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3. Scopul procedurii operaţionale 
 
 
 

3.1. Stabileşte modul de realizare al activităţii necesare implementării Standardului 14: Raportarea 
Contabilă şi Financiară din cadrul Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 
intern managerial al entităților publice, de catre compartimentele de specialitate şi persoanele 
implicate în cadrul acesteia. 

3.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii care face obiectul 
procedurii operaţionale. 

3.3. Asigură continuitatea activităţii care face obiectul procedurii operaţionale, inclusiv în condiţii de 
fluctuaţie a personalului. 

3.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control, iar pe 
Manager, în luarea deciziei. 

3.5. Asigură realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor MNSDG, stabilite în 
concordanţă cu propria misiune, în condiţiile de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă. 

3.6. Asigură realizarea celor patru faze ale executiei bugetare a cheltuielilor MNSDG, respectiv 
angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, având un rol important în prelucrarea, 
transmiterea, şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi 
fluxurile de trezorerie atât pentru cerinţele interne ale instituţiei cât şi pentru utilizatori externi 
stabiliţi de reglementările în vigoare. 

3.7. Prezintă modul de organizare şi conducere a contabilităţii din cadrul MNSDG, pentru a asigura 
înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, transmiterea, şi păstrarea informaţiilor cu 
privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie atât pentru cerinţele 
interne ale instituţiei cât şi pentru utilizatori externi stabiliţi de reglementările în vigoare. 

3.8. Asigură realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor MNSDG, stabilite în 
concordanţă cu propria misiune, în condiţiile de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă. 

3.9. Asigură cadrul pentru protejarea fondurilor publice împotriva pierderii datorate erorii, risipei, 
abuzului sau fraudei. 

3.10. Prezintă modul în care se exercită CFPP de către persoanele din cadrul BC, numite prin Decizie, 
privind CFPP, prin respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii. 

3.11. Asigură cadrul pentru dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, 
actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere. 

3.12. Conducătorul entităţii publice asigură buna desfăşurare a proceselor şi exercitarea formelor de 
control intern adecvate, care garantează că datele şi informaţiile aferente utilizate pentru întocmirea 
situaţiilor contabile anuale şi a rapoartelor financiare sunt corecte, complete şi furnizate la timp.  

3.13. Conducătorul entităţii publice este responsabil de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi de 
prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrarea sa, 
precum şi a execuţiei bugetare, în vederea asigurării exactităţii tuturor informaţiilor contabile aflate 
sub controlul său.  
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3.14. Conducătorul compartimentului financiar-contabil asigură calitatea informaţiilor şi datelor contabile 
utilizate la realizarea situaţiilor contabile, care reflectă în mod real activele şi pasivele entităţii 
publice.  

3.15. Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de rapoarte anuale de performanţă, în care se prezintă 
pentru fiecare program obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile 
asociate.  

3.16. În entitatea publică sunt elaborate proceduri şi controale contabile documentate în mod 
corespunzător, vizând corecta aplicare a actelor normative din domeniul financiar- contabil şi al 
controlului intern.  

3.17. Asigură condiţiile necesare cunoaşterii, de către personalul angajat din MNSDG a prevederilor 
legale care reglementează procedura operaţională. 
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4. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

 
 

 
4.1. Procedura operaţională cuprinde etapele ce trebuie urmate, metodele de lucru stabilite si regulile de 

aplicat in vederea cunoasterii de către personalul din MNSDG a prevederilor legale care 
reglementeaza activitatea specifică procedurii operaţionale. 

4.2. Activitatea care face obiectul procedurii operaţionale asigură, prin acţiunile desfăşurate, 
implementarea Standardului 14: PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ privind Raportarea Contabilă şi 
Financiară din cadrul Ordinului nr. 400/2015, în MNSDG. 

4.3. Contabilitatea MNSDG asigură informaţii ordonatorului de credite cu privire la execuţia bugetului 
instituţiei, rezultatul execuţiei bugetare şi a patrimoniului aflat în administrare. 

4.4. Procedura se aplică în cadrul MNSDG de către Biroul Contabilitate si Compartimentul Financiar-
Salarizare, în elaborarea tuturor documentelor contabile ale institutiei. 

4.5. Contabilitatea instituţiei asigură informaţii ordonatorului de credite cu privire la execuţia bugetului 
de venituri şi cheltuieli, rezultatul execuţiei bugetare, patrimoniul aflat în administrare, rezultatul 
patrimonial, costul programelor aprobate prin buget, dar şi informaţii necesare pentru întocmirea 
situaţiilor financiare. 

4.6. Procedura are ca obiect stabilirea acţiunilor desfăşurate, a persoanelor implicate şi a documentelor 
privind execuţia cheltuielilor care se efectuează din fonduri publice. 

4.7. Evidenţa ALOP descrisă în cadrul procedurii asigură informaţii ordonatorului de credite cu privire 
la execuţia bugetului instituţiei, rezultatul execuţiei bugetare şi a patrimoniului aflat în administrare. 

4.8. Procedura se aplică tuturor tipurilor de Acţiuni/Proiecte/Investiţii în care sunt implicate 
cheltuieli/plăţi parţiale sau totale din fondurile bugetare, indiferent de tip, de colaboratori sau de 
calitatea acestora. 
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5. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 
 

 5.1. Reglementări internaţionale 
  Nu e cazul. 

        
5.2. Legislaţie primară 

5.2.1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
5.2.2. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
5.2.3. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
  5.3. Legislaţie secundară 

5.3.1. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

5.3.2. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 
preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5.3.3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

5.3.4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate; 

5.3.5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

5.3.6. norme metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale, precum 
şi a unor raportări financiare lunare, elaborate de Ministerul Finanţelor Publice; 

5.3.7. norme metodologice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile 
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 

  
5.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale MNSDG 

5.4.1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” 
5.4.2. Regulamentul de Ordine Interioară al Muzeului Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” 
5.4.3. Alte acte normative, in vigoare, care reglementează activităţile descrise. 
5.4.4. Decizii ale Managerului MNSDG. 
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6. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 
 
6.1. Definiţii ale termenilor 
 

Nr. 
crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1 
An bugetar 

Anul financiar pentru care se aprobă bugetul; anul bugetar este anul 
calendaristic care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 
decembrie 

2 Angajament 
bugetar global 

Angajament  bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care priveşte 
cheltuielile curente de funcţionare de natură administrativă 

3 Angajament 
bugetar 
individual 

Angajament specific unei anumite operaţiuni noi care urmează să se 
efectueze 

4 Angajare 
cheltuială 

Faza în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care 
rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice 

5 Articol bugetar Subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare, determinată în funcţie de 
caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi care 
desemnează natura unei cheltuieli, indiferent de acţiunea la care se referă 

6 

Balanţa de 
verificare 

Procedeu contabil prin care, lunar, trimestrial, semestrial sau ori  de cate ori 
este nevoie, se grupează si se sistematizează informaţiile in conturi, 
urmarindu-se respectarea dublei înregistrări (Lista tuturor conturilor soldate 
si nesoldate) 
 

7 Bilanţ Act de contabilitate prin care se constată situaţia activului şi pasivului unei 
activităţi financiare pentru o anumită perioadă de timp 

8 Birou Financiar 
Contabilitate 

Structura organizatorică din cadrul MNSDG în care este organizată execuţia 
bugetară  

9 Buget  Document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi 
cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcţie operaţionale de 
finanţare a instituţiilor publice 

10 
Cartea mare 

Document în care sunt prezentate, in funcţie de forma, informaţii privind 
soldurile, rulajele si sumele conturilor 

11 Cheltuieli 
bugetare 

Sumele aprobate în buget, în limitele şi potrivit destinaţiilor stabilite prin 
buget 
 

12 Circuitul 
documentelor 

Prezentarea schematică a circulaţiei documentelor în cadrul unei activităţi, 
unui proces sau unei entităţi, între diverse posturi de lucru, indicându-se 
originea şi destinaţia lor, şi care oferă o viziune completă a traseului 
informaţiilor şi a suporturilor lor.  

13 Clasificaţie 
bugetară 

Gruparea  veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie şi 
după criterii unitare 
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Nr. 
crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

14 Compartiment 
Finaciar-
Salarizare 

Structura organizatorică din cadrul MNSDG 

15 

Conformitate 

Caracteristica unei operaţiuni, a unor acte sau fapte administrative produse în 
cadrul unei instituţii publice de a corespunde politicii asumate în mod expres 
în domeniul respectiv de către instituţia în cauză sau de către o autoritate 
superioară acesteia, potrivit legii 

16 

Cont 

Procedeu contabil de urmărire permanenta si sistematica, intr-o forma 
speciala, in expresie valorica si uneori cantitativa, existenta si mişcarea 
mijloacelor si a surselor acestora, precum si procesele economice si 
rezultatele acestora; 
 

17 Contabil Denumire generică pentru persoana şi/sau persoanele care lucrează în CS, 
care verifică documentele justificative şi întocmesc instrumentele de plată a 
cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice 

18 
Control   
financiar  
preventiv   

Activitatea  prin  care  se  verifică  legalitatea  şi regularitatea 
operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului 
public, înainte de aprobarea acestora; 
 

19 

Creanţe 

Valori avansate temporar de o organizaţie terţilor (persoane fizice sau 
juridice) pentru care urmează sa primească un echivalent (o suma de bani sau 
un serviciu); 
 

20 

Credit 

Partea dreapta a oricărui cont - relaţie băneasca apăruta in legătura cu 
acordarea de împrumuturi in bani unor persoane (fizice sau juridice) sau 
in legătura cu amânarea plaţii pentru merfurile/serviciile prestate; 
 

21 

Credit bugetar 

Suma aprobata prin buget, reperezentand limita maxima pana la care se pot 
ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele 
contactate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru 
actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plati din 
buget pentru celelalte actiuni 

22 
Deschidere de 
credite 
bugetare 

Aprobare comunicată Trezoreriei Statului de către Ordonantatorul 
principal de credite in limita căreia se pot efectua repartizări de credite, 
bugetare si plaţi de casa din bugetele locale; 
 

23 Economicitate  Minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate 
ale unei activităţi cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate 

24 Ediţie a unei 
proceduri 
operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, 
aprobată şi difuzată 
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Nr. 
crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

25 Eficacitate  Gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre 
activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii 
respective 

26 Eficienţă Maximizarea rezultatelor unei activităţi în funcţie de resursele utilizate 
27 

Evidenta  
contabila   

Înregistrare   sistematica  a   informaţiilor   privind   situaţia patrimoniala si a 
rezultatelor   obţinute de către un agent economico-social, atât pentru 
necesităţile acestuia cat si pentru relaţiile cu asociaţii sau acţionarii, 
clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale si alte persoane juridice sau fizice 
; 

28 Execuţie 
bugetară 

Activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a cheltuielilor 
aprobate prin buget 

29 Execuţie 
bugetară 

Activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii 
cheltuielilor aprobate prin buget 

30 Extras de cont Document ce atesta tranzacţiile cu disponibilităţi; 
31 

Fise de cont 

Document contabil unde se înregistrează in ordine cronologica toate 
operaţiile economice după documentele de evidenta si după articole 
contabile; 
 

32 Fonduri publice Sume alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale 
de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele 
instituţiilor publice autonome, fonduri provenite din credite externe 
contractate sau garantate de stat şi a căror rambursare, dobânzi şi alte costuri 
se asigură din fonduri publice şi din fonduri externe nerambursabile 

33 
Furnizor 

Datorie   a  organizaţiei   echivalenta  valorii   bunurilor,   lucrărilor  si 
serviciilor primite de la terţi; 
 

34 

Garanţie 

Ansamblu de mijloace juridice de garantare a obligaţiilor prin afectarea 
unui bun al debitorului sau chiar al altei persoane, in scopul asigurării 
executării obligaţiei asumate; 
 

35 
Jurnal 

Un registru contabil unde se inregistreaza toate operaţiunile – mişcările 
patrimoniului (economico-fmanciare) sistematic si in ordine cronologica; 
 

36 Legalitate  Caracteristica unei operaţiuni de a respecta prevederile legale aplicabile la 
data efectuării acesteia 

37 Lege bugetară 
anuală 

Lege care prevede şi autorizează pentru fiecare an bugetar veniturile şi 
cheltuielile bugetare, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar 

38 Lege de 
rectificare 

Lege care modifică în cursul exerciţiului bugetar legea  bugetară anuală; 
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Nr. 
crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

39 Lichidare 
cheltuială 

Faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifică existenta 
angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se 
verifică condiţiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza 
documentelor justificative care sa ateste operaţiunile respective. 

40 

Nota contabila 

Document justificativ de înregistrare in contabilitatea sintetica si analitica, 
de regula pentru operaţiunile care nu au la baza documente justificative 
(stornari, virări, etc); 
 

41 Obligaţie de 
plata 

Raport juridic în virtutea căruia debitorul este ţinut faţă de creditor la a 
da o anume suma sub sancţiunea constrângerii; 

42 Operaţiune  Orice acţiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a 
patrimoniului public, indiferent de natura acesteia 

43 Ordonanţare 
cheltuială 

Faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri 
au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi că plata poate fi 
realizată 

44 Ordonator de 
credite 

Persoana împuternicită prin lege să dispună şi să aprobe operaţiuni 

45 Patrimoniu 
public 

Totalitatea drepturilor şi obligaţiilor statului, unităţilor administrativ 
teritoriale sau ale entităţilor publice ale acestora, dobândite sau asumate cu 
orice titlu. Drepturile şi obligaţiile se referă atât la bunurile din domeniul 
public cât şi la cele din domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ 
teritoriale  

46 

Plata 

Faza din procesul execuţiei bugetare reprezentând actui final prin care 
instituţia publică achită obligaţiile sale faţă de terţii creditori (este 
eliberată de obligaţiile sale faţă de terţii creditori); 
 

47 Plata 
cheltuielilor  

Actul final prin care instituţia publică achita obligaţiile sale faţă de terţi. 

