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                    NOTA DE PREZENTARE ASUPRA  EXECUŢIEI BUGETULUI 

ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT ŞI A BUGETULUI  

ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ 

PE ANUL 2008 

 

       

 EXECUŢIA BUGETULUI ASIGURĂRILOR  

SOCIALE  DE STAT 

 

            

 

            Sistemul de asigurări sociale de stat din România funcţionează în baza Legii nr 19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

            Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat la 31.12.2008, este 

întocmit în structura bugetului aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.387/2007 . 

  Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 se 

prezintă în indicatori sintetici, astfel:            

                                                                         

 

 

 

 

  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE  
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Tabel 1.                                                                                                            -  milioane lei – 

 
Indicatori  sintetici 

 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

aprobate 
prin Legea 
nr.387/2007 

Prevederi 
bugetare   

definitive * 
 

Realizări 

% faţa de 
prevederile 
definitive 

(col.3/col.2) 

0 1 2 3 4 
A. VENITURI TOTAL 
     din care: 

32.056,3 33.926,3 32.832,6 96,7

a )Veniturile sistemului  public 
de pensii 

32.004,5 33.874,5 32.145,8 94,8

b)Veniturile sistemului  de 
asigurări şi asistenţă socială 
pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale  
 

 
51,8 

 
51,8 

 
686,8 1325,4

B.CHELTUIELI TOTAL 
  din care :  

32.056,3 33.934,9 33.704,6 99,3

a)Cheltuielile sistemului public 
de pensii 

32.004,5 33.882,6 33.677,4 99,4

b)Cheltuielile sistemului de 
asigurări şi asistenţă socială 
pentru accidente de muncă si 
boli profesionale  
 

 
51,8 

 
52,3 

 
27,2 

 
52,0

C.EXCEDENT/ DEFICIT           
TOTAL  din care : 

 
0 
 

 
(8,6) 

 

 
(872,0) 

 

 
 

a)Deficit al sistemului public de 
pensii 

0 (8,1) (1.531,6) 

b)Excedent/Deficit al sistemului 
de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale 

0 
 

 
(0,5) 

 
659,6 

 

*Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare din domeniul bugetar, prin Ordonanţa Guvernului nr.26/2008, cu privire la 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008,  prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.226/2008, privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare, prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social.  
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   Execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 s-a încheiat cu un deficit  în sumă 

de 872,0 milioane lei, din care: 

                -  sistemul public de pensii cu un deficit de 1.531,6 milioane lei; 

                - sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu un excedent 

în sumă de 659,6 milioane lei. 

 

 

                         A. VENITURILE BUGETULUI ASIGURĂRILOR 

                                                           SOCIALE DE STAT 

 

               Veniturile  bugetului  asigurărilor sociale de stat încasate în anul 2008 sunt în sumă de 

32.832,6  milioane lei, cu 1.093,7  milioane lei sub nivelul  prevederilor  bugetare  definitive (3,3%). 

              In conformitate cu prevederile art.21 din Legea nr.387/2007 a bugetului asigurărilor sociale de 

stat, veniturile încasate şi cheltuielile efectuate sunt influenţate cu suma de 23,6 milioane lei, 

reprezentând prestaţii de asigurări sociale care se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, direct de către 

angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, astfel: 

           Venituri: 

• Subcapitolul 20.03.01- “contribuţii de asigurări sociale datorate de angajatori”cu suma 

de 12,9 milioane lei; 

• Subcapitolul 20.03.04 –“contribuţii de asigurări sociale pentru accidente de muncă şi 

boli profesionale datorate de angajatori”cu suma de 10,7 milioane lei. 

 Cheltuieli: 

• Subcapitolul 68.03.57-“asistenţă socială din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat “ cu 

suma de 12,9 milioane lei; 

• Subcapitolul  69.03”asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu 

suma de 10,7 milioane lei, din care: 

- 69.03.51 “Transferuri  între unităţi ale administraţiei  publice” cu suma de 0,6 

milioane lei; 

- 69.03.57 “Asistenţa socială” cu suma de 10,1 milioane lei 
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 Principalele surse de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat se prezintă, în 

structură, astfel:      

                                                                                                        

Grafic 1. Veniturile   bugetului asigurărilor sociale de stat                                -   milioane lei -                   

