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VENITURI

Apartine bugetului: **
Clasificatia in vigoare conform OMF nr.1394/1995 cu 

modificarile ulterioare

Capitol     
Subcapitol  
Paragraf Clasificatia aprobata incepand cu anul 2006, prin Ordinul MFP nr.1954/2005

Apartine 
bugetului: **

VENITURI VENITURI 
I VENITURI CURENTE I VENITURI CURENTE

01 09.06 CONTRIBUTII B CONTRIBUTII  DE ASIGURARI 03,04,05
20.04 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 03,04,05,6

06 20.04.02 Contributii de asigurari pentru somaj datorate de angajatori 04
10.06.01 Contributii  ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului 20.04.02.01 04

06 48.06.01
Cota din contributii de la agentii economici = (resursa pentu finantatea platilor 
compensatorii si a serviciilor de preconcediere colectiva) 20.04.02.02 04

21.04 CONTRIBUTIILE  ASIGURATILOR 01,03,04,05,06
21.04.02 Contributii  de asigurari pentru somaj datorate de asigurati 04

06 10.06.02 Contributii individuale 21.04.02.01 Contributii individuale   *) 04

06 10.06.03 
Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru 
somaj 21.04.02.02 Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj  *) 04

C  VENITURI NEFISCALE
C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 01,02,03,04,05,06,10

30.04 Venituri din proprietate
01,02,03,04,06,10,16  22.06.05 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 30.04.03 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 0

31.04 Venituri din dobanzi 0
01,02,03,06,10,16,30 22.06.30  Incasari din alte surse (partea de venituri din dobanzi) 31.04.03 Alte venituri din dobanzi 0
"01,02,03,04,06,10,16,30,31 36.04 DIVERSE VENITURI 01
"01,02,03,04,06,10,16,30,31 22.06.30 Incasari din alte surse 36.04.50 Alte venituri

37.04 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE

01,02,03, 04,06,16 40.06.01 Donatii si sponsorizari 37.04.01 Donatii si sponsorizari 01,02,03,04,05,10
37.04.50 Alte transferuri voluntare

IMPRUMUTURI III OPERATIUNI FINANCIARE 

"01,02,03,04,06 42.06 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 40.04 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 01,01,04,10

"06 42.06.06
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de 
intreprinderi mici si mijlocii 40.04.03 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii 04

"02,06 45.06.02   Imprumuturi temporare din trezoreria statului 40.04.10 Imprumuturi temporare din trezoreria statului *) 02,09

IV SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 02,03,04,05,06
42.04 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 02,03,04,05,06
B. CURENTE

"06 37.06.06 Subventii primite in completarea fondului pentru plata ajutorului de somaj 42.04.25 Subventii primite  de bugetul asigurarilor pentru somaj 04

*_) Detalierea se face numai in executie *_) Detalierea se face numai in executie
**) Se regaseste in: **) Se regaseste in:

I Clasificatia indicatorilor privind finantele publice I Clasificatia indicatorilor privind finantele publice
1 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat 1 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat
2  Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetelelor locale 2 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetelelor locale

3
Clasificatia indicatorilor bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau 
partial din venituri proprii 3 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat

4 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat 4 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurărilor  pentru somaj
6  Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurărilor  pentru somaj 5 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate
8 Clasificatia indicatorilor activitatilor finantate integral  din venituri proprii 6 Clasificatia cheltuielilor din credite externe

10 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului trezoreriei statului 7 Clasificatia cheltuielilor din credite interne 
14 Clasificatia intrarilor de credite externe 8 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor  fondurilor externe nerambursabile
15 Clasificatia imprumuturilor interne 9 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului trezoreriei statului

16
Clasificatia veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului national unic de asigurări 
sociale de sănătate 10 Clasificatia indicatorilor bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

30 Clasificatia fondurilor externe nerambursabile 11 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara  bugetelor locale
31 Clasificatia veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara  bugetelor locale

TABEL DE TRANSPUNERE

CLASIFICATIA  INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

Contributii  ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului  *)

Cota din contributii de la agentii economici  *)

TranspVenit_anexa4.xls Pagina 1