48 Procedura Atunci când este utilizat în cadrul metodologiei de derulare a misiunilor de 
audit public intern, termenul se referă la activităţile necesar a fi parcurse în 
cadrul fiecărei etape, în funcţie de tipul misiunii. Acestea nu se identifică cu 
procedurile elaborate în baza Ordinului nr. 400/2015 

49 Procedură de 
sistem 

Procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul 
tuturor departamentelor din cadrul instituţiei publice 

50 
Procedura 
operaţională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 
metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării 
activităţii, cu privire la aspectul procesual 

51 
Proces bugetar 

Etape consecutive de elaborare, aprobare, executare, control si raportare ale 
bugetului care se incheie cu aprobarea contului de executie a acestuia 

52 
Proiect de 
operaţiune 

Orice document prin care se urmăreşte efectuarea unei operaţiuni, în forma 
pregătită în vederea aprobării sale de către autoritatea competentă potrivit 
legii 



 
 

MUZEUL NAŢIONAL AL 
SATULUI “DIMITRIE 

GUSTI” 
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  
Privind 

RAPORTAREA CONTABILĂ ŞI 
FINANCIARĂ 

 

COD: PO–07 

Editia: I 
 
Revizia: 2  
 
Pagina 11 din 170 

COD: PO–07 

 

 11

Nr. 
crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

53 Registru   Jurnal   Documentul   contabil   in   care   se   efectuează   înregistrarea cronologica a 
tuturor tranzacţiilor,  evenimentelor si  a operaţiilor,  prezentând sumele 
conturilor implicate debitoare sau creditoare si alte informaţii legate de 
acestea 

54 Regularitate  Caracteristica unei operaţiuni de a respecta ansamblul principiilor şi regulilor 
procedurale şi metodologice aplicabile categoriei de operaţiuni dinc are face 
parte 

55 

Scadentar 

Document de eşalonare a cheltuielilor ce se efectuează in perioada 
curenta  si  privesc  perioadele  viitoare  si  care  urmează  a  se  repartiza  
lunar asupra cheltuielilor; 
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6.2. Abrevieri ale termenilor 
 
Nr. 
crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1 PO Procedură operaţională 
2 E Elaborare 7 R Răspunde 
3 V Verificare 8 Co Colaborează 
4 A Aprobare 9 D Distribuie 
5 Ap. Aplicare 10 G Gestionează documentul 
6 Ah. Arhivare 11 ID I se difuzează 

12 OMFP  
ul Ministrului Finanţelor Publice 

13 MNSDG   Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” 
14 Manager Manager 
15 DE Director Economic 
16 SCIM Sistem de control intern/managerial 
17 R-SCIM Responsabil cu Sistemul de control intern/managerial 
18 CS Compartiment de Specialitate 
19 SCS Şef Compartiment de Specialitate 
20 RU Resurse Umane 
21 RRU Responsabil Resurse Umane 
22 PV Proces verbal 
23 CFPP Control financiar preventiv propriu 
24 ANAF Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
25 DGFP Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
26 MFP Ministerul Finanţelor Publice 
27 AFP Administraţia Finanţelor Publice 
28 BC Biroul Contabilitate 
29 BVC Bugetul de venituri si cheltuieli 
30 CFS Compartiment Financiar Salarizare 
31 R-ALOP Responsabil ALOP 
32 PN-CFPP Persoane nominalizate prin decizia Managerului să exercite controlul 

financiar preventiv 
33 PE-BC Personal de execuţie Birou Contabilitate 
34 TS Trezoreria Sectorului 
35 TMB Trezoreria Municipiului Bucuresti 
36 CFPP Control financiar preventiv propriu 
37 ALOP Angajare, lichidare, ordonantare, plata cheltuielilor 
38 GM Gestionar Magazie 
39 R-OIMF Responsabil cu gestiunea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe 
40 S-BC Şef Birou Contabilitate 
41 P-BC Personal de execuţie Birou Contabilitate 
42 CA Consiliul de Administratie 
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7. Descrierea procedurii operaţionale 
 

 
7.1.  Generalităţi  
 Instituţiile publice autonome si instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit Legii 

contabilităţii nr. 82/1991, republicata, sa întocmească situaţii financiare trimestriale si anuale. 

Situaţiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat in 
administrarea statului si a unităţilor administrativ-teritoriale, precum si a execuţiei bugetului de venituri si 
cheltuieli la sfârşitul anului financiar trecut. 

Situaţiile financiare se intocmesc la nivelul instituţiei şi pentru activităţile proprii. 

Situaţiile financiare anuale se compun din : 

• Bilanţ; 
• Contul de rezultat patrimonial; 
• Situaţia fluxurilor de trezorerie; 
• Situaţia modificărilor in structura activelor nete/capitalurilor; 
• Conturile de execuţie bugetara; 
• Anexe la situaţiile financiare, care includ: 

-    politici contabile  
-    note explicative. 

Responsabil de proces: Director Economic (DE) 
 

7.2.  Date de intrare ale procesului: 
• Bugetul in vigoare al  instituţiei 
• Contractele de Achiziţie, Colaborare, Finanţare, închiriere, Concesionare, Asociere,etc. cu 
Anexele lor in care se dataliaza cheltuielile si sunt prevăzute termenele de plata 
• Propunere de plata  
• Angajament de plata 
• Ordonantare de plata 

• Plata 

• Facturi de la furnizori 
• Deconturi 
• Inventare 

• Extrase de cont 

• Registre contabile 

  

� Bugetul de venituri si cheltuieli este instrumentul principal de conducere, prognozare si analiza a 
activitatii economico-financiara a institutiei. El cuprinde resursele financiare pentru realizarea obiectivelor 
prevazute in planul strategic al institutiei. 
 BVC, cuprinde in structura: 

• veniturile pe subdiviziuni ale clasificatiei indicatorilor (capitol, subcapitol, paragraf); 
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• cheltuielile pe subdiviziunile aceleiasi clasificari (capitole, subcapitole, titluri, articole si 
aliniate). 

   Documente utilizate: 
• sursele de venituri si baza legala a incasarii lor; 
• planul de achizitii care cuprinde necesarul de materiale, obiecte inventar, servicii, lucrarii, 

imobilizari, fond de carte, rechizite, etc; 
• statele de functii; 
• statistici privind studentii, masteranzii, doctoranzii din care rezulta cuantumul de burse si 

transport studenti; 
• notele de fundamentare a costurilor privind deplasarile in tara si strainatate, stabilte in 

conformitate cu actiunile prevazute in planul operationale; 
• notele de fundamentare a costurilor privind utilitatile; 
• nivelul preturilor si tarifelor. 

 Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa elaborarea şi 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli în MNSDG. 

   Bugetul de venituri si cheltuieli cu repartizare pe trimestre, se definitiveaza si se aproba de catre 
Ordonatorul principal de credite, dupa aprobarea bugetului de stat. Concomitent cu BVC se aproba si 
listele cuprinzind cheltuielile de capital cu defalcare pe surse de finantare. 

 Prevederile capitolului „Venituri”constituie limite minime, iar cele de la capitolul „ Cheltuieli”, 
limite maxime. 

    Veniturile universitatii sunt structurate astfel: 
a) venituri proprii formate din: 

- sume primite de la Ordonatorul principal de credite conform contractului institutional; 
- venituri proprii din taxe si tarife din activităţile desfăşurate conform ROF; 
- alte venituri proprii (concesiuni si inchirieri; donatii si sponsorizari; prestari servicii; dobanzi; valorificarea 
unor bunuri). 
           b) venituri din activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta , expertiza. 
           c) alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala: 
- reparatii capitale; 
- dotari si alte investitii; 
- sume alocate pentru realizarea unor obiective de investitii. 
          d) sume primite din finantarea nerambursabila.      
 In bugetul de venituri si cheltuieli sunt fundamentate si prezentate urmatoarele categorii de 
cheltuieli. Se va analiza aspectul legalitatii si oprtunitatii cheltuielilor propuse. 
          Cheltuieli pentru activitatea de baza, care cuprind: 

a) cheltuieli pentru finantarea de baza; 
b) cheltuieli din venituri proprii; 
c) cheltuieli pentru activitatea de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta, expertiza; 
d) cheltuieli din subvenţii de la bugetul de stat cu destinatie speciala: 

- cheltuieli pentru reparatii capitale; 
- cheltuieli pentru dotari si alte investitii; 
- cheltuieli pentru realizarea unor obiective de investitii. 

e) cheltuieli din sume primite din finantarea nerambursabila.      
Accesul la legislaţia aplicabilă pentru BC se face prin intermediul aplicaţiei informatice  INDACO – 

Lege 5, la care au acces salariaţii  MNSDG. 
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Bugetul de venituri si cheltuieli  se intocmeste in cadrul directiei economice in 2 exemplare, 1 
exemplar pentru Ordonatorul principal de credite, 1 exemplar pentru MNSDG. Se arhiveaza si pastreaza 
conform nomenclatorului arhivistic al MNSDG. 
 

7.3. Resurse necesare 

 Resurse materiale:  

a) materiale consumabile alocate pentru desfăşurarea activităţii; 
b) materiale informatice pentru procesarea, stocarea şi difuzarea informaţiilor, acces la baza de date 

şi reţea. 
 
   Resurse umane: pentru implementarea prezentei proceduri sunt implicaţi Managerul, DE şi şefii 

CS. 
         Resurse financiare: sumele aferente alocate acestei activităţi în Bugetul MNSDG. 

 
7.4. Elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli prin parcurgerea fiecărui capitol. 

Capitolul Cheltuieli: 
a) cheltuieli de personal; cheltuielile privind salariile se stabilesc de DE pe baza statelor de functii si a 
legislatiei in vigoare; 
Se impart in:  
- cheltuieli salariale in bani: salarii de baza; sporuri pentru conditii de munca; indemnizatii de delegare; 
indemnizatie de hrana; alte drepturi salariale in bani; 
- cheltuieli salariale in natura – vouchere de vacanta 
- contributii – contributia asiguratorie pentru munca CAM 2,25% 
b) cheltuieli de deplasare in tara si in strainatate - se previzioneaza tinand seama de: 
- numarul mediu de personal care se va deplasa, determinat in functie de cerintele compartimentelor de 
specialitate; 
- durata medie a unei deplasari; 
- valoarea diurnei conform reglementerilor in vigoare; 
- costul mediu al transportului; 
- valoarea medie a cheltuielilor de cazare. 
c) cheltuieli materiale si servicii 
-  pentru fiecare alineat al clasificatiei bugetare se au in vedere cheltuielile anului anterior, cantitati, preturi 
de achizitie, corelate cu prevederile privind evolutia preturilor; 
- se va urmari dimensionarea judicioasa a resurselor necesare, astfel incat sa se asigure desfasurarea 
normala a activitatii institutiei, evitandu-se risipa si cheltuielile neoportune; 
- pentru furnituri de birou se va tine seama de cheltuielile anului anterior, de numarul de personal care 
desfasoara activitati ce impun folosirea rechizitelor, de evolutia preturilor; 
- cheltuielile de curatenie se previzioneaza in functie de suprafata, de consumurile normate si de preturi; 
- cheltuielile cu incalzirea, iluminat si forta motrica, apa, canala, salubritate se stabilesc in functie de 
suprafetele exitente, cantitate, pretul la momentul estimarii si de evolutia preturilor previzionata; 
- cheltuielile privind piesele de schimb, revizii, carburanti si lubrifianti se calculeaza in functie de numarul 
de masini din parcul auto, de numarul de kilometri programati, de starea fizica a masinilor, preturi si rata 
inflatiei. 
- cheltuielile de transport privind participarea la actiuni cu caracter stiintific si cultural, se calculeaza in 
functie de distanta, numar de participanti si costul mediu al transportului; 
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d) cheltuielile privind prestatiile de servicii, se estimeaza functie de contractele in curs, de cerintele 
unei bune desfasurari a activitatii; 
e) cheltuielile pentru achizitionarea bunurilor de natura obiectelor de inventar se stabilesc in functie 
de: 
- starea, existenta si duratele de folosire pentru echipamente, accesorii, mobilier si echipamente de birou 
aflate in dotare; 
- necesitatile urgente de completare; 
- preturi. 
f) materialele cu caracter functional se stabileste pentru fiecare departament functie de lucrarile ce 
urmeaza a fi executate de preturile materialelor; 
g) carti, publicatii periodice(abonamente) si materiale documentare – bugetul de cheltuieli pentru acest 
articol se fundamenteaza de SCS, in funcţie de solicitarile CS, evolutia preturilor de aparitiile editoriale; 
h) bugetul cheltuielilor cu securitatea muncii se estimeaza de compartimentul de resort, pornind de la 
cerintele prevederilor legale in functie de numarul de personal si preturi; 
i) cheltuieli privind pregatirea profesionala a angajatilor; 
j) cheltuielile de protocol se estimeaza conform reglementarilor privind constituirea fondului la 
dispozitia Managerului in functie de numarul de personal si cuantum; 
k) cheltuieli de reparaţii curente, se inventariaza necesarul de lucrari de reparatii pentru anul 
urmator.Se considera reparatie curenta aceea reparatie care  are valoarea de pana la 5% din valoarea 
cladirii supusa reparatiei, reparatie capitala  de pâna la 60% din valoarea cladirii ce necesita reparatii. 
Pentru reparatiile capitale si lucrarile deconstructii noi sau în continuare, se fac propuneri separate pe surse 
de finantare,pentru lucrarile nominalizate ,care vor însoti proiectul de buget înaintat Ordonatorului 
principal de credite, pâna la data de 01 iulie ale anului precedent celui de plan; 
l) cheltuieli de capital 
- bugetul cheltuielilor privind reparatiile capitale se intocmeste de compartimentul tehnic pornind de la 
necesitatea efectuarii acestora, pe obiective; 
- bugetul cheltuielilor de capital se intocmeste de 
 Propunerile de buget se intocmesc dupa cum urmeaza: la compartimentele de specialitate 
functionale propunerile de buget vor fi semnate de SCS respectiv si transmise  Directorului de resort in 
vederea centralizarii. 
 Termenul de depunere a propunerilor de buget pentru anul urmator se inainteaza contabilului sef in 
vederea centralizarii cel mai tarziu in luna noiembrie a anului in curs.  
 Bugetul de venituri si cheltuieli va fi actualizat functie  de modificarea filelor de plan, a cotractelor 
institutional si complementar. 
 Capitolul Venituri, veniturile se cuantifica pe surse de venituri si reprezinta limite minime. 
 Valorificarea rezultatelor activităţii - Se va verifica gradul de realizare a indicatorilor de 
performanta si se vor lua masuri de imbunatatire a acestora. 
 
 În baza prevederilor Legii nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii Contabilităţii nr. 82/1991, republicată si OG nr. 119/1999, instituţiile publice au 
obligaţia să respecte procedurile privind parcurgerea celor patru faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, 
respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor. 
 
 

� Angajarea cheltuielilor  
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 Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele în vigoare,  în cadrul cărora se angajează, se 
ordonanţează şi se efectuează plăţi reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. 
 Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi utiliza creditele bugetare numai în limita 
prevedrilor şi potrivit destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor legale. 