21,800.30

9,647.70

114.8 1,379.60 -109.8

Contributiile
angajatorilor

Contributii
asiguratilor

Venituri nefiscale Subventii Sume in curs de
distribuire

                                 

 1.CONTRIBUŢII  DE ASIGURĂRI        

  În baza art.18 alin.(2) şi (3) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,   pentru anul 2008 cotele de 

contribuţii de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează : 

           A)  În perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2008 

  a) pentru condiţii normale de muncă  - 29 % 

  b) pentru condiţii deosebite de muncă - 34 %  

             c) pentru condiţii speciale de muncă    - 39 % 

           B) În perioada 1 decembrie -31 decembrie 2008 

                        a) pentru condiţii normale de muncă  - 27,5% 

     b) pentru condiţii deosebite de muncă - 32,5 %  

             c) pentru condiţii speciale de muncă    - 37,5 % 

  Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art.16 alin.(2) din Legea 

nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de către salariaţi şi alte persoane asimilate,  

este de 9,5%,  indiferent de condiţiile de muncă. 

            Cotele de contribuţii datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc, prevăzute la art.101 

alin.(3) din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu 
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modificările şi completările ulterioare, se stabilesc de la 0,4 % la 2%, aplicate asupra sumei 

veniturilor brute realizate. 

            Contribuţiile de asigurări sunt realizate în sumă de 31.448,0 milioane lei, cu 923,8 milioane 

lei sub nivelul prevederilor definitive (95,8 % din totalul veniturilor încasate) şi sunt constituite din : 

             a) Contribuţiile  angajatorilor în sumă de 21.800,3 milioane lei cu 661,7 milioane lei (3,0 %) 

sub prevederile bugetare definitive, reprezintă 66,4 % din  veniturile totale realizate şi sunt 

constituite din : 

• Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori în sumă de 21.125,8 

milioane lei (94,2%), cu 1.294,4 milioane lei sub prevederile bugetare definitive ; 

• Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de 

angajatori în sumă de 674,4 milioane lei (1.612,9 %) cu 632,6 milioane lei peste 

nivelul prevederilor bugetare  definitive . 

  b) Contribuţiile asiguraţilor în sumă de 9.647,7 milioane lei cu 262,0 milioane lei sub 

prevederile bugetare definitive,  reprezintă 29,4% din totalul veniturilor realizate. În cadrul 

acestora o pondere importantă au următoarele contribuţii :    

• Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi în sumă de 10.139,9 

milioane lei, cu 282,4 milioane lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive ; 

• Contribuţia altor persoane asigurate în sumă de 322,4 milioane lei, cu 10,0 

milioane lei peste nivelul prevederilor bugetare definitive ; 

• Contribuţii facultative ale asiguraţilor în sumă de 9,5 milioane lei, care s-au 

realizat in procent de 100,4% faţa de prevederile bugetare definitive ; 

• Contributii la fondul de pensii administrat privat se scad ( - 822,0 milioane lei ) ; 

• Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat se scad (- 2,1 milioane lei) .  

2. VENITURI NEFISCALE  sunt realizate în sumă de 114,8 milioane lei cu 60,1 milioane 

lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive (0,4 % din totalul veniturilor încasate) şi cuprind 

urmatoarele :  

a) Venituri din vânzari de bunuri şi servicii în sumă de 102,1 milioane lei, cu 62,5 

milioane lei sub nivelul prevederilor definitive, din care  menţionăm : 

• Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă în sumă de 75,6 milioane lei, cu 

1,0 milioane lei peste nivelul prevederilor definitive; 
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• Diverse venituri în sumă de 25,8milioane lei cu 64,2 milioane lei, sub nivelul 

prevederilor definitive, reprezentând recuperări de debite provenite din pensii, 

recuperări debite agenţi economici, sume neclarificate; 

• Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi în sumă de 0,7 milioane lei. 

b) Venituri din proprietate în sumă de 12,7 milioane lei, cu 2,4 milioane  lei peste 

nivelul prevederilor definitive.     

 

3.SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT  primite de bugetul asigurărilor sociale de stat  în 

sumă de 1.379,6 milioane lei la nivelul prevederilor definitive. 

