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1. BUGETUL   ASIGURARILOR   SOCIALE   IAN-DEC 2019 

CHELTUIELI  efecuate din BASS  Ian-dec 2019 

CHELTUIELI CURENTE 876.254.575 

Cheltuieli salariale  3.884.087 

Bunuri si servicii 415.023 

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 5.397.863 

Investitii 13.966 

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 
aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor 
instituţii publice 

-7.688 
Pensii si ajutoare pentru batranete 

850.255.024 
Ajutoare pentru urmasi din care: 16.273.616 

Ajutoare de deces pentru asigurati platite de CJP 624.133 

Ajutoare de deces deduse de agenti 12.325 
Ajutoare de deces pentru pensionari 15.637.158 

 

Veniturile totale constituite la BASS,  Ian-dec 2019 

VENITURI - TOTAL 373.019.002 
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori 4.371.162 
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane aflate in somaj 0 
Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de 
muncă 236.335 

Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de 
muncă 38.967 
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati 348.585.552 

Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de 
contract de asigurare 2.990.822 

Contributii de asigurari sociale datorate de persoane care realizeaza 
venituri din activitati independente, activitati independente, activitati 
agricole si asocieri fara personalitate juridica 

895.137 

Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza 
venituri din drepturi de proprietate intelectuala 

47.236 



Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza 
venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile 
incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent 

1.499 

Contributia de asigurari sociale datorata de persoane care realizeaza 
venituri din salarii din domeniul constructiilor 

11.338.395 
Contributii de asigurari sociale aferente declaratiei unice 

3.916.336 

Contributia pentru bilete de tratament 1.149.481 

Venituri din amenzi 2,400 

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de pensii 
150.070 

Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturi necuvenite aferente 
sistemului public de pensii 134.710 

Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, incasate in contul unic, in 
curs de distribuire -840.100 

 

2. FONDUL DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE   
 IAN-DEC  2019 

CHELTUIELI  efecuate din FAMBP Ian-dec 2019 

CHELTUIELI TOTAL 1.618.877 

Cheltuieli de personal 196.441 
Bunuri si servicii 341 

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor, din care: 7952 
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 
aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor 
instituţii publice -3.188 
Pensii si ajutoare pentru batranete,din care: 

1.168.048 
Asistenta sociala - ITM platite de CJP 96.781 
Compensatii pentru atingerea integritatii 12.120 
Ajutoare pentru urmasi 17,952 
Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala 122.430 

 

VENITURI - TOTAL 890.048 
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 
datorate de angajatori 50.374 

Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de 
munca si boli profesionale 839.674 

 

 

 

 



 

3. BUGETUL DE STAT IAN-DEC 2019 

Cheltuieli  Ian-dec 2019 

Cheltuieli  efectuate din BS 152.483.488 

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor,  
1.315.151 

Pensii din care: 
151.168.337 

Pensii I.O.V.R. 66.256 

Ajutor de deces 5.163 

Indemnizatie Veterani de razboi (legea 49/1991 si legea 
44/1994_modificate de OUG9/2015)+Ajutoare anuale veterani 

3.935.970 

Indemnizatie D.L.118/1990 (modificat de legea 69/2015_ persoane 
persecutate politic) 

15.009.287 

Indemnizatie Legea 341/2004 (revolutionari) 613.282 

Indemnizatie legea 189/2000 (modificat de legea 143/2014_persoane 
deportate in strainatate) 

933.576 

Indemnizatie Legea 309/2002 (persoane care au efectuat stagiul militar in 
directiile de munca) 

1.159.380 

Pensie Legea 303/2004 (procurori si judecatori-magistrati) 16.290.568 

Pensie agricultori 59.266.610 

Indemnizatie L109/2005 (artisti)   

Indemnizatie Lege 8/2006 (uniunile de creatie) 315.151 

Ajutor lunar Legea 578/2004 (sotul  supravietuitor) 2.968.524 

OUG 6/2009 (indemnizatie sociala mimim garantata) 43.193.523 

Indemnizatie insotitor 4.841.373 

Abonamente telefonice veterani 24.293 

Abonamente telefonice  DL118/1990 208.838 

Abonamente telefonice L189/2000 1.726 

Bilete calatorie 118/1990, din care: 9.187 

* Transport urban gratuit   

Bilete de calatorie 189/2000, din care: 1.336 

Pensie serviciu  Legea 130/2015 (personal auxiliar instante judecatoresti si 
parchete) 

1.237.718 

Pensie serviciu Legea 83/2015 (aviatori) 102.411 
Pensie Legea 7/2016 (modificarea si completare lg217/2008; lg 94/1992-
curtea de conturi) 984.165 

 