Înainte de a angaja şi a utiliza creditele bugetare, respectiv înainte de a lua orice măsura care ar 
produce o cheltuială, ordonatorul de credite trebuie să se asigure că măsurile luate de compartimentele de 
specialitate din cadrul aparatului propriu respectă principiile unei bune gestiuni financiare, ale unui 
management financiar sănătos, în special ale economiei şi eficientei cheltuielilor. 
 În acest scop utilizarea creditelor bugetare trebuie să fie precedată de o evaluare care să asigure 
faptul că rezultatele obţinute sunt corespunzătoare resurselor utilizate.  
 Angajarea cheltuielilor se efectueaza in tot cursul exercitiului bugetar, asfel incat sa existe 
certitudinea ca bunurile si serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate, respectiv prestate, si se 
vor plati in exercitul bugetar respectiv. 
 Ordonatorii de credite nu pot angaja cheltuieli intr-o perioada in care se stie ca bunul, lucrarea sau 
serviciul nu va putea fi executat, receptionat si platit pana la 31 decembrie a exercitiului bugetar curent.   
 Angajarea oricărei cheltuieli din fonduri publice îmbracă doua forme de angajamente: 
 a) Angajamentul legal - faza în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care 
rezulta sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice, luând forma unui contract de achiziţie 
publică, comandă, convenţie, contract de muncă, acte de control, acord de împrumut etc. 
 a1) Angajamentul legal trebuie să se prezinte sub formă scrisă şi sa fie semnat de ordonatorul de 
credite. 
 a2) Sarcina întocmirii angajamentelor legale revine CS care elaborează proiectele angajamentelor 
legale. Aceste proiecte nu pot fi aprobate de ordonatorul de credite decât dacă au primit în prealabil viza 
de control fianciar preventiv propriu în condiţiile legii. 
            a3) Proiectele angajamentelor legale reprezinta decizii de principiu luate de ordonatorii de credite, 
care implica o obligatie de efectuare a unei cheltuieli fata de terte persoane. 

a4) Proiectul de angajament legal se prezintă de către CS emitente, la viza de control financiar 
preventiv propriu împreună cu “Propunerea de angajare a unei cheltuieli”. Modelul de propunere de 
angajare a unei cheltuieli este prezentat în Anexa 2 a prezentei proceduri. 

a5) Dupa semnarea angajamentului legal de catre ordonatorul de credite acesta se transmite BC 
pentru inregistrare in evidenta cheltuielilor angajate. 
 b) Angajamentul bugetar - orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afectează 
fonduri publice unor anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate. 
 b1) Angajamentele legale, respectiv toate actele prin care unitatea contractează o datorie faţă de 
terţi creditori, sunt precedate de angajamente bugetare, respectiv de rezervarea creditelor necesare plăţii 
angajamentelor legale. 
           b2) Angajamentul bugetar prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destinatii, in 
limita creditelor bugetare aprobate, preceda angajamentul legal. 
 b3) Angajamentele bugetare pot fi: individuale şi globale. 
 b4) Angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei anumite operaţiuni noi care 
urmează să se efectueze. 
           b5) Angajamentul bugetar global este un angajament folosit pentru cheltuieli curente de functionare 
de natură administrativă, ce se efectuează în mod repetat pe parcursul aceluiaşi exerciţiu bugetar, cum ar fi: 
cheltuieli de intrtinere si gosodarie, cheltuieli de deplasare, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu asigurarile, 
cheltuieli cu chiriile, cheltuieli cu abonamente la reviste, etc. 
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 b6) Responsabilitatea privind întocmirea angajamentelor bugetare revine CS, prin emiterea 
documentului “Angajament bugetar individual sau global”, aşa cum este detaliat în Anexa 3, din procedura 
operaţională, prin care se certifică existenţa unor credite bugetare disponibile, potrivit destinaţiei prevăzute 
în bugetul aprobat. 
 b7) CS certifică în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii pe documentele justificative primite şi 
analizate, emit propunerile de angajamente, pe care obţin viza de CFPP, potrivit dispoziţiilor legale.  
 b8) Documentele care necesită obţinerea vizei de CFPP, trebuie să conţină note de fundamentare, 
de acte şi/sau documente justificative şi, după caz, "Propunerea de angajare a unei cheltuieli" şi/sau 
"Angajamentul individual/global".  
 b9) După avizarea angajamentului bugetar individual sau global, după caz, de către persoana 
desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu, acesta se aprobă de ordonatorul de credite şi 
se transmite BC  pentru înregistrare în evidenţa cheltuielilor angajate. 
 b10) Creditele bugetare neangajate, precum şi creditele bugetare angajate şi neutilizate până la 
finele exerciţiului bugetar sunt anulate de drept. 

b11) Orice cheltuială angajata şi neplătită pana la data de 31 decembrie a exerciţiului bugetar curent 
se va plăti în contul bugetului pe anul următor din creditele bugetare aprobate în acest scop. 

b12) In situatia in care se impune majorarea sau diminuarea unor angajamente legale, este necesara 
elaborarea unor propuneri de modificare a angajamentelor legale si bugetare initiale, insotite de memorii 
justificative. 

 
Lichidarea cheltuielilor este faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifică existenţa 

angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică condiţiile de exigibilitate 
ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective. 

În aceasta fază BC verifică existenţa angajamentelor, realitatea sumei datorate, a condiţiilor de 
exigibilitate ale angajamentului legal, pe baza documentelor justificative prezentate. Verificarea existenţei 
obligaţiei de plată se realizează prin verificarea documentelor justificative din care să rezulte pretenţia 
creditorului, precum şi realitatea "serviciului efectuat" (bunurile au fost livrate, lucrările executate şi 
serviciile prestate sau, după caz, existenta unui titlu care să justifice plata: titlu executoriu, acord de 
împrumut, acord de grant etc.). 

Salariile şi indemnizaţiile vor fi lichidate în baza statelor de plată colective, întocmite de 
compartimentul de specialitate, cu excepţia cazurilor în care este necesară lichidarea individuală. 

Factura fiscală este documentul care atestă bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate. 
Documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sau din care reies 

obligaţii de plată certe se vizează pentru „Bun de plata”, acest lucru semnificând faptul că: bunurile 
furnizate au fost receptionate, lucrarile au fost executate si serviciile prestate corespunzător de către 
furnizor şi că toate poziţiile din factură au fost verificate. 

Personalul BC si CFS, imputernicit sa efectueze lichidarea cheltuielilor verifică personal 
documentele justificative şi confirmă pe propria răspundere că această verificare a fost realizată. 

Documentele care atestă parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrării în 
contabilitatea patrimonială a MNSDG pentru reflectarea serviciului efectuat şi a obligaţiei de plată faţă de 
terţii creditori. 

Ordonanţarea cheltuielilor este faza execuţiei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri 
au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi că plata poate fi realizată.  
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BC confirmă că exista o obligaţie certă şi o sumă datorată, exigibilă la o anumită dată, şi în acest 
caz se poate emite "Ordonanţarea de plata", aşa cum este prezentată în Anexa nr. 4 a prezentei proceduri 
de efectuare a plăţilor, ordonatorul de credite aprobând efectuarea plăţii. 

Ordonanţarea de plată este documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispoziţie 
conducătorului BC, să întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor. 

Ordonanţarea de plată conţine date cu privire la: 
a) exerciţiul bugetar în care se înregistrează plata; 
b) subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata; 
c) suma de plata (în cifre şi litere) exprimată în moneda naţionala sau în moneda străină, după caz; 
d) datele de identificare a beneficiarului plăţii; 
e) natura cheltuielilor;  
f) modalitatea de plată. 

Ordonanţarea de plată este întocmită de CS şi trebuie să conţină obligatoriu: 
a) vizele persoanelor autorizate din cadrul CS, prin care acestea confirmă corectitudinea sumelor de 

plată, livrarea şi recepţionarea bunurilor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor, existenta 
unui alt titlu care să justifice plata şi, după caz, înregistrarea bunurilor în gestiune şi în 
contabilitate; 

b) viza de control financiar preventiv propriu, prin care se confirmă că ordonanţarea a fost emisă 
corect, există credite bugetare disponibile, documentele justificative sunt în conformitate cu 
reglementările în vigoare, datele de identificare sunt corecte şi ordonanţarea de plată corespunde 
cu cheltuielile angajate şi suma respectivă este exactă. 

 
Plata cheltuielilor reprezintă faza finala a execuţiei  bugetare prin care instituţia publică este 

eliberată de obligaţiile sale faţă de terţii-creditori. 
Plata cheltuielilor MNSDG se efectuează de BC, prin întocmirea instrumentelor de plată: 

a) cecul de ridicare de numerar din trezorerie 
b) ordinul de plată, utilizând aplicaţia pentru prelucrarea asistată, validarea şi listarea acestora 

conform cu OMFP nr.246/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi OMEF nr.1294/2007 
Instrumentele de plată se semnează de două persoane autorizate de ordonatorul de credite în acest 

sens. 
Ordinele de plată se emit pe numele fiecărui creditor. Acestea vor fi datate şi vor avea înscrise în 

spaţiul rezervat obiectul plăţii şi subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata. Un ordin de plată 
nu poate cuprinde plăţi referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat.  

Ordinele de plată se numerotează începând de la 1 în cursul unui exerciţiu bugetar şi se înscriu într-
un registru distinct. 

Ordinele de plată se emit având la bază documentele justificative, din care reiese faptul că datoria 
contractată şi justificată va fi achitată parţial sau în totalitate, excepţie făcând ordinele de plată emise 
pentru plata de avansuri din fonduri publice, aşa cum este stabilit prin hotărâri ale Guvernului. 

Condiţiile principale, ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea plăţilor, sunt: 
a) cheltuielile care urmează a fi plătite au fost angajate, lichidate şi ordonanţate; 
b) subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea corecta şi corespunde 

naturii cheltuielilor respective; 
c) există credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilităţi în conturi de disponibil; 
d) există toate documentele justificative şi sunt semnate de persoanele responsabile, prin care se 

justifică plata; 
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e) suma datorată beneficiarului de drept este cea corectă; 
f) documentele de angajare şi ordonanţare au obţinut viza de control financiar preventiv propriu; 
g) alte condiţii prevăzute de lege. 

 Plata nu poate fi efectuată dacă nu există credite bugetare deschise şi/sau repartizate ori 
disponibilităţile sunt insuficiente, când nu există confirmarea efectuat şi documentele nu sunt vizate pentru 
„Bun de plată”, dacă beneficiarul sumei nu este cel faţă de care instituţia are obligaţii de plată, ori dacă nu 
a fost acordată viza de control financiar preventiv propriu pe ordonanţarea de plată. 

Plata poate fi suspendată în cazul în care şeful BC constată erori în legătură cu efectuarea acestora, 
motivarea deciziei de suspendare făcându-se în scris şi fiind înaintată ordonatorului de credite si spre 
informare, persoanei desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu. Ordonatorul de credite 
poate solicita in scris şi pe proprie răspundere,  efectuarea plăţilor. 

În vederea efectuării cheltuielilor, MNSDG are obligaţia de a prezenta TS la care are conturile 
deschise bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat şi repartizat pe trimestre, pe modelele elaborate de 
Ministerul Finanţelor Publice. 

Pentru efectuarea cheltuielilor de capital MNSDG va prezenta TS şi programul de investiţii aprobat 
în condiţiile legii. 

Deschiderea conturilor de cheltuieli şi de disponibilităţi de către MNSDG se efectuează potrivit 
normelor privind organizarea şi funcţionarea trezoreriilor statului. 

Dreptul de administrare şi dispoziţie asupra conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibil, 
deschise la TS şi bănci, se va exercita în mod exclusiv de către MNSDG pe seama cărora au fost deschise, 
prin persoanele special împuternicite în acest sens, după comunicarea către trezorerie sau bancă a 
împuternicirilor şi a fişelor cu specimenele de semnături ale persoanelor abilitate sa efectueze plata, 
împreună cu amprenta ştampilei. 

Ordinele de plată se emit pe baza documentelor justificative din care sa reiasă că urmează să se 
achite integral sau parţial o datorie contractată şi justificată. 

Din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, după caz, MNSDG poate ridica, pe baza 
de cecuri pentru ridicare de numerar, numerarul pentru efectuarea plăţilor de salarii, premii, deplasări, 
precum şi pentru alte cheltuieli care nu se pot efectua prin virament, cum ar fi: drepturi cu caracter social, 
burse pentru elevi şi studenţi, ajutoare etc. 

În „Fila de cec” se menţionează şi natura cheltuielilor care urmează să se efectueze din numerarul 
ridicat. 

MNSDG va lua măsurile necesare pentru reducerea la maximum a plăţilor în numerar, efectuând 
prin casieria proprie numai acele cheltuieli de volum redus care nu se justifică a fi efectuate prin virament. 

Sumele ridicate în numerar se păstrează în casieria instituţiei în condiţii de siguranţă. 
 În vederea efectuării de plăţi în numerar pentru deplasări sau achiziţionarea de bunuri, executarea 
de lucrări sau prestarea de servicii se pot acorda avansuri în numerar persoanelor desemnate pe baza 
"Dispoziţiei de plata - încasare către casierie", semnată de conducătorul BC şi de persoanele cu atribuţii în 
efectuarea plăţilor în numerar. Justificarea avansurilor în numerar se efectuează în baza documentelor 
justificative eliberate de agenţii economici sau de persoane fizice autorizate, respectiv Facturi fiscale, 

Facturi, Chitanţe, Bon de comanda-chitanţa sau alte Formulare ori Documente privind activitatea 
financiară şi contabilă cu regim special, aprobate potrivit legii. 
 Valorificarea rezultatelor activităţii 

La finele exerciţiului financiar se verifică modul de respectare a dispoziţiilor obligatorii ce trebuie 
îndeplinite conform normelor metodologice ale Ministerului Finanţelor Publice.  
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Se analizează gradul de realizare a indicatorilor de performanţă asociaţi activităţii de angajare, 
lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor. 

 
� Întocmirea registrelor contabile. 

 Registrul Cartea Mare serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologica si 
sistematica a modificării elementelor de activ si de pasiv ale unităţii.  

 Este un registru de contabilitate obligatoriu. Întocmirea, editarea si păstrarea registrului cartea 
mare se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Economiei si Finanţelor.  

 Registrul cartea mare se utilizează in stricta concordanta cu destinaţia acestuia si se prezintă in 
mod ordonat si astfel completat încât să permită, in orice moment, identificarea si controlul operaţiunilor 
contabile efectuate.  

 Pentru verificarea înregistrării corecte in contabilitate a operaţiunilor efectuate se întocmeşte 
balanţa de verificare, cel puţin anual, la încheierea exerciţiului financiar sau la termenele de întocmire a 
raportărilor contabile stabilite potrivit legii.  

 Instituţiile publice care utilizează sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligaţia 
sa asigure prelucrarea datelor înregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicate, 
controlul si păstrarea acestora pe suporturi tehnice.  

 Înregistrarea in contabilitate a operaţiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau încetarea, 
potrivit legii, a activităţii instituţiilor publice se face pe baza documentelor corespunzătoare întocmite in 
asemenea situaţii.  
 Registrul Cartea Mare serveste:  

a) la stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice, la unitatile care aplica forma de 
inregistrare "pe jurnale";  

b) la verificarea inregistrarilor contabile efectuate;  
c) la intocmirea balantei de verificare.  

 Se intocmeste la sfarsitul lunii (perioadei), astfel:  
a) rulajul creditor se reporteaza din jurnalul contului respectiv, intr-o singura suma, fara 

desfasurarea pe conturi corespondente;  
b) sumele cu care a fost debitat contul respectiv in diverse jurnale se reportează din acele jurnale, 

obţinându-se defalcarea rulajului debitor pe conturi corespondente;  
c) soldul debitor sau creditor al fiecărui cont se stabileşte in funcţie de rulajele debitoare si creditoare 

ale contului respectiv, ţinându-se seama de soldul de la începutul anului (care se înscrie pe rândul 
destinat in acest scop).  