 

        4.SUME ÎN CURS DE DISTRIBUIRE  reprezintă contribuţii către bugetul asigurărilor 

sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale pentru somaj şi bugetul Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire, în sumă de 109,8 milioane 

lei (0,3 % din totalul veniturilor încasate),  reprezintă sumele încasate conform Ordinului 

Ministerului Economiei şi Finanţelor nr.1294/2007,  ce urmează a fi distribuite pe bugete de către 

organele fiscale competente potrivit reglementărilor legale. 

Ponderea principalelor categorii de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, în 

structură functională , este redată în graficul de mai jos :        

 

Grafic 2. Ponderea principalelor categorii de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat 

95.8%

0.4%
4.2%

0.3%

Contributii de 
asigurari

Venituri
nefiscale

Subventii de la
bugetul de stat

Sume in curs
de distribuire
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                          B.CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURĂRILOR        

                                                            SOCIALE DE STAT 

 

 

                         Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat efectuate în anul 2008 sunt 

în sumă de 33.704,6 milioane lei, cu 230,3 milioane lei sub nivelul  prevederilor bugetare definitive  

( 0,7 %). 

                In structură functională, cheltuielile  bugetului asigurărilor sociale de stat în sumă 33.704,6 

milioane lei se prezintă astfel : 

 

Grafic 3.     Cheltuielile  bugetului asigurărilor sociale de stat,  în structură funcţională  

- milioane lei – 

33,677.4

27.2

Asigurari si asistenta
sociala 

Asigurari si asistenta
sociala pentru accidente

de munca si boli
profesionale

 
                 1. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ  în sumă de 33.677,4 milioane lei, cu 205,1 

milioane lei sub nivelul prevederilor definitive, reprezintă 99,9% din totalul cheltuielilor şi cuprind: 

  a) Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe în sumă de 32.484,2 milioane lei reprezintă 

96,4% din totalul cheltuielilor aferente sistemului de pensii şi 99,9% faţă de o prevedere bugetară de 

32.503,6 milioane lei. 
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                             În cursul anului 2008 prin Ordonaţa Guvernului nr.26/2008, valoarea punctului de 

pensie s-a majorat la 697,5 iar prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2008 indemnizaţia  

pentru insoţitor a fost stabilită la 80% din valoarea punctului de pensie. 

                          b) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale în sumă de 510,9 

milioane lei, reprezintă 85,2 %  faţă de prevederile definitive şi au o pondere de 1,5 %  în totalul 

cheltuielilor, din care :     

  - cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor în sumă de 295,4 milioane lei  

     88,1 % faţă de prevederile  bugetare definitive ;   

                          - alte cheltuieli de administrare fond în sumă de 215,5 milioane lei, reprezintă     

                              81,7 % faţă de prevederile bugetare definitive . 

      c) Asistenţa acordată persoanelor în vârstă în sumă de 352,0 milioane lei, ceea ce 

reprezintă 84,2% faţă de prevederile bugetare definitive şi constă în plata serviciilor aferente biletelor 

de tratament balnear şi de odihnă utilizate, care se decontează de Casa Naţională de Pensii şi 

Asigurări Sociale. 

                   În anul 2008 prin Legea nr.387/2007 a  bugetului asigurarilor sociale pe anul 2008, s-a 

stabilit un număr de 550.000 de locuri la tratament balnear şi odihnă, din care 450.000 de locuri la 

tratament balnear şi 100.000 de locuri  la odihnă. 

                    Din numărul total de 550.000 de locuri la tratament balnear şi odihnă, au fost contractate 

un numar de 386.169 de locuri, din care 290.684 la tratament balnear şi 95.485 la odihnă. 

                    Din numarul total de 386.169 de locuri  contractate la tratament balnear şi odihnă, au 

fost valorificate, în cursul anului 2008, un numar de 325.351 de locuri din care 250.785 de locuri la 

tratament şi 74.566 de locuri la odihnă. 

d)Ajutoare pentru urmaşi în sumă de 329,2 milioane lei reprezintă 92,2 % faţă  

de prevederile bugetare definitive  şi au o pondere de 1,0 % in totalul cheltuielilor. 

