale”, cod 64.10.02 şi paragraful „Alte cheltuieli de 

administrare fond”, cod 64.10.02.02; 

- se introduce capitolul „Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi 

boli profesionale”, cod 69.10, cu subcapitolul „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 

asistenţei  sociale”, cod 69.10.50, cu paragraful „Alte cheltuieli de administrare fond”, 

cod 69.10.50.03. 

* 
*   * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea 

modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

       Ioana BURLĂ 
 

        
                                                                       