 Structura organizatorică din cadrul MNSDG conduce contabilitatea cu ajutorul sistemul informatic 
de prelucrare automata a datelor SIEB. Registrul cartea mare se va lista la cererea organelor de control 
din acest sistem informatic. 
 Registrul Cartea mare poate fi înlocuit cu Fisa de cont pentru operaţiuni diverse, nu circula, fiind 
document de înregistrare contabila şi se arhivează la BC.  
 Registrul cartea mare, jurnalele si alte documente financiar-contabile generate din sistemul 
informatic, se arhivează pe suport electronic, iar cele editate sunt arhivate conform legii si se pastreaza 
timp de 10 ani. 
 Sa existe un plan de securitate al sistemului informatic, cuprinzând masurile tehnice si 
organizatorice care sa asigure următoarele cerinţe minimale:  
   a) confidenţialitatea si integritatea comunicaţiilor;  
   b) confidenţialitatea si nonrepudierea tranzacţiilor;  
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   c) confidenţialitatea si integritatea datelor;  
   d) împiedicarea, detectarea si monitorizarea accesului neautorizat in sistem;  
   e) restaurarea informaţiilor gestionate de sistem in cazul unor calamităţi naturale, evenimente 
imprevizibile, prin:  

  e1) arhivarea datelor care sa permită inscripţionarea o singura data si accesarea          ori de cate 
ori este nevoie a informaţiilor stocate;  
    e2) înregistrarea datelor din documentele financiar-contabile in timp real, in alt           
sistem de calcul, cu aceleaşi caracteristici, care sa fie amplasat intr-o alta           locaţie.  
 Sa se asigure listarea tuturor registrelor, jurnalelor si formularelor la cererea organelor de 
control.  

 Registrul Inventar serveste ca document contabil obligatoriu de inregistrare cronologica si 
sistematica a modificarii elementelor de activ si de pasiv ale unitatii.  

 Este un registru de contabilitate obligatoriu. Intocmirea, editarea si pastrarea registrului inventar 
se efectueaza conform normelor elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.  

 Registrul inventar se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestuia si se prezinta in mod 
ordonat si astfel completat incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor 
contabile efectuate.  

 Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste 
balanta de verificare, cel putin anual, la incheierea exercitiului financiar sau la termenele de intocmire a 
raportarilor contabile stabilite potrivit legii.  

 Institutiile publice care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia 
sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicate, 
controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice.  

 Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau incetarea, 
potrivit legii, a activitatii institutiilor publice se face pe baza documentelor corespunzatoare intocmite in 
asemenea situatii. 
 Registrul Inventar serveste ca document contabil obligatoriu de inregistrare a rezultatelor 
inventarierii elementelor de activ si de pasiv. Se intocmeste de catre persoanele prevazute la art. 1 din 
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, 
parafat si inregistrat in evidenta unitatii. Se intocmeste la inceputul activitatii, la sfarsitul exercitiului 
financiar sau cu ocazia incetarii activitatii, fara stersaturi si fara spatii libere, pe baza datelor cuprinse in 
listele de inventariere si procesele-verbale de inventariere a elementelor de activ si de pasiv, prin gruparea 
acestora pe conturi sau grupe de conturi.  Registrul-inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice a 
elementelor de activ si de pasiv grupate dupa natura lor conform posturilor din bilant. In cazul in care 
inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din operatiunea de inventariere se actualizeaza cu 
intrarile si iesirile din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data incheierii exercitiului financiar, datele 
actualizate fiind apoi cuprinse in registrul-inventar. Operatiunea de actualizare a datelor rezultate din 
inventariere se va efectua astfel incat la sfarsitul exercitiului financiar sa fie reflectata situatia reala a 
elementelor de activ si de pasiv.  
 In cazul incetarii activitatii, Registrul inventar se completeaza cu valoarea elementelor de activ si 
de pasiv inventariate faptic la acea data.  
 In cazul in care o unitate are subunitati dispersate teritorial care conduc contabilitatea pana la 
Balanta de verificare, Registrul inventar se va conduce de catre subunitati, in conditiile inregistrarii 
acestuia in evidenta subunitatii. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.  
Se arhiveaza la BC, impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.  
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 Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in 
contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva persoanelor prevazute la art. 1 timp de 10 ani, cu incepere 
de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, 
care se pastreaza timp de 50 de ani.  
 Prin exceptie de la prevederile de mai sus  se pot stabili, in mod justificat, prin ordin al ministrului 
economiei si finantelor, registrele de contabilitate si documentele justificative care se pastreaza timp de 5 
ani. 
 În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua masuri de 
reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise in 
acest scop.  
 Registul inventar, jurnalele si alte documente financiar-contabile generate din sistemul 
informatic, se arhivează pe suport electronic, iar cele editate sunt arhivate conform legii si se pastreaza 
timp de 10 ani.  Sa existe un plan de securitate al sistemului informatic, cuprinzand masurile tehnice si 
organizatorice care sa asigure urmatoarele cerinte minimale:  
   a) confidentialitatea si integritatea comunicatiilor;  
   b) confidentialitatea si nonrepudierea tranzactiilor;  
   c) confidentialitatea si integritatea datelor;  
   d) impiedicarea, detectarea si monitorizarea accesului neautorizat in sistem;  
   e) restaurarea informatiilor gestionate de sistem in cazul unor calamitati naturale, evenimente 
imprevizibile, prin:  

  e1) arhivarea datelor care sa permita inscriptionarea o singura data si accesarea           ori de cate 
ori este nevoie a informatiilor stocate;  
    e2) inregistrarea datelor din documentele financiar-contabile in timp real, in alt            
sistem de calcul, cu aceleasi caracteristici, care sa fie amplasat intr-o alta           locatie.  

Sa se asigure listarea tuturor registrelor, jurnalelor si formularelor la cererea organelor de control. 
 
 Registrul Jurnal serveste ca document contabil obligatoriu de inregistrare cronologica si 

sistematica a modificarii elementelor de activ si de pasiv ale unitatii. 
 Intocmirea, editarea si pastrarea Registrului jurnal se efectueaza conform normelor elaborate de 

Ministerul Economiei si Finantelor.  
 Registrul jurnal se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestuia si se prezinta in mod 

ordonat si astfel completat incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor 
contabile efectuate.  

 Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste 
balanta de verificare, cel putin anual, la incheierea exercitiului financiar sau la termenele de intocmire a 
raportarilor contabile stabilite potrivit legii.  

 Institutiile publice care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia 
sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicate, 
controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice.  

 Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau incetarea, 
potrivit legii, a activitatii institutiilor publice se face pe baza documentelor corespunzatoare intocmite in 
asemenea situatii.  

 Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza, in mod cronologic, 
toate operatiunile economico-financiare.  
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 Orice inregistrare in Registrul-jurnal trebuie sa cuprinda elemente cu privire la: felul, numarul si 
data documentului justificativ, explicatii privind operatiunile respective si conturile sintetice debitoare si 
creditoare in care s-au inregistrat sumele corespunzatoare operatiunilor efectuate.  

 Contabilitatea analitica se poate tine fie direct pe aceste jurnale (pentru unele conturi), fie cu 
ajutorul altor formulare tipizate comune (fisa de cont analitic pentru valori materiale, fisa de cont pentru 
operatiuni diverse etc.) sau specifice, folosite in acest scop. 

 Inregistrarile in jurnale se fac in mod cronologic in tot cursul lunii (perioadei) sau numai la sfarsitul 
lunii (perioadei), fie direct pe baza documentelor justificative, fie pe baza documentelor centralizatoare 
intocmite pentru operatiunile aferente lunii (perioadei) respective, care sunt consemnate cronologic in 
acestea.  

 Registrele contabile utilizate in BC, se gerereaza si se pastreaza in cadrul biroului după care se 
predau la arhiva Structura organizatorică din cadrul MNSDG. 
 Registrul Jurnal se intocmeste de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 
82/1991, republicata, intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat in 
evidenta unitatii. Numerotarea filelor registrelor se va face in ordine crescatoare, iar volumele se vor 
numerota in ordinea completarii lor. Se intocmeste zilnic sau lunar, dupa caz, prin inregistrarea 
cronologica, fara stersaturi si spatii libere, a documentelor in care se reflecta miscarea elementelor de activ 
si de pasiv ale unitatii.  
 Structura organizatorică din cadrul MNSDG conduce contabilitatea cu ajutorul sistemelor 
informatice de prelucrare automata a datelor, fiecare operatiune economico-financiara inregistrandu-se prin 
articole contabile, in mod cronologic, dupa data de intocmire sau de intrare a documentelor in unitate. 
Registrul jurnal va fi listat anual, snuruit, parafat si  inregistrat in evidenta unitatii. 
 In Registrul jurnal se trec toate operatiunile economice privind modificarea elementelor de activ si 
de pasiv ale unitatii, indiferent daca acestea au loc in numerar sau prin conturile deschise la banci, 
netinandu-se seama daca a avut loc plata sau incasarea acestora.  
 Nu circula, fiind document de inregistrare contabila. Se arhiveaza la compartimentul financiar-
contabil, impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.      
 Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor 
in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva persoanelor prevazute la art. 1 timp de 10 ani, cu incepere 
de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, 
care se pastreaza timp de 50 de ani.  
 In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua masuri de 
reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise in 
acest scop.  
 Registrul jurnal si alte documente financiar-contabile generate din sistemul informatic, se 
arhivează pe suport electronic, iar cele editate sunt arhivate conform legii si se pastreaza timp de 10 ani. 
 Trebuie sa existe un plan de securitate al sistemului informatic, cuprinzand masurile tehnice si 
organizatorice care sa asigure urmatoarele cerinte minimale:  
   a) confidentialitatea si integritatea comunicatiilor;  
   b) confidentialitatea si nonrepudierea tranzactiilor;  
   c) confidentialitatea si integritatea datelor;  
   d) impiedicarea, detectarea si monitorizarea accesului neautorizat in sistem;  
   e) restaurarea informatiilor gestionate de sistem in cazul unor calamitati naturale, evenimente 
imprevizibile. 
 Se va asigura listarea tuturor registrelor, jurnalelor si formularelor la cererea organelor de 
control. 
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 Documentele specifice utilizate la operatiunile prin casa sunt: 
a) Registrul de casa; 

Serveste ca:  
� document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar, efectuate prin casieria 

unitatii pe baza actelor justificative;  
� document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa;  
� document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa.  

Se intocmeste in doua exemplare, zilnic, de casierul unitatii sau de alta persoana imputernicita, pe baza 
actelor justificative de incasari si plati.  
La sfarsitul zilei, randurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se bareaza.  
Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza, dupa caz, pe primul rand al Registrului de casa pentru 
ziua in curs.  
Se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiunilor efectuate si de catre persoana din 
BC desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate.  
Circula la BC pentru verificarea exactitatii sumelor inscrise si respectarea dispozitiilor legale privind 
efectuarea operatiunilor de casa (exemplarul 2). Exemplarul 1 ramane la casier.  
Registrul de casa se arhiveaza:  

a) la casierie (exemplarul 1);  
b) la BC (exemplarul 2).  

Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:  
a) denumirea unitatii;  
b) denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;  
c) numarul curent; numarul actului de casa; numarul anexelor; explicatii; incasari; plati;  
d) report/sold ziua precedenta;  
e) semnaturi: casier si compartiment financiar-contabil.  

 
b) Chitanta - serveste ca document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la 

casieria unitatii si document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate. Se intocmeste 
in 3 exemplare de catre casierul unitatii si se semneaza pentru primirea sumei. Destinatia chitantei este 
urmatoarea:  
- exemplarul 1 (originalul) ramane la depunator 
- exemplarul 2 se ataseaza filei registrului de casa. 
- exemplarul 3 ramane in carnet fiind folosit ca document de verificare a operatiilor efectuate in registrul 

de casa.  
 

c) Factura fiscala - serveste ca document justificativ pentru cumpararea unor produse, 
prestarea unor servicii, executarea de lucrari si ca document justificativ de inregistrare in contabilitate. Se 
intocmeste de vanzator, prestator, executant.  Factura fiscala trebuie insotita de chitanta simpla sau de 
bon de casa de marcat (dupa caz) in cazul platilor cu numerar. 

d)      Dispozitia de plata-incasare catre casierie - serveste ca:  
- dispozitie de plata, in vederea achitarii in numerar a unor sume, potrivit dispozitiilor legale, inclusiv a 
avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum si a diferentei de incasat de catre titularul de 
avans in cazul justificarii unor sume mai mari decat avansul primit, pentru procurare de materiale etc.;  
- dispozitie de incasare, in vederea incasarii in numerar a unor sume care reprezinta diferente la avansurile 
achitate si nejustificate cu documente;  
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- document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate, in cazul platilor in numerar 
efectuate fara alt document justificativ.  
 Se arhiveaza la BC, anexa la Registrul de casa.  
 

e)   Imputernicire (procura) - serveste ca document de imputernicire in vederea incasarii unor 
drepturi banesti de la casierul entitatii atunci cand titularul nu se poate prezenta.  
f)   Decont de cheltuieli/deplasare - serveste ca document justificativ pentru decontarea de catre 
titularul de avans a cheltuielilor efectuate, pentru stabilirea diferentelor de primit/restituit de catre 
titularul de avans si pentru inregistrarea in contabilitate.  
g) Organizarea dosarului de casa.  
 
Resurse necesare intocmirii registrelor contabile: 

 Resurse materiale:  

c) materiale consumabile alocate pentru desfăşurarea activităţii; 
d) materiale informatice pentru procesarea, stocarea şi difuzarea informaţiilor, acces la baza de date 

şi reţea. 
 Resurse umane: pentru implementarea prezentei proceduri sunt implicaţi şefii CS şi personalul BC. 
 Resurse financiare: sumele aferente alocate acestei activităţi în BC. 

 
 8.3.  Date de ieşire ale procesului: 

• Bilanţ 
• Contul de rezultat patrimonial 

• Situaţia fluxurilor de trezorerie 
• Situaţia modificărilor in structura activelor nete/capitalurilor 

• Conturile de execuţie bugetara 

• Anexe la situaţiile financiare, care includ: 

-    politici contabile 
note explicative. 

 
 7.5. Procedura care are ca scop întocmirea conform reglementarilor legale a situaţiilor 

financiare, trimestriale si anuale, parcursul acţiunilor fiind prezentat in diagrama flux din Anexa 1. 
 
7.5.1. Cadrul de desfăşurare 

Potrivit prevederilor legale, ordonatorii principali de credite trebuie sa elaboreze "planuri de conturi 
cu dezvoltarea conturilor in analitice, precum si monografii conţinând operaţiuni specifice domeniului de 
activitate respectiv". Planul de conturi pentru instituţiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia, 
corespondentele stabilite in cadrul funcţiunii fiecărui cont, nu sunt limitative. Ele pot fi dezvoltate in cadrul 
fiecărei instituţii, cu respectarea conţinutului economic al operaţiunii respective, a cerinţelor contabilităţii 
bazate pe principiul drepturilor si obligaţiilor si a prevederilor legale in vigoare. 

Normele legale impun existenta planului de conturi si a monografiei contabile pentru operaţiunile 
economice derulate in fiecare instituţie publica, avizate de ordonatorul principal de credite, instrumente de 
lucru care permit specialiştilor din compartimentele financiar-contabile aplicarea corespunzătoare si unitara 
a reglementarilor in domeniu. 

Responsabilitate: Directorul Economic, semnare 
Manager, aprobare 
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Instituţia conduce contabilitatea în partida dubla cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de 

conturi general aprobat prin OMFP nr. 1917/2005, care cuprinde următoarele clase de conturi: 
a) clasa 1 "Conturi de capitaluri"; 
b) clasa 2 "Conturi de active fixe"; 
c) clasa 3 "Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie"; 
d) clasa 4 "Conturi de terţi"; 
e) clasa 5 "Conturi la trezoreria statului şi bănci comerciale"; 
f) clasa 6 "Conturi de cheltuieli"; 
g) clasa 7 "Conturi de venituri şi finanţări"; 
h) Clasa 8 "Conturi speciale”. 