Cuantumul ajutorului de deces stabilit în condiţiile legii, este stabilit în  cazul : 

• asiguratului sau pensionarului, la 1.550 lei 

• unui membru  de familie al asiguratului sau pensionarului, la 775 lei.  

                   e) Asistenţa socială pentru familie şi copii în sumă de 1,0 milioane lei  

reprezintă 20,6 % faţa de prevederile bugetare definitive. 

f) Asistenta socială în caz de boli sau invalidităţi   în sumă de 0,1 milioane   lei. 



 www.mfinante.ro 
 
                         www.mfinante.ro 
 

9

 

      2.  ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE  MUNCĂ             

ŞI BOLI PROFESIONALE   în sumă   de 27,2 milioane lei,   reprezintă  0,1 %  din  

totalul cheltuielilor astfel : 

                a) Cheltuieli cu asistenţa socială în caz de boli şi invalidităţi sunt în sumă de       19,3   

milioane lei (56,2% faţa de prevederile definitive), din care : 

• cheltuieli cu asistenţa socială în caz de boli în sumă de 11,3 milioane  lei sub 

nivelul prevederilor bugetare definitive cu 2,2 milioane lei;  

•   cheltuieli cu asistenţa socială în caz de invaliditate în sumă  de 8,0 milioane lei cu 

12,9 milioane lei sub nivelul prevederilor definitive;         

                   b) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale în sumă de  

5,8 milioane lei, reprezintă cheltuielile de administrare a fondului şi s-au realizat în procent de 

 84,7 %.         

                 c) Ajutoare pentru urmaşi sunt în sumă de 2,1 milioane lei, ceea ce  reprezintă  

73,1 % din prevederile bugetare definitive . 

 

               Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, în sumă de 33.704,6 milioane  lei, în 

structură economică, se prezintă astfel:       

 

             I..CHELTUIELI CURENTE în sumă de 33.714,8 milioane lei reprezintă   99,3%  faţă de 

prevederile bugetare definitive, din care: 

   a) Cheltuieli de personal în sumă de 165,3  milioane lei,  reprezintă    0,5 % din  totalul 

cheltuielilor ; 

 b) Bunuri şi servicii în sumă de 348,2 milioane lei,  care reprezintă    1,0 % din totalul 

cheltuielilor ; 

 c) Dobânzi în sumă de 13,5 milioane lei, cu 1,2 milioane lei sub nivelul prevederilor 

bugetare  definitive,  reprezintă 0,1 % din totalul  cheltuielilor; 

    d) Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, în sumă de 0,6   milioane lei,  cu 0,5 

milioane lei sub nivelul prevederilor definitive; 

                    e) Asistenţă socială în sumă de 33.187,2 milioane lei,cu 137,6 milioane lei sub    
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                       nivelul prevederilor bugetare definitive, reprezintă 98,5 %  din totalul  

                       cheltuielilor. 

 

           II. CHELTUIELI DE CAPITAL  sunt  realizate  în  sumă de  6,2  milioane lei 

(52,4 % faţa de prevederile definitive) pentru achiziţia de active fixe necesare derulării activităţii 

specifice de plata pensiilor şi retransmiterea certificatelor de stagiu pentru construcţii, achiziţionarea 

de aparatură birotică, alte active corporale. 

 

           III. OPERAŢIUNILE FINANCIARE, respectiv rambursări de credite în sumă de 3,6 

milioane lei (94,1% faţă de prevederile definitive) cu 0,2 milioane lei sub nivelul prevederilor 

bugetare definitive. 

 

           IV. PLAŢI EFECTUATE ÎN ANII  PRECEDENŢI  ŞI RECUPERATE ÎN ANUL 

CURENT  - 20,0 milioane lei. 

 

            În anul 2008 sunt prevăzute intrări de credite externe în sumă de 17,0 milioane  lei şi  

s-au efectuat cheltuieli în sumă de 3,6 milioane lei. 

            Ponderea principalelor categorii de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat, în 

structură economică, este redată în graficul de mai jos : 

Grafic 4.     Ponderea principalelor categorii de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de 

stat, în structură economică    

100.03%

0.02% 0.01% -0.06%

Cheltuieli curente Cheltuieli de capital Operatiuni financiare Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent
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                 C. DEFICITUL/EXCEDENTUL BUGETULUI ASIGURĂRILOR   

                                                         SOCIALE  DE  STAT 

 

  Execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat la 31.12.2008 s-a încheiat cu un   deficit de 

872,0 milioane lei, din care : 

              - execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat (fără a se lua in calcul veniturile şi 

cheltuielile sistemului de accidente de muncă şi boli profesionale) s-a încheiat cu un deficit în sumă 

de 1.531,6 milioane lei ; 

  - execuţia bugetului de asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi  

boli profesionale s-a încheiat cu un excedent în sumă de 659.6 milioane lei. 