Cu ajutorul acestor conturi, instituţia înregistrează operaţiunile economico-financiare pe baza 
principiilor contabilităţii drepturilor şi obligaţiilor, respectiv în momentul creării, transformării sau 
dispariţiei/anulării unei valori economice, a unei creanţe sau unei obligaţii. 

Pentru respectarea conţinutului economic al operaţiunilor, a cerinţelor contabilităţii bazate pe 
principiul drepturilor şi obligaţiilor şi a prevederilor legale în vigoare, ordonatorul de credite dispune 
elaborarea următoarelor documente:  
a) planul de conturi, conform Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.2021/17.12.2013, pentru 
modificarea si completarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii 
institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare ale acestora, 
aprobate prin OMFP nr.1917/2005. 
b) monografia cu operaţiunile specifice domeniului de activitate conform Ordinul Ministerului Finantelor 
Publice nr.2021/17.12.2013, pentru modificarea si completarea normelor metodologice privind organizarea 
si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile 
de aplicare ale acestora, aprobate prin OMFP nr.1917/2005. 
c)nomenclatorul formularelor financiar contabile folosite, conform OMEF nr. 3512/2008. 

În cazul în care apar modificări legislative, aceste documente vor fi refăcute. 
MNSDG organizează şi conduce contabilitatea în cadrul BC, condus de S-BC. 
Şeful BC este persoana care ocupă funcţia de conducere a BC şi răspunde de activitatea de plată a 

cheltuielilor. Persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii trebuie să asigure, potrivit 
legii, condiţiile necesare pentru organizarea şi conducerea corectă şi la zi a contabilităţii, organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia, 
respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare, depunerea la termen a acestora la organele în 
drept şi păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi situaţiilor financiare. 

Contabilitatea imobilizărilor se ţine pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă. 
Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric, în condiţiile stabilite de reglementările legale. 
Înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile. 
Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, după caz. 
Contabilitatea MNSDG asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, 

angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile 
clasificaţiei bugetare, în conformitate cu bugetul aprobat şi cu normele metodologice emise de MFP. 

MNSDG utilizează pentru evidenţa contabilă sisteme informatice de prelucrare automată a datelor, 
prin aceasta administratorul aplicaţiei obligându-se să asigure prelucrarea datelor înregistrate în 
contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, cu formularele şi situaţiile financiare ce 
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trebuie utilizate în condiţiile în care au fost stabilite prin norme metodologice ale MFP, în conformitate cu 
controlul şi păstrarea acestor înregistrări pe suport tehnic timp de 10 ani. 
 Valorificarea rezultatelor activităţii 

În cadrul MNSDG, rezultatul execuţiei bugetare se stabileşte anual.  
Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor economice desfăşurate, BC 

întocmeşte balanţa de verificare, la încheierea exerciţiului financiar, la termenele de întocmire a situaţiilor 
financiare, a raportărilor contabile. 

Exerciţiul financiar prezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi 
coincide cu anul calendaristic - 12 luni. 

Situaţiile financiare ale MNSDG se întocmesc trimestrial şi anual, conform normelor  elaborate de 
MFP şi se semnează de ordonatorul de credite - Managerul, şeful BC şi personalul de execuţie al BC cu 
atribuţii referitoare la întocmirea acestora. Situaţiile financiare se întocmesc şi se semnează de persoanele 
care organizează şi conduc contabilitatea acestora. 

Situaţiile financiare întocmite se depun la ordonatorul principal de credite în conformitate cu 
prevederile legale şi se păstrează în arhiva MNSDG timp de 10 ani. 

Pentru valorificarea eficientă a rezultatelor activităţii este necesar: 
a) verificarea înregistrărilor în contabilitate şi a ţinerii la zi a contabilităţii; 

b) verificarea întocmirii balanţei de verificare lunare şi a concordanţei conturilor din balanţa de 
verificare sintetică cu balanţele de verificare analitice; 

c) verificarea modului de întocmire şi completare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale; 

d) verificarea modului de efectuare a inventarierii elementelor de activ şi de pasiv şi înregistrarea 
rezultatelor inventarierii.  

 
 
7.5.2.   Iniţierea procesului 

Se operează in programul de contabilitate toate datele si informaţiile externe/interne de la 
persoanele fizice/juridice de drept privat sau public, de la Compartimentele de specialitate (CS) ale 
instituţiei privind modificările apărute in structura activelor, in conturile bugetare si nebugetare ale 
instituţiei, in evidentele contabile, in listele de inventar, in stocurile de materiale/materii prime, etc. 

Responsabilitate: Serviciul Contabilitate  
 
7.5.3.Control Financiar Preventiv Propriu (CFPP) 
 CFPP reprezinta activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate 
pe seama fondurilor publice, înainte de aprobarea acestora şi urmează principiile generale de control. 

  CFPP constă în verificarea sistematică a proiectelor de operaţiuni din punct de vedere al: 
a) legalităţii- respectarea tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data 

efectuării operaţiunilor; 
b) regularităţii – îndeplinirea sub toate aspectele a principiilor si a regurilor procedurale si 

metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile 
supuse controlului; 

c) incadrarii in limitele prevederilor BVC. 
 Persoana sau persoanele care exercită CFPP se numesc prin Decizie de catre Managerul MNSDG, 

care va cuprinde şi limitele de competenţă în exercitarea CFPP iar persoana sau persoanele desemnate să 
acorde vize sunt altele decât cele care iniţiază operaţiunea supusă vizei. Viza de CFPP se exercită prin 
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semnatura persoanelor în drept, competente în acest sens, şi prin aplicarea de către acestea a sigiliului 
specific (viza CFPP). 

Toate Documentele privind plati/cheltuieli din fondurile instituţiei trebuie sa fie controlate din 
punct de vedere al respectării legislaţiei si normelor financiare, control atestat prin viza controlului 
financiar preventiv CFPP. 

Responsabilitate: Persoanele desemnate prin decizie pentru acordarea vizei de CFPP. 
  Documente utilizate: 

a) Contracte; 
b) Facturi; 
c) Dispoziţii de plata catre casierie; 
d) Bonuri de consum; 
e) Ordine de deplasare; 
f) State de plata (situaţie recapitulativă privind plata drepturilor salariale). 

In vederea acordării vizei de CFPP, proiectele de operaţiuni, după parcurgerea fazei de lichidare, se 
prezintă însoţite de documente justificative corespunzătoare, certificate în privinţa necesităţii, operaţiunii, 
economicităţii, realităţii şi legalităţii prin semnatura conducătorilor compartimentelor de specialitate care 
iniţiază operaţiunea respectivă: 

a) Note de fundamentare de la CS; 
b) Contracte: de la CJ, RRU; 
c) Propunere şi angajament bugetar, realizat de R-ALOP; 
d) Facturi: de la CS din cadrul MNSDG; 
e) Ordonanţarea de plată, realizată de R-ALOP; 
f) Dispoziţii de plată către casierie, de la  BC; 
g) Referat-scoatere din gestiune, de la CS; 
h) Bon de consum  de la GM care întocmeşte Bonul de consum; 
i) Ordine de deplasare – de la persoana care efectuează deplasarea; 
j) State de plată (situaţie recapitulativă privind plata drepturilor salariale), de la CFS; 
k) Contracte civile şi drepturi de autor de la RRU. 

 Conţinutul şi rolul documentelor 
Accesul la legislaţia aplicabilă pentru fiecare CS se face cu sprijinul CJ, RRU şi prin studiul individual 

al personalului angajat din MNSDG. 
Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea de a 

reglementa CFPP în MNSDG. 
Accesul la legislaţia aplicabilă în vederea consultării acesteia se face prin intermediul aplicaţiei 

informatice INDACO – Lege 5 sub licenţa MNSDG, la care au acces salariaţii BC, DE din MNSDG. 
Circuitul documentelor 

• Circuitul Contractului: 
a) SCS, care a iniţiat Nota de fundamentare pe care, după aprobare se duce la CJ, RRU pentru 

întocmirea contractului; 
b) CJ, RRU, după elaborarea contractului, îl transmite la CFPP, pentru acordarea vizei; 
c) CFPP, după acordarea vizei pe Contract, îl transmite la DE pentru avizare; 
d) DE, după acordarea vizei pe Contract, îl transmite la Manager pentru aprobare; 
e) Managerul, după aprobarea Contractului, îl transmite la SCS care l-a iniţiat, pentru 

înregistrare, urmărire şi derulare. 
• Circuitul Statului de plată: 
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       - state de plata (situatie recapitulativa privind plata drepturilor salariale) de la Responsabil salarizare 
intocmire (CFS) � CFPP pentru acordare viza � Manager pentru aprobare � BC pentru inregistrare. 

• Circuitul Dispoziţiei de încasare/ plată: 

 catre casierie de la BC intocmire� CFPP pentru acordare viza � Manager pentru aprobare � BC pentru 
inregistrare si urmarire derulare. 

• Circuitul Facturii de la registratura: 
 � Compartimentul de specialitate care a initiat procedura� ...... � CFPP pentru acordare viza � 
Manager  � BC pentru inregistrare.  

• Circuitul eliberării bunurilor din magazie: 

Referatul de la CS pentru acordul vizei, apoi la magazie unde GM întocmeşte Bonul de consum, apoi la 
BC pentru înregistrare. 

• Circuitul Notei de fundamentare: 
 de la CS � CFPP pentru acordare viza �la DE pentru avizare �la Manager pentru aprobare � R-
ALOP pentru înregistrare. 

• Circuitul Contractului civil şi drepturi de autor  
de la CS�RRU pentru intocmire � CFPP pentru acordare viza �la DE pentru avizare � Manager 
pentru aprobare�R-ALOP pentru inregistrare. 

• Circuitul documentelor ALOP: 
 initiat de CS � CFPP pentru acordare viza � BC pentru inregistrare �la DE pentru avizare � Manager, 
pentru aprobare. 
 Resurse necesare 
 Resurse materiale:  

e) materiale consumabile alocate pentru desfăşurarea activităţii; 
f) materiale informatice pentru procesarea, stocarea şi difuzarea informaţiilor, acces la baza de date 

şi reţea. 
  Resurse umane: pentru implementarea prezentei proceduri sunt implicaţi şefii CS şi personalul numit 

prin Decizie pentru exercitarea vizei de CFPP. 
  Resurse financiare: sumele aferente alocate acestei activităţi în BVC. 
  Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii pentru exercitarea vizei de CFPP 

 CFPP se exercita asupra documentelor in care sunt consemnate operatiunile patrimoniale, inainte ca 
acestea să devina acte juridice, prin aprobarea lor de catre titularul de drept al competentei, sau de catre 
titularul unei competente delegate in conditiile legii. 
 CFPP consta in verificarea sistematica a operatiunilor  care fac obiectul acestuia din punct de 
vedere al:  

a) respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, in vigoare la data efectuarii 
operatiunilor ( control de legalitate); 

b) indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si a regulilor procedurale şi metodologice care sunt 
aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului (control de 
regularitate); 

c) incadrarii in limitele prevederilor BVC.  
   CFPP al operatiunilor se exercita pe baza actelor si/sau documentelor justificative certificate in 
privinta realitatii, regularitatii si legalitatii, de catre şefii CS, emitente pentru bun de plata. Şefii CS raspund 
pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror acte si/sau documente justificative pe 
care le-au certificat sau avizat. Obtinerea vizei de CFPP pentru operatiuni care au la baza acte si/sau 
documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu 



 
 

MUZEUL NAŢIONAL AL 
SATULUI “DIMITRIE 

GUSTI” 
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  
Privind 

RAPORTAREA CONTABILĂ ŞI 
FINANCIARĂ 

 

COD: PO–07 

Editia: I 
 
Revizia: 2  
 
Pagina 31 din 170 

COD: PO–07 

 

 31

exonereaza de raspundere sefii CS sau alte persoane competente din cadrul acestora. Operatiunile ce 
privesc acte juridice prin care se angajeaza patrimonial MNSDG, se supun CFPP dupa avizarea lor de catre 
CJ, RRU şi reprezentantul BC. Documentele prezentate la viza de CFPP se inscriu in Registrul privind 

operatiunile prezentate la viza CFPP. 
 Documentele care privesc operatiuni asupra carora este obligatorie exercitarea CFPP se transmit 
persoanei, desemnate cu exercitarea acestuia, de catre CS care initiaza operatiunea. 
 Documentele privind operatiunile prin care se afecteaza fondurile publice si/sau patrimoniul public 
vor fi insotite de: 

a) Avizele şefilor CS; 
b) Note de fundamentare; 
c) Acte si/sau documente justificative. 

           In efectuarea CFPP, de către persoana desemnataă, se parcurge Lista de verificare specifica 
operatiunii, primita la viza, aşa cum sunt definite in normele metodologice generale referitoare la 
exercitarea CFPP. Daca in urma verificarii formale (completarea documentelor in concordanta cu 
continutul acestora, existenta semnaturilor persoanelor autorizate din cadrul CS, existenta actelor 
justificative specifice operatiunii prezentate la viza) nu sunt îndeplinite toate cerinţele, atunci operaţiunea 
nu poate fi autorizată. După efectuarea controlului formal, persoanele, desemnate să exercite CFPP, 
inregistreaza documentele in Registrul privind operatiunile prezentate la viza CFPP si efectueaza, de 
asemenea, prin parcurgerea Listei de verificare, specifică operaţiunii, controlul acesteia din punct de 
vedere al legalitatii, regularitatii si, dupa caz, al incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau 
de angajament. Daca in urma verificarii de fond operatiunea indeplineste conditiile de legalitate, 
regularitate si, dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, se 
acorda viza prin aplicarea sigiliului si a semnaturii pe exemplarul documentului care se arhiveaza la 
entitatea publica. 
 Sigilul cuprinde: 

a) denumirea institiţiei; 
b) menţiunea „vizat pentru CFPP"; 
c) numărul sigiliului (numărul de identificare a titularului acestuia); 
d) data acordării vizei (an, luna, zi) si semnatura. 

 Documentele vizate si actele justificative ce le-au insotit sunt restituite către CS emitent, in vederea 
continuarii circuitului acestora. Persoana  desemnata să exercite viza CFPP are dreptul si obligatia de a o 
refuza in toate cazurile in care, in urma verificarilor, apreciaza ca proiectul de operatiune care face obiectul 
CFPP nu indeplineste conditiile de legalitate, regularitate si incadrare in limita creditelor bugetare sau 
creditelor de angajament, dupa caz, pentru acordarea vizei de CFPP. Refuzul de viza trebuie sa fie in toate 
cazurile motivat in scris. 
Persoanele in drept sa exercite viza CFPP au obligatia de a tine evidenta proiectelor de operatiuni refuzate 
la viza CFPP. O operatiune pentru care s-a refuzat viza CFPP se poate efectua de catre ordonatorul de 
credite pe propria răspundere, numai dacă prin aceasta  nu se depăşeşte creditul bugetar aprobat. 
Ordonatorul de credite poate decide efectuarea operatiunii numai in baza unui act de decizie interna, emis 
in forma scrisa, prin care dispune, pe propria raspundere, efectuarea operatiunii. O copie a actului de 
decizie interna se transmite către CAPI. In toate cazurile in care, ca urmare a unui refuz de viza CFPP, 
Managerul dispune, in conditiile legii, efectuarea operatiunii pe proprie raspundere, persoana desemnata sa 
efectueze CFPP are obligatia sa informeze in scris Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor Publice si, 
dupa caz, organul ierarhic superior al institutiei publice, numai in aceasta situatie persoana respectiva fiind 
exonerata de raspundere. Documentele privind proiectele de operatiuni supuse CFPP, care nu au fost 
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vizate, nu pot fi aprobate decat cu asumarea raspunderii ordonatorului de credite. Operatiunile efectuate pe 
propria raspundere a ordonatorului de credite se inregistreaza si intr-un cont in afara Bilanţului. 
 