 

 

 

                       EXECUŢIA BUGETULUI ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ      

     

                                        

    Veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor pentru  şomaj în anul 2008 s-au  constituit în 

baza Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.387/2007 privind bugetul asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2008, cu modificările  ulterioare. 

                  În conformitate cu prevederile art.21 din Legea nr.387/2007 a bugetului asigurărilor sociale 

de stat, veniturile încasate şi cheltuielile efectuate sunt influenţate cu suma de 30,4 milioane lei, 

reprezentând prestaţii de asigurări  pentru somaj, care se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, direct de 

către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate. 

                 Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj  întocmit  pe anul 

2008 se prezintă în indicatori sintetici, astfel:     
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Tabel 2.                                                                                                               -    milioane lei -  

 
Indicatori 
sintetici  

Prevederi 
bugetare iniţiale 

aprobate prin 
Legea 

nr.387/2007 

 
Prevederi  
bugetare      

definitive * 

 
 

Realizări 

% faţă de 
prevederile 
definitive 

(col.3/col.2) 

0 1 2 3 4 
A.VENITURI   TOTAL   
    din care :    
a)Venituri sistem  asigurări   
   pentru  şomaj 
b)Venituri fond garantare  
   pentru plata creanţelor  
   salariale  
 

1.957,3

1.747,8

209,5

1.957,8 
 
 

1.748,3 
 
 

209,5 

1.966,0

1.764,5

201,5

100,4

100,9

96,1

B.CHELTUIELI  TOTAL 
    din care :  
a)Cheltuieli sistem   
asigurări  
   pentru  şomaj 
b)Cheltuieli fond  
 garantare pentru plata 

   creanţelor salariale 
 

1.838,2

1.684,3

153,9

1.583,1 
 
 

1.569,2 
 
 

13,9 

1.386,2

1.381,2

5,0

87,5

88,0

36,1

C.EXCEDENT TOTAL 
   din care : 
a)Excedent sistem  asigurǎri  
   pentru  şomaj 
b)Excedent fond  garantare   
  pentru plata  creanţelor  
  salariale 
 

119,1

63,5

55,6

374,7 
 
 

179,1 
 
 

195,6 

579,8

383,3

196,5

154,7

214,0

100,4

 * Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din 
domeniul bugetar, a Ordonanţei Guvernului nr.26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2008, aprobat prin Legea nr.387/2007, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2008 pentru modificarea 
unor acte normative din domeniul social şi Ordonanţei de urgenţǎ a Guvernului nr.226/2008 privind unele mǎsuri 
financiar-bugetare.  
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                A. VENITURILE BUGETULUI ASIGURĂRILOR 

 PENTRU  ŞOMAJ 

 

 

  Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj încasate în anul 2008 sunt în sumă de 

1.966,0 milioane lei  (100,4 % faţă de prevederile bugetare definitive )  din care la bugetul 

asigurărilor pentru şomaj 1.764,5 milioane lei (100,9% faţă de prevederile bugetare definitive), iar la 

fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 201,5 milioane lei ( 96,1% faţă de prevederile 

bugetare definitive) .  

               În anul 2008, potrivit prevederilor art.29 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

art.7 din Legea nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata 

creanţelor salariale, cotele de contribuţii pentru şomaj se stabilesc astfel : 

 

      a)  contribuţia datorată de angajatori conform art.26 din Legea nr.76/2002  este 1 % în    

           perioada ianuarie –noiembrie şi 0,5 % începând cu luna decembrie ; 

b)  contribuţia individuală datorată conform art.27 din Legea nr.76/2002  este 0,5% ; 

c)   contribuţia datorată conform art.28 din Legea nr.76/2002 de persoanele asigurate  în baza 

contractului de asigurare pentru şomaj  este 1,5%  în perioada ianuarie-noiembrie şi 1% 

începând cu luna decembrie ; 

d)  contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata  creanţelor salariale în 

conformitate cu art.7 alin(1) din Legea  200/2006 este de 0,25% . 

 

      Menţionăm că, în anul 2008 comparativ cu anul 2007,  scăderea cotei de contribuţii la  

angajatori, este semnificativă şi a avut  efect negativ asupra încasărilor anului 2008.   