7.5.4.   Elaborarea Situaţiilor financiare proprii 

 

Potrivit legii, instituţiile publice au obligaţia sa organizeze si sa conducă contabilitatea proprie, 
respectiv contabilitatea financiara si, după caz, contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activităţii. 
Aceste instituţii urmează sa organizeze contabilitatea de gestiune astfel incat informaţiile obţinute sa 
satisfacă necesităţile managementului in luarea celor mai corecte decizii, iar procedeele si tehnicile ce se 
vor utiiiza in contabilitatea de gestiune sa fie stabilite in funcţie de particularităţile activităţii desfăşurate. 

La intocmirea situaţiilor financiare anuale se va avea in vedere respectarea principiilor 
contabilităţii de angajamente. 

Planul de conturi pentru instituţiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia: 
• principiul continuităţii activităţii - Acest principiu presupune că instituţia îşi continuă în mod 

normal funcţionarea, fără a intra în stare de desfiinţare sau reducere semnificativă a activităţii;  
• principiul permanentei metodelor - Metodele de evaluare şi politicile contabile, în general, 

trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul; 
• principiul prudentei - Evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă şi, trebuie să se ţină cont de 

toate angajamentele apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar 
precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data depunerii 
acestuia şi trebuie să se ţină cont de toate deprecierile; 

• principiul contabilităţii pe baza de angajamente; 
• principiul evaluării separate a elementelor de activ si de datorii - Componentele elementelor de 

activ şi de datorii trebuie evaluate separat; 
• principiul intangibilitatii bilanţului: Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar 

trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent; 
• principiul necompensarii - Orice compensare între elementele de active şi datorii sau între 

elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă; 
• principiul comparabilitatii informaţiilor; 
• principiul materialităţii (pragul de semnificaţie) - Orice element care are o valoare semnificativă 

trebuie prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative 
dar care au aceeaşi natură sau funcţii similare trebuie însumate şi prezentate într-o poziţie 
globală. 

• principiul prevalentei economicului asuprajuridicului (realitatea asupra aparentei) - Informaţiile 
contabile prezentate în situaţiile financiare trebuie să fie credibile, să respecte realitatea 
economică a tranzacţiilor sau a evenimentelor numai prin forma lor juridică; 

Pentru respectarea principiului contabilităţii pe baza de angajamente, potrivit căruia efectele 
tranzacţiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile si evenimentele se produc si 
nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul de numerar este incasat sau plătit, iar veniturile si cheltuielile 
sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situaţiile financiare ale perioadelor de raportare, se 
va avea in vedere momentul constatării drepturilor si obligaţiilor, al veniturilor si al cheltuielilor, astfel: 

• pentru creanţe, datorii si capitaluri, când iau naştere drepturi si obligaţii cu valoare 
economica; 
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• pentru venituri, când au fost realizate (obţinute); 
• pentru cheltuieli, când au fost efectuate (resursele au fost utilizate, consumate). 

   

  Momentul recunoaşterii cheltuielilor:  

 

• cheltuielile de personal - in perioada când munca a fost prestata; 
• cheltuielile cu stocurile - când au fost consumate, cu excepţia materialelor de natura 

obiectelor de inventar, al căror cost se recunoaşte Ia scoaterea din folosinţa; 
• costurile cu serviciile - in perioada când serviciile au fost prestate si lucrările executate; 
• costurile cu dobânzile - in perioada când sunt datorate conform contractului de împrumut; 
• cheltuielile din diferente de curs valutar - la momentul decontării creanţelor si datoriilor in 

valuta sau reevaluării acestora cu ocazia raportării in situaţiile financiare; 
• costurile de capital - lunar, sub forma amortizării care se înregistrează sistematic, pe 

parcursul duratei de viata utile a activului fix; 
• transferurile intre unităţi ale administraţiei publice (curente si de capital), alte transferuri 

(interne si in străinătate, contribuţia României la bugetul Uniunii Europene) - ca si costuri la 
instituţia care transfera fondurile. 

Momentul recunoaşterii veniturilor: 

• veniturile fiscale - la momentul declarării pe baza de declaraţie fiscala sau decizie a organului 
fiscal; 

• veniturile din activităţi economice - la momentul transferului dreptului de proprietate către 
clienţi (la emiterea facturii); 

• veniturile din diferente de curs valutar - la momentul decontării creanţelor si datoriilor in 
valuta sau reevaluării acestora cu ocazia raportării in situaţiile financiare; 

• veniturile din dobânzi - pe măsura generării veniturilor respective (când sunt cuvenite). 

Situaţiile financiare se întocmesc in moneda naţionala, respectiv in lei, fara subdiviziunile leului. 
Pentru necesitaţi proprii de informare si la solicitarea unor organisme internaţionale, se pot întocmi 
situaţii financiare si intr-o alta moneda. 

Situaţiile financiare anuale se intocmesc pe modelele aprobate, având in vedere corelaţiile dintre 
formularele de situaţii financiare si anexele la acestea, adaptate structurii indicatorilor aprobaţi, precum si 
altor reglementari in vigoare. 

Responsabilitate: Serviciul Contabilitate 

7.5.5. Semnare, aprobare 
Situaţiilor Financiare  se semnează de către contabilul sef si se aproba de către directorul 

instituţiei. După semnare si aprobare acestea se transmit pe baza de adresa scrisa Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional. 

In situaţia in care exista obiecţii in faza de semnare sau aprobare, se reia procedura, tinandu-
se cont de obiecţiile formulate. 

Responsabilitate; Director economic- semnare 
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Director __________ /aprobare 
 
7.5.6. Execuţia Bugetului 

Pe baza situaţiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor 
privind execuţia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si a bugetelor 
fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina, si in urma verificării 
si analizării acestora, Ministerul Finanţelor Publice elaborează Contul general anual de execuţie a 
bugetului de stat si, respectiv, Contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, pe care le 
prezintă Guvernului si care, după verificare de către Curtea de Conturi, se aproba de Parlament. 

Anual Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte bilanţul instituţiilor publice. Bilanţul anual al 
instituţiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Finanţelor Publice, se prezintă Guvernului odată cu 
Contul general anual de execuţie a bugetului de stat. 

Toate Documentele elaborate in cursul acestei proceduri se arhivează conform normelor in 
vigoare. 

Responsabilitate: DGFP, MFP 

7.6. ÎNREGISTRĂRI 
7.6.1. Bilanţ, 
7.6.2. Contul de rezultat patrimonial, 
7.6.3. Situaţia fluxurilor de trezorerie, 
7.6.4. Situaţia modificărilor in structura activelor nete/capitalurilor, 
7.6.5. Conturile de execuţie bugetara 
7.6.6. Anexe la situaţiile financiare, care includ: 

• politici contabile 
• note explicative. 

 
 
 

 
 

8. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 
 

Compartimentul (postul / acţiunea / 
operaţiunea) 

Funcţii implicate în  implementarea PO-BC-02 

8.1 Managerul 8.2 DE 8.3 S-BC 
8.4 P-BC 

CFS 
a)   Organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

financiar contabile din cadrul MNSDG, în 
conformitate cu prevederile legale; 

A V R Ap 

b)   Întocmirea la termenele stabilite a situaţiilor 

financiare trimestriale şi anuale; A V R Ap 
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c)   Realizarea bugetul pentru activitatea 
proprie şi luarea măsurilor necesare pentru 
buna administrare şi executare a acestuia, cu 
respectarea disciplinei financiare; 

A R E Ap 

d)   Întocmirea şi transmiterea la termen a 
declaraţiilor cu caracter fiscal; A V V E 

e)   Dispunerea măsurilor corespunzătoare de 
plată la termenele legale a sumelor care 
constituie obligaţii ale MNSDG. 

A V R Ap 

 
 
 

 
9. Formular evidenţă modificări 

 
Ediţia Paragraf 

modificat, 
nr. pagină 

Descrierea modificării Autorul modificării 

1 
Ediţia I 

Revizia 2 

Actualizare potrivit Ordinului Secretarului General al 
Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităților publice 

Ileana USCOIU 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
10. Formular distribuire procedură 

 

Număr 
exemplar 

Scopul 
difuzării* Destinatar: compartiment, nume, funcţia Data  Semnătura  

de primire 

e-mail informare  .12.2019  

e-mail informare  .12.2019  

e-mail informare  .12.2019  

e-mail informare  .12.2019  

e-mail informare  .12.2019  
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e-mail informare  .12.2019  

e-mail informare  .12.2019  

e-mail informare  .12.2019  

e-mail informare  .12.2019  

e-mail informare  .12.2019  

e-mail informare  .12.2019  

e-mail informare  .12.2019  

e-mail informare  .12.2019  

e-mail informare  .12.2019  

e-mail informare  .12.2019  

original 

aplicare/ 

evidenţă/ 

arhivare 

 04.12.2019  

* aplicare, informare, evidenţă, arhivare, alte scopuri 
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11. Anexe, înregistrări, arhivări 

 Nr. 
anexa 

Denumirea 
anexei 

Elaborator Aprobat Nr.de 
exemplare 

Difuzare Arhivare Alte 

loc perioada 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Diagrama flux        

2.  Anexa 1: BILANŢ   3 Contabilitate  
Administrativ 

Secretariat 

   

3.  Anexa 2: CONTUL DE 
REZULTAT PATRIMONIAL la 
data de ......... 

  3 Contabilitate  

Administrativ 
Secretariat 

   

4.  Anexa 3: SITUAŢIA 
FLUXURILOR DE TREZORERIE 
la data de ........ 

  3 Contabilitate  
Administrativ 

Secretariat 

   

5.  Anexa 4: SITUAŢIA 
FLUXURILOR DE TREZORERIE 
la data de ............ 

  3 Contabilitate  
Administrativ 

Secretariat 

   

6.  Anexa 5: CONTUL DE 
EXECUŢIE A BUGETULUI 
INSTITUŢIEI PUBLICE - 
VENITURI la data de ............ 
 

  3 Contabilitate  

Administrativ 
Secretariat 

   

7.  Anexa 6: CONTUL DE 
EXECUŢIE A BUGETULUI 
INSTITUŢIEI PUBLICE - 
CHELTUIELI la data de ............ 

  3 Contabilitate  

Administrativ 
Secretariat 
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 Nr. 
anexa 

Denumirea 
anexei 

Elaborator Aprobat Nr.de 
exemplare 

Difuzare Arhivare Alte 

loc perioada 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

8.  Anexa 7: CONTUL DE 
EXECUŢIE A BUGETULUI 
INSTITUŢIILOR PUBLICE – 
Cheltuieli la data de ........... 

  3 Contabilitate  

Administrativ 
Secretariat 

   

9.  Anexa 8: CONTUL DE 
EXECUŢIE A BUGETULUI 
INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI 
ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE 
INTEGRAL DIN VENITURI 
PROPRII (DE SUBORDONARE 
LOCALĂ) - VENITURI la data 
de ........... 

  3 Contabilitate  

Administrativ 
Secretariat 

   

10.  Anexa 9: CONTUL DE 
EXECUŢIE A BUGETULUI 
INSTITUŢIILOR PUBLICE 
FINANŢATE DIN VENITURI 
PROPRII ŞI SUBVENŢII (DE 
SUBORDONARE LOCALĂ) - 
VENITURI la data de .......... 

  3 Contabilitate  
Administrativ 

Secretariat 

   



 
 

MUZEUL NAŢIONAL AL 
SATULUI “DIMITRIE 

GUSTI” 
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  
Privind 

RAPORTAREA CONTABILĂ ŞI 
FINANCIARĂ 

 

COD: PO–07 

Editia: I 
 
Revizia: 2  
 
Pagina 39 din 170 

COD: PO–07 

 

 39

 Nr. 
anexa 

Denumirea 
anexei 

Elaborator Aprobat Nr.de 
exemplare 

Difuzare Arhivare Alte 

loc perioada 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

11.  Anexa 10: CONTUL DE 
EXECUŢIE A BUGETULUI 
INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI 
ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE 
INTEGRAL DIN VENITURI 
PROPRII (DE SUBORDONARE 
LOCALĂ) - CHELTUIELI la data 
de ............ 

  3 Contabilitate  

Administrativ 
Secretariat 

   

12.  Anexa 11: CONTUL DE 
EXECUŢIE A BUGETULUI 
INSTITUŢIILOR PUBLICE 
FINANŢATE DIN VENITURI 
PROPRII ŞI SUBVENŢII (DE 
SUBORDONARE LOCALĂ) - 
CHELTUIELI la data de ............. 

  3 Contabilitate  
Administrativ 

Secretariat 

   

13.  Anexa 12: CONTUL DE 
EXECUŢIE A BUGETULUI 
LOCAL - VENITURI la data de 
..... 

  3 Contabilitate  
Administrativ 

Secretariat 

   

14.  Anexa 13: CONTUL DE 
EXECUŢIE A BUGETULUI 
LOCAL - CHELTUIELI la data 
de .......... 

  3 Contabilitate  

Administrativ 
Secretariat 

   



 
 

MUZEUL NAŢIONAL AL 
SATULUI “DIMITRIE 

GUSTI” 
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  
Privind 

RAPORTAREA CONTABILĂ ŞI 
FINANCIARĂ 

 

COD: PO–07 

Editia: I 
 
Revizia: 2  
 
Pagina 40 din 170 

COD: PO–07 

 

 40

 Nr. 
anexa 

Denumirea 
anexei 

Elaborator Aprobat Nr.de 
exemplare 

Difuzare Arhivare Alte 

loc perioada 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

15.  Anexa 14a: DISPONIBIL DIN 
MIJLOACE CU DESTINAŢIE 
SPECIALĂ la data de ...... 

  3 Contabilitate  

Administrativ 
Secretariat 

   

16.  Anexa 14b: DISPONIBIL DIN 
MIJLOACE CU DESTINAŢIE 
SPECIALĂ la data de ...... 

  3 Contabilitate  
Administrativ 

Secretariat 

   

17.  Anexa 19: CONTUL DE 
EXECUŢIE A VENITURILOR ŞI 
CHELTUIELILOR EVIDENŢIATE 
ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL 
- VENITURI la data de ............ 

  3 Contabilitate  
Administrativ 

Secretariat 

   

18.  Anexa 20: CONTUL DE 
EXECUŢIE A VENITURILOR ŞI 
CHELTUIELILOR EVIDENŢIATE 
ÎN AFARA 
BUGETULUI LOCAL - 
CHELTUIELI la data de .......... 