          Ponderea principalelor categorii de venituri ale bugetului asigurărilor pentru şomaj  este redată 

în graficul de mai jos : 
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Grafic 5. 
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Contributiile angajatorilor Contributiile asiguratilor Venituri nefiscale Incasari din rambursarea 
imprumuturilor acordate

Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj

 

              Principalele surse de venituri ale bugetului asigurărilor pentru şomaj se prezintă în structură 

astfel:  

         1.CONTRIBUŢII  DE  ASIGURĂRI   sunt   realizate  în  sumă  de 1.920,6 milioane lei    

(97,7 % din totalul veniturilor încasate) şi sunt constituite din: 

a) Contribuţiile angajatorilor în sumă de 1.371,1 milioane lei, faţă de  1.293,8   

     milioane  lei  prevederi  bugetare definitive reprezintă  69,7  %  din  totalul     

     veniturilor încasate . În cadrul acestora o pondere importantă au : 

• Contribuţii de asigurǎri pentru şomaj datorate de angajatori  în sumă de 1.170,7  

milioane lei ( 107,7  % faţă de prevederile bugetare definitive ) ; 

• Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale în 

sumă de 200,4 milioane lei  ( 96,4 % faţa de prevederile bugetare definitive). 

 b) Contribuţiile  asiguraţilor  în  sumă  de  549,5 milioane lei  faţă  de 561,2     milioane lei  

prevederi bugetare definitive ( 28,0  % din totalul veniturilor încasate).  În cadrul acestora o 

pondere importantă o au contribuţiile individuale în sumă 549,2 milioane lei cu 62,5 milioane 

lei peste nivelul prevederilor bugetare definitive.  

 

              2.VENITURI NEFISCALE  în sumă de 30,4 milioane lei, respectiv 1,5 % din   veniturile 

realizate,  reprezintă : 
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 a) venituri  din  proprietaţi în sumă de 23,4 milioane lei  faţă de  15,2  milioane lei  

prevederi definitive. În cadrul acestora o pondere   importantă o au veniturile din 

dobânzi în sumă de 22,3 milioane lei ; 

b) venituri din vânzări de bunuri şi servicii în sumă de 7,0 milioane lei,  faţă de 7,6 

milioane lei prevederi bugetare definitive. 

  

             3.ÎNCASǍRI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE  pentru 

înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii reprezintă credite rambursate până la 

31.12.2008  în sumă de 15,0 milioane lei ( 0,8 % din totalul veniturilor încasate ). 

 

 

                               B. CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURĂRILOR 

PENTRU  ŞOMAJ 

 

  Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor pentru şomaj  în anul 2008 sunt în sumă de 

1.386,2 milioane lei (87,5 % faţa de prevederile bugetare definitive), din care 5,0 milioane lei sunt 

aferente Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.    

             Ponderea principalelor categorii de cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru şomaj, este 

redată în graficul de mai jos:   

 

 Grafic 6.           
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      În structura funcţională, cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj se prezintă după cum 

urmează :         

          1.ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ  în sumă de 1.100,3 milioane lei, reprezintă    

79,4 % din totalul cheltuielilor şi cuprind : 

a) asigurări pentru şomaj în sumă de 910,6 milioane lei, cu 77,6  milioane lei  sub  

nivelul  prevederilor  bugetare definitive  ( 92,1 %); 

b) prevenirea excluderii sociale în sumă de 15,9 milioane lei ; 

c) alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale în sumă de 173,8 

milioane lei. În cadrul acestor cheltuieli o pondere însemnată o au cheltuielile de 

administrare fond  în sumă de 167,4 milioane lei (  96,3 %). 

 

           2. ACŢIUNI GENERALE, ECONOMICE, COMERCIALE SI DE  MUNCĂ           

              Cheltuielile  pentru acţiunile generale, economice, comerciale şi de muncă   sunt  în  sumă  

de 249,9  milioane lei, (18,0 % din totatul cheltuielilor) şi au fost efectuate astfel :  

a) 187,7  milioane lei pentru stimularea creerii de locuri de muncă ;  

b)  59,4 milioane lei  pentru sustinerea proiectelor privind măsuri active pentru 

combaterea şomajului (lucrări publice, bursa locurilor de muncă) ; 

c) 2,8 milioane lei pentru alte acţiuni generale de muncă.   

   

3. INVĂTĂMÂNT 

                 Cheltuielile pentru învăţământ sunt în sumă de 31,0 milioane lei, respectiv 2,2 % faţă de 

totalul cheltuielilor şi au fost efectuate pentru calificarea si recalificarea şomerilor în cadrul centrelor 

de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare profesională în sumă de 11,9 milioane lei şi 

alte cheltuieli în domeniul învăţământului în sumă de 19,1 milioane lei. 

 

             4.CHELTUIELILE  FONDULUI  DE GARANTARE  PENTRU  PLATA     

                CREANŢELOR  SALARIALE   în  sumă  de 5,0 milioane lei, reprezintă  0,4 %    din 

totalul cheltuielilor  astfel : 

                a) asigurări pentru plata creanţelor salariale  în sumă de 3,9 milioane lei ; 

    b) cheltuieli de gestionare ale Fondului de garantare a creanţelor salariale în sumă de   
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     1,1 milioane lei . 

     Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj în sumă de 1.386,2 milioane lei, în 

structură economică se prezintă astfel: 

               I.CHELTUIELI CURENTE în sumă de 1.368,9 milioane lei reprezintă 98,7  %  din 

totalul cheltuielilor, din care: 

 a) Cheltuieli de personal în sumă de 119,8 milioane lei, reprezintă  8,6  %  din totalul   

cheltuielilor; 

        b) Bunuri şi servicii în sumă de 52,9 milioane lei, reprezintă   3,8 % din  totalul 

cheltuielilor; 

                 c) Dobânzi în sumă de 5,1 milioane lei  ;  

  d) Subvenţii în sumă de 4,6 milioane lei ; 

  e) Transferuri între unităţi ale administraţiei publice  în sumă de 257,0 milioane 

      lei sunt constituite din:      

- transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de 

stat 151,8 milioane lei reprezentând  contribuţiile pentru asigurări sociale datorate de 

persoanele aflate în şomaj ; 

           -  transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale pentru    

               finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă  57,8  

               milioane lei ; 

- transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul                  Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate 35,4                      milioane lei 

reprezentând contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele 

aflate în şomaj ; 

 - transferuri către instituţii publice 12,0 milioane lei, reprezentând  sume  alocate         

centrelor regionale de formare profesională a adulţilor în completarea      veniturilor 

proprii. 

                    f) Asistenţa socială în sumă de 924,7 milioane lei reprezintă  66,7  % din totalul   

                        cheltuielilor şi cuprinde :                  

- asigurări sociale în sumă de 723,3 milioane lei ; 

- ajutoare sociale în sumă de 201,4 milioane lei. 
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  g) Alte cheltuieli în sumă de 3,9 milioane lei reprezentând sume aferente plăţii   

      creanţelor salariale.  

  h) Alte transferuri  în sumă de 0,9 milioane lei  reprezintă programe  Phare şi  

       alte programe cu finanţare nerambursabilă.    

          

         II.CHELTUIELI DE CAPITAL în sumă de 11,5 milioane lei reprezintă  0,8 %  din totalul 

cheltuielilor şi s-au efectuat pentru achiziţii de active fixe şi reparaţii capitale aferente activelor fixe. 

  

 

         III. OPERAŢIUNI FINANCIARE  în sumă de 12,7  milioane lei  reprezintă 0,9  % din totalul 

cheltuielilor şi sunt formate din : 

  a) Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj în anul 2008  în sumă de 3,2   

 milioane lei ; 

b) Rambursări de credite  externe  în sumă  de  9,5  milioane lei . 

   

IV. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 

CURENT    - 6,9 milioane lei . 

     

  În  anul 2008 sunt prevăzute intrări de credite externe în sumă de 9,9 milioane lei şi 

 s-au efectuat cheltuieli în sumă de 5,2 milioane lei. 

 

 

                              C. EXCEDENTUL BUGETULUI ASIGURĂRILOR  

                                                         PENTRU ŞOMAJ 

 

            Execuţia bugetului asigurărilor pentru şomaj s-a încheiat la finele anului 2008 cu un 

excedent de 579,8 milioane lei din care : 

 -  sistemul asigurărilor pentru şomaj  383,3 milioane lei  

       -  fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 196,5 milioane lei  

 