  3 Contabilitate  
Administrativ 
Secretariat 

   

19.  Anexa 30: PLĂŢI RESTANTE la 
data de ............ 

  3 Contabilitate  

Administrativ 
Secretariat 

   



 
 

MUZEUL NAŢIONAL AL 
SATULUI “DIMITRIE 

GUSTI” 
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  
Privind 

RAPORTAREA CONTABILĂ ŞI 
FINANCIARĂ 

 

COD: PO–07 

Editia: I 
 
Revizia: 2  
 
Pagina 41 din 170 

COD: PO–07 

 

 41

 Nr. 
anexa 

Denumirea 
anexei 

Elaborator Aprobat Nr.de 
exemplare 

Difuzare Arhivare Alte 

loc perioada 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

20.  Anexa 34 SITUATIA 
MODIFICARILOR IN 
STRUCTURA ACTIVELOR 
NETE/CAPITALURILOR 

  3 Contabilitate  

Administrativ 
Secretariat 

   

21.  Anexa 35a SITUATIA  
ACTIVELOR FIXE 
AMORTIZABILE 

  3 Contabilitate  

Administrativ 
Secretariat 

   

22.  Anexa 35b SITUATIA  
ACTIVELOR FIXE 
NEAMORTIZABILE 

  3 Contabilitate  

Administrativ 
Secretariat 

   

23.  Anexa 40a: SITUAŢIA 
ACTIVELOR ŞI DATORIILOR 
INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN 
ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ la 
data de ........... 

  3 Contabilitate  

Administrativ 
Secretariat 

   

24.  Anexa 40b: SITUAŢIA 
ACTIVELOR ŞI DATORIILOR 
INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN 
ADMINISTRAŢIA LOCALĂ la 
data de ....... 

  3 Contabilitate  
Administrativ 

Secretariat 
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11. CUPRINS 

Numărul 
componentei în 

cadrul procedurii de 
sistem 

Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem Pagina 

 Coperta  

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 

ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii de 

sistem 

1 

2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii de 

sistem 

2 

3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, 

după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii de sistem 

3-4 

4 Scopul procedurii de sistem 

 

5-6 

5 Domeniul de aplicare a procedurii de sistem 7 

6 Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii 
procedurate 

8 

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura de 

sistem 

9-13 

8 Descrierea procedurii de sistem 14-36 

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 37 

10 Anexe, înregistrări, arhivări 38-42 

11 Cuprins 43 
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Anexa 1 – Diagrama  
flux
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ANEXA 2 
 

Anexa 1: BILANŢ la data de ............ 
cod 01                                                                                                             - lei - 

 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 
rând 

Sold la 
începutul 

anului 

Sold la 
sfârşitul 

perioadei 

A B C 1 2 

A. ACTIVE       

  ACTIVE NECURENTE       

1. Active fixe necorporale 
(ct. 203+205+206+208+233-280-290-293*) 

01     

2. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatura birotică 
şi alte active corporale 
(ct. 213+214+231-281-291-293*) 

02     

3. Terenuri şi clădiri (ct. 211+212+231-281-291-293*) 03     

4. Alte active nefinanciare 
(ct. 215) 

04     

5. Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an 
(ct. 260+265+267-296) 

05     

6. Creanţe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an 
(ct. 4112+4612 -4912 - 4962) 

06     

7. TOTAL ACTIVE NECURENTE 
(rd. 01+02+03+04+05+06) 

07     

  ACTIVE CURENTE       

1. Stocuri 
(ct. 301+302+303+304+305+307+309+331+ 
332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+ 359+361+371+381+/-
348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398) 

08     

2. Creanţe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an - 
Total (rd. 10+11+12), din care: 

09     

  Creanţe din operaţiuni comerciale şi avansuri 
(ct. 232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 
4911-4961+5187) 

10     

  Creanţe bugetare 
(ct. 431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 
463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 -497) 

11     

  Creanţe din operaţiuni cu Comunitatea Europeană 
(ct. 4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458) 

12     
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3. Investiţii pe termen scurt (ct. 505-595) 13     

4. Conturi la trezorerie şi bănci (rd. 15+17) din care: 14     

  Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie 
(ct. 510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+520+5211+5212 
+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5299 
+531+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+558+5601+5602+561+562 
+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) 

15     

  din care: depozite (ct. 5153+5222+5602+5714+5744) 16     

  Conturi la bănci comerciale 
(ct. 5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 
5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+ 558+560) 

17     

  din care: depozite (ct. 5153) 18     

5. Cheltuieli în avans (ct. 471) 19     

  TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 08+09+13+14+19) 20     

  TOTAL ACTIVE (rd. 07+20) 21     

B. DATORII 22     

  DATORII NECURENTE - sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 23     

1. Sume necurente de plată 
(ct. 4042+269+4622+509) 

24     

2. Împrumuturi pe termen lung 
(ct. 1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168-169) 

25     

3. Provizioane (cont 151) 26     

  TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 24+25+26) 27     

1. DATORII CURENTE - sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an - 
Total (rd. 29+30+31), din care: 

28     

  Datorii comerciale şi avansuri 
(ct. 401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+ 269) 

29     

  Datorii către bugete 
(ct. 440+441 +4423+4428+444+446+ 4481+4671+4672+4673+4674+4675) 

30     

  Datorii către Comunitatea Europeană 
(ct. 4502+4512+452+4532+4542+4552) 

31     

2. Împrumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un 
an 
(ct. 5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198) 

32     

3. Împrumuturi pe termen lung - sume ce trebuie plătite în cursul exerciţiului curent 
(ct. 1611+1621 + 1631+1641 + 1651+1671 +168-169) 

33     

4. Salariile angajaţilor şi contribuţiile aferente 
(ct. 421+423+426+427+4281 +431+437+438) 

34     

5. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, 
burse) 

35     
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(ct. 422+424+429) 

6. Venituri în avans (ct. 472) 36     

7. Provizioane (ct. 151) 37     

  TOTAL DATORII CURENTE 
(rd. 28+32+33+34+35+36+37) 

38     

  TOTAL DATORII (rd. 27+38) 39     

  ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI 
PROPRII 
(rd. 40 = rd. 21-39 = rd. 47) 

40     

C. CAPITALURI PROPRII 41     

1. Rezerve, fonduri (ct. 100+101+102+103+104+105+106+131+ 
132+133+134+135+136+137+139) 

42     

2. Rezultatul reportat 
(ct. 117- sold creditor) 

43     

3. Rezultatul reportat 
(ct. 117 - sold debitor) 

44     

4. Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct. 121 - sold creditor) 45     

5. Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct. 121 - sold debitor) 46     

  TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 42+43-44+45-46) 47     
Conducătorul instituţiei                         Conducătorul compartimentului financiar-contabil 
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ANEXA 3 
 
 
 

Anexa 2: CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de ......... 
cod 02                                                                                                               - lei - 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA INDICATORULUI 
Cod 
rând 

An 
preced

ent 

An 
curent 

A B C 1 2 

1. VENITURI OPERAŢIONALE 01     

1. Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri 
ale bugetelor 
(ct. 730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751) 

02     

2. Venituri din activităţi economice 
(ct. 701+702+703+704+705+706+707+708+/-709) 

03     

3. Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie 
specială 
(ct. 770+771+772+773+774+776+778+779) 

04     

4. Alte venituri operaţionale 
(ct. 714+719+721 +722+781) 

05     

  TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd. 02+03+04+05) 06     

II. CHELTUIELI OPERAŢIONALE 07     

1. Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor 
(ct. 641+642+645+646+647) 

08     

2. Subvenţii şi transferuri 
(ct. 670+671+672+673+674+676+677+ 679) 

09     

3. Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi 
(ct. 
601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+
623+624+626+627+628+629) 

10     

4. Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane 
(ct. 681+682+689) 

11     

5. Alte cheltuieli operaţionale 
(ct. 635+654+658) 

12     

  TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd. 08+09+10+11+12) 13     

III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ 14     
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  - EXCEDENT (rd. 06 - rd. 13) 15     

  - DEFICIT (rd. 13 - rd. 06) 16     

IV. VENITURI FINANCIARE 
(ct. 763+764+765+766+767+768+769+786) 

17     

V. CHELTUIELI FINANCIARE 
(ct. 663+664+665+666+667+668+669+686) 

18     

VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ 19     

  - EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18) 20     

  - DEFICIT (rd. 18 - rd. 17) 21     

VII
. 

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ 22     

  - EXCEDENT (rd. 15+20-16-21) 23     

  - DEFICIT (rd. 16+21-15-20) 24     

VII
I. 

VENITURI EXTRAORDINARE 
(ct. 790+791) 

25     

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 
(ct. 690+691) 

26     

X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ 27     

  - EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26) 28     

  - DEFICIT (rd. 26 - rd. 25) 29     

XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI 30     

  - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) 31     

  - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) 32     

Conducătorul instituţiei                                                            Conducătorul compartimentului 
financiar-contabil 
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ANEXA 4 
 

Anexa 3: SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ........ 
 

cod 03                                                                                                             - lei - 

DENUMIREA INDICATORULUI 
Cod 
rând 

      

A B 1 2 3 

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA 
OPERAŢIONALĂ 

01       

1. Încasări 02       

2. Plăţi 03       

3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02 - rd. 
03) 

04       

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII 05       

1. Încasări 06       

2. Plăţi 07       

3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd. 06-07) 08       

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 
FINANŢARE 

09       

1. Încasări 10       

2. Plăţi 11       

3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd. 10 - rd. 
11) 

12       

IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE 
NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR 
(rd. 04+rd. 08+rd. 12) 

13       

V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR 
LA ÎNCEPUTUL ANULUI 

14       

VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR 
LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14), din 
care: 

15       

Depozite 16       
 
Conducătorul 

instituţiei 
Conducătorul compartimentului financiar-contabil Viza trezorerie 

 
 
 
ANEXA 5  
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Anexa 4: SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ............ 

 
cod 04                                                                                                               - lei - 

DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând       

A B 1 2 3 

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA 
OPERAŢIONALA 

01       

1. Încasări 02       

2. Plăţi 03       

3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02 - 
rd. 03) 

04       

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 
INVESTIŢII 

05       

1. Încasări 06       

2. Plăţi 07       

3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd. 06-
07) 

08       

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 
FINANŢARE 

09       

1. Încasări 10       

2. Plăţi 11       

3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd. 10 - 
rd. 11) 

12       

IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE 
NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR 
(rd. 04+rd. 08+rd. 12) 

13       

V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR 
LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI 

14       

VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE 
NUMERAR LA SFÂRŞITUL ANULUI (rd. 13+rd. 
14), din care: 

15       

1. Depozite 16       

2. Disponibilităţi la bănci în străinătate 17       

3. Diferenţe din reevaluare 18       
 
Conducătorul instituţiei                      Conducătorul compartimentului financiar-contabil 
 
 
ANEXA 6  
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Anexa 5: CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE - 

VENITURI la data de ............ 
 

cod 20                                                                                                               - lei - 

Denumirea 
indicatorilor*) 

Cod 
Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 

Încasări 
realizate 

Stingeri 
pe alte 

căi 
decât 

încasări 

Drepturi 
constatat

e de 
încasat 

Total, 
din 

care: 

din anii 
precedenţi 

din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

                    

                    

                    
*) Se înscriu denumirea şi simbolul capitolelor şi subcapitolelor din bugetul aprobat pe 
structura clasificaţiei funcţionale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 
fonduri externe nerambursabile şi instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii - (altele decât cele de subordonare 
locală). 
 
Conducătorul instituţiei         Conducătorul compartimentului financiar-contabil 
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ANEXA 7 
 
 

Anexa 6: CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE - 
CHELTUIELI la data de ............ 

 
cod 21                                                                                                               - lei - 

Denumirea 
indicatorilor*) 

Cod 
Credite bugetare 

Angajamente 
bugetare 

Angajamente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

                  

                  

                  
*) Se înscriu denumirea şi simbolul capitolelor şi subcapitolelor din bugetul aprobat pe 
structura clasificaţiei funcţionale - bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale 
de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile şi venituri 
proprii/venituri proprii şi subvenţii - (altele decât cele de subordonare locală). 
Notă: Se detaliază pe clasificaţia economică (Anexa 7) 
 
Conducătorul instituţiei                        Conducătorul compartimentului financiar-contabil 
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ANEXA 8 
Anexa 7: CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE –  

Cheltuieli la data de ........... 

Capitol .............. Subcapitol .............: 
Cod 21         - lei - 

 

DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)                 

CHELTUIELI CURENTE 
(10+20+30+40+50+51+55+57+591 

01               

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 
10.01+10.02+10.03) 

10               

Cheltuieli salariate în bani (cod 10.01.01 la 
10.01.30) 

10.01               

Salarii de bază 10.01.01               

Salarii de merit 10.01.02               

Indemnizaţie de conducere 10.01.03               

Spor de vechime 10.01.04               

Sporuri pentru condiţii de muncă 10.01.05               

Alte sporuri 10.01.06               
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DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Ore suplimentare 10.01.07               

Fond de premii 10.01.08               

Prima de vacanţă 10.01.09               

Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10               

Fond aferent plăţii cu ora 10.01.11               

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara 
unităţii 

10.01.12               

Indemnizaţii de delegare 10.01.13               

Indemnizaţii de detaşare 10.01.14               

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de 
muncă 

10.01.15               

Alocaţii pentru locuinţe 10.01.16               

Alte drepturi salariate în bani 10.01.30               

Cheltuieli salariate în natura (cod 10.02.01 la 
10.02.30) 

10.02               

Tichete de masă 10.02.01               

Norme de hrană 10.02.02               

Uniforme şi echipament obligatoriu 10.02.03               

Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia 10.02.04               
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DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

sa 

Transportul la şi de la locul de muncă 10.02.05               

Alte drepturi salariate în natură 10.02.30               

Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03               

Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.03.01               

Contribuţii de asigurări de şomaj 10.03.02               

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 10.03.03               

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă 
şi boli profesionale 

10.03.04               

Prime de asigurare viaţă plătite de angajator 
pentru angajaţi 

10.03.05               

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 10.03.06               

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (cod 20.01 la 
20.30) 

20               

Bunuri şi servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 20.01               

Furnituri de birou 20.01.01               

Materiale pentru curăţenie 20.01.02               

Încălzit, iluminat şi forţa motrică 20.01.03               

Apa, canal şi salubritate 20.01.04               
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DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05               

Piese de schimb 20.01.06               

Transport 20.01.07               

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 20.01.08               

Materiale şi prestări de servicii cu caracter 
funcţional 

20.01.09               

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 
funcţionare 

20.01.30               

Reparaţii curente 20.02               

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03               

Hrana pentru oameni 20.03.01               

Hrana pentru animale 20.03.02               

Medicamente şi materiale sanitare (cod 20.04.01 
la 20.04.04) 

20.04               

Medicamente 20 0401               

Materiale sanitare 20.04.02               

Reactivi 20.04.03               

Dezinfectanţi 20.04.04               

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05               
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DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

20.05.01 la 20.05.30) 

Uniforme şi echipament 20.0501               

Lenjerie şi accesorii de pat 20.05.03               

Alte obiecte de inventar 20.05.30               

Deplasări, detaşări, transferări (cod 
20.06.01+20.06.02) 

20.06               

Deplasări interne, detaşări, transferări 20 0601               

Deplasări în străinătate 20.06.02               

Materiale de laborator 20.09               

Cercetare-dezvoltare 20.10               

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 20.11               

Consultanţă şi expertiză 20.12               

Pregătire profesională 20.13               

Protecţia muncii 20.14               

Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor 
fixe pentru armată 

20.15               

Studii şi cercetări 20.16               

Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al 
animalelor 

20.18               
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DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Contribuţii ale administraţiei publice locale la 
realizarea unor lucrări şi servicii de interes public 
local, în baza unor convenţii sau contracte de 
asociere 

20.19               

Reabilitare infrastructură program inundaţii pentru 
autorităţi publice locale 

20.20               

Meteorologie 20.21               

Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor 20.22               

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi 
îngheţurilor 

20.23               

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor 
(cod 20.24.01 la 20.24.03) 

20.24               

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor 
externe 

20.24.01               

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor 
interne 

20.24.02               

Stabilirea riscului de ţară 20.24.03               

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din 
acţiuni în reprezentarea intereselor statului, 
potrivit dispoziţiilor legale 

20.25               



 
 

MUZEUL NAŢIONAL AL 
SATULUI “DIMITRIE 

GUSTI” 
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  
Privind 

RAPORTAREA CONTABILĂ ŞI 
FINANCIARĂ 

 

COD: PO–07 

Editia: I 
 
Revizia: 2  
 
Pagina 60 din 170 

COD: PO–07 

 

 60

DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) 20.30               

Reclama şi publicitate 20.30.01               

Protocol şi reprezentare 20.30.02               

Prime de asigurare non-viaţă 20.30.03               

Chirii 20.30.04               

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06               

Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului 
instituţiei publice 

20.30.07               

Fondul Primului ministru 20.30.08               

Executarea silită a creanţelor bugetare 20.30.09               

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30               

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01+30.02+30.03) 30               

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 
30.01.01+30.01.02) 

30.01               

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01               

Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02               

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 
30.02.01 la 30.02.05) 

30.02               

Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe 30.02.01               
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DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de 
ordonatorii de credite 

30.02.02               

Dobânzi aferente creditelor externe garantate 
şi/sau directe subîmprumutate 

30.02.03               

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05               

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05) 30.03               

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de 
tezaur 

30.03.01               

Dobânda datorată trezoreriei statului 30.03.02               

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din 
trezoreria statului 

30.03.03               

Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în 
contul trezoreriei statului 

30.03.04               

Dobânzi la operaţiunile de leasing 30.03.05               

TITLUL IV SUBVENŢII (cod 40.01 la 40.30) 40               

Subvenţii pe produse 40.01               

Subvenţii pe activităţi 40.02               

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi 
tarif 

40.03               

Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar 40.04               
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DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

public de călători 

Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul 40.05               

Acţiuni de ecologizare 40.06               

Valorificarea cenuşilor de pirită 40.07               

Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare 40.08               

Plăţi către angajatori pentru formarea profesională 
a angajaţilor 

40.09               

Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi 
locuri de muncă 

40.10               

Prime acordate producătorilor agricoli 40.11               

Subvenţii pentru completarea primelor de 
asigurare pentru factorii de risc din agricultură 

40.12               

Stimularea exporturilor 40.13               

Susţinerea infrastructurii de transport 40.14               

Sprijinirea producătorilor agricoli 40.15               

Programe de conservare sau de închidere a 
minelor 

40.16               

Programe de protecţie socială şi integrare 
socioprofesională a persoanelor cu handicap 

40.17               



 
 

MUZEUL NAŢIONAL AL 
SATULUI “DIMITRIE 

GUSTI” 
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  
Privind 

RAPORTAREA CONTABILĂ ŞI 
FINANCIARĂ 

 

COD: PO–07 

Editia: I 
 
Revizia: 2  
 
Pagina 63 din 170 

COD: PO–07 

 

 63

DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Protecţie socială în sectorul minier 40.18               

Plăţi pentru stimularea creării de locuri de muncă 40.19               

Alte subvenţii 40.30               

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 
50.01 la 50.04) 

60               

Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 50.01               

Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului 50.02               

Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor 
locale 

50.04               

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 
51.01+51.02) 

51               

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.26) 51.01               

Transferuri către instituţii publice 51.01.01               

Finanţarea de baza a învăţământului superior 51.01.02               

Acţiuni de sănătate 51.01.03               

Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu 
handicap 

51.01.04               

Finanţarea aeroporturilor de interes local 51.01.05               
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DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Transferuri din Fondul de intervenţie 51.01.06               

Transferuri din bugetul de stat către bugetul 
asigurărilor sociale de stat 

51.01.07               

Transferuri din bugetul de stat către bugetul 
asigurărilor pentru şomaj 

51.01.08               

Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru 
persoane care satisfac serviciul militar în termen 

51.01.09               

Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru 
persoane care execută pedepse private de libertate 
sau arest preventiv 

51.01.10               

Transferuri din bugetul de stat către bugetul 
fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate 

51.01.11               

Contribuţia persoanelor asigurate pentru 
finanţarea ocrotirii sănătăţii 

51.01.12               

Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar 51.01.13               

Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru 
finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului 

51.01.14               

Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile 
de asistenţa socială pentru persoanele cu handicap 

51.01.15               
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DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat 
către bugetul fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate 

51.01.16               

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj 
către bugetul asigurărilor sociale de stat 

51.01.17               

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj 
către bugetele locale pentru finanţarea 
programelor pentru ocuparea temporară a forţei 
de muncă 

51.01.18               

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj 
către bugetul fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate 

51.01.19               

Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj 
către bugetul asigurărilor sociale de stat 
reprezentând asigurare pentru accidente de munca 
şi boli profesionale pentru şomeri pe durata 
practicii profesionale 

51.01.20               

Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat 
către bugetul fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate reprezentând contribuţia 
persoanelor aflate în concediu medical din cauză 

51.01.21   -           
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DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

de accident de muncă sau boală profesională 

Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de 
utilizare a spectrului 

51.01.22               

Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate din 
valorificarea creanţelor bugetare 

51.01.23               

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi 
judeţene pentru acordarea unor ajutoare către 
unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de 
extremă dificultate 

51.01.24               

Programe pentru sănătate 51.01.25               

Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale 
de sănătate pentru persoanele aflate în concediu 
pentru creşterea copilului 

51.01.26               

Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.11) 51.02               

Finanţarea străzilor care se vor amenaja în 
perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de 
locuinţe noi 

51.02.01               

Finanţarea investiţiilor finanţate parţial din 
împrumuturi externe 

51.02.02               
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DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Programul pentru pietruirea drumurilor şi 
alimentarea cu apă a satelor 

5102.03               

Programul pentru construcţii ele locuinţe şi săli de 
sport 

51.02.04               

Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor 
urbanistice generale şi a regulamentelor locale de 
urbanism 

51.02.05               

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice 
de termoficare 

51.02.06               

Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente 
proiectelor SAPARD 

51.02.07               

Aparatura medicala şi echipamente de comunicaţii 
în urgenta 

51.02.08               

Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului 
seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de 
locuinţa 

51.02.09               

Plăţi din contul creditelor garantate şi/sau 
subîmprumutate 

51.02.10               

Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale 51.02.11               

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55               
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DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

55.01+55.02+55.03) 

A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.18) 55.01               

Restructurarea industriei de apărare 55.01.01               

Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului 
Olimpic Român 

55.01.02               

Programe cu finanţare rambursabila 55.01.03               

Fondul de garantare a împrumuturilor acordate 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

55.01.04               

Programul de realizare a sistemului naţional 
antigrindină 

55.01.05               

Sprijinirea proprietarilor de păduri 55.01.06               

Programe comunitare 55.01.07               

Programe PHARE şi alte programe cu finanţare 
nerambursabilă 

55.01.08               

Programe ISPA 55.01.09               

Programe SAPARD 55.01.10               

Cofinanţarea asistentei financiare nerambursabile 
post aderare de la Comunitatea Europeană 

55.01.11               
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DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor 
comerciale cu capital de stat 

55.01.12               

Programe de dezvoltare 55.01,13               

Fond Naţional de Preaderare 55.01.14               

Fond Român de Dezvoltare Socială 55.01.15               

Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi 
susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

55.01.16               

Transferuri pentru programe şi proiecte de 
prevenire a accidentelor de munca şi a bolilor 
profesionale 

55.01.17               

Alte transferuri curente interne 55.01.18               

B. Transferuri curente în străinătate (către 
organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01 la 
55.02.04) 

55.02               

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01               

Cooperare economica internaţionala 55.02.02               

Alte transferuri curente în străinătate 55.02.04               

Contribuţia României la bugetul U.E.(cod 
55.03.01 la 55.03.10) 

55.03               
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DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Contribuţii din taxe vamale 55.03.01               

Contribuţii din resursa bazata pe TVA 55.03.02               

Contribuţii din resursa bazata pe VNB 55.03.03               

Alte contribuţii 55.03.10               

TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ (cod 
57.01+57.02) 

57               

Asigurări sociale 57.01               

Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02) 57.02               

Ajutoare sociale în numerar 57.02.01               

Ajutoare sociale în natura 57.02.02               

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 
59.24) 

59               

Burse 59.01               

Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile 
naturale 

59.02               

Finanţarea partidelor politice 59.03               

Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale altele decât cele care 
primesc subvenţii de la bugetul de stat potrivit 
legii 

59.04               
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DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi 
combatere a intoleranţei 

59.05               

Producerea şi distribuirea filmelor 59.06               

Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale acestora 

59.07               

Programe pentru tineret 59.08               

Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în 
caz de calamităţi naturale în agricultură 

59.09               

Fond la dispoziţia primului-ministru pentru 
sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni 

59.10               

Asociaţii şi fundaţii 59,11               

Susţinerea cultelor 59.12               

Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii 
Ortodoxe Române din afara graniţelor 

59.13               

Contribuţia statutul la salarizarea personalului de 
cult 

59.14               

Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 59.15               

Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste 
hotare 

59.16               

Despăgubiri civile 59.17               
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DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Despăgubiri pentru animale sacrificate In vederea 
prevenirii şi combaterii epizootiilor 

59.18               

Indemnizaţia de merit 59.19               

Sume destinate finanţării programelor sportive 
realizate de structurile sportive de drept privat 

59.20               

Comenzi de stat pentru cârti şi publicaţii 59.21               

Acţiuni cj caracter ştiinţific şi social-cultural 59.22               

Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor 
comunismului şi al rezistenţei Sighet" 

59.23               

Finanţarea ansamblului "Memorialul revoluţiei - 
Decembrie 1989" din municipiul Timişoara 

59.24               

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) 70               

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 
71.01+71.02) 

71               

Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) (cod 
71.01.01 la 71.01.30) 

71.01               

Construcţii 71.01.01               

Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02               

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 71.01.03               

Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 71.01.30               
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DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Stocuri (cod 71.02.01) 71.02               

Rezerve de stat şi de mobilizare 71.02.01               

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) 72               

Active financiare (cod 72.01.01) 72.01               

Participare la capitalul social al societăţilor 
comerciale 

72.01.01               

OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79               

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 
80.30) 

80               

Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate 
prin convenţii bilaterale şi interguvernamentale 

80.01               

Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat 80.02               

Împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice sau 
activităţi finanţate integral din venituri proprii 

80.03               

Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj 80.04               

Împrumuturi acordate pentru construirea, 
cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi 
extinderea unor locuinţe 

80.05               

Microcredite acordate persoanelor fizice care 
desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare 

80.06               
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DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

de venituri, în vederea întreţinerii materiale 

Împrumuturi acordate pentru protejarea 
monumentelor istorice 

80.07               

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor 
temporare de casa 

80.08               

Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale 
şi administrate prin agenţii de credit 

80.09               

Alte împrumuturi 80.30               

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 
(cod 8101+81.02) 

81               

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 
81.01.06) 

81.01               

Rambursări de credite externe contractate de 
ordonatorii de credite 

81.01.01               

Rambursări de credite externe garantate şi directe 
subîmprumutate 

81.01.02               

Rambursări de credite aferente datoriei publice 
externe locale 

81.01.05               

Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06               

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02               
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DENUMIREA INDICATORILOR*) 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 
Angajamente 

legale 
Plăţi 

efectuate 

Angajamente 
legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

81.02.05) 

Rambursări de credite interne garantate 81.02.01               

Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02               

Rambursări de credite aferente datoriei publice 
interne locale 

81.02.05               

TITLUL XIV REZERVE, 
EXCEDENT/DEFICIT 

90               

Rezerve 91.01               

Excedent 92.01               

Deficit 93.01               
*) Se înscriu denumirea şi simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificaţiei economice (bugetul de 
stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii). 
Conducătorul instituţiei                                                                             Conducătorul compartimentului financiar-contabil
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ANEXA 9 
 

Anexa 8: CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL DIN 
VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - VENITURI la data de ........... 

 
- lei -                                                                                                                                   cod 20 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri 
pe alte 

căi decât 
încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 
Total, din 

care: 
din anii 

precedenţi 
din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

TOTAL VENITURI 000115                 

1. VENITURI CURENTE                   

Taxe pe servicii specifice (cod 15.15.01) 15.15                 

Impozit pe spectacole 15.15.01                 

C. VENITURI NEFISCALE                   

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 
(cod 30.15) 

                  

Venituri din proprietate (cod 30.15.05 la 
30.15.50) 

30.15                 

Venituri din concesiuni şi închirieri 30.15.05                 

Venituri din utilizarea păşunilor 
comunale 

30.15.09                 

Alte venituri din proprietate 30.15.50                 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri 
pe alte 

căi decât 
încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 
Total, din 

care: 
din anii 

precedenţi 
din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI 
SERVICII (cod 
33.15+34.15+35.15+36.15+37.15) 

                  

Venituri din prestări de servicii şi alte 
activităţi (cod 33.15.05 la 33.15.50) 

33.15                 

Taxe şi alte venituri în învăţământ 33.15.05                 

Venituri din prestări de servicii 33.15.08                 

Contribuţia de întreţinere a persoanelor 
asistate 

33.15.13                 

Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru 
internate, cămine şi cantine 

33.15.14                 

Venituri din valorificarea produselor 
obţinute din activitatea proprie sau 
anexa 

33.15.16                 

Venituri din organizarea de cursuri de 
calificare şi conversie profesională, 
specializare şi perfecţionare 

33.15.17                 

Venituri din serbări şi spectacole, 
manifestări culturale, artistice şi sportive 

33.15.19                 

Venituri din contractele încheiate cu 33.15.21                 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri 
pe alte 

căi decât 
încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 
Total, din 

care: 
din anii 

precedenţi 
din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

casele de asigurări sociale de sănătate 

Alte venituri din prestări de servicii şi 
alte activităţi 

33.15.50                 

Venituri din taxe administrative, eliberări 
permise (cod 34.15.50) 

34.15                 

Alte venituri din taxe administrative, 
eliberări permise 

34.15.50                 

Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 
35.15.50) 

35.15                 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.15.50                 

Diverse venituri (cod 36.15.50) 36.15                 

Alte venituri 36.15.50                 

Transferuri voluntare, altele decât 
subvenţiile (cod 37.15.01+37.15.50) 

37.15                 

Donaţii şi sponsorizări 37.15.01                 

Alte transferuri voluntare 37.15.50                 

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 
39.15) 

                  

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.15                 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri 
pe alte 

căi decât 
încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 
Total, din 

care: 
din anii 

precedenţi 
din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

(cod 39.15.01+ 39.15.50) 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 
instituţiilor publice 

39.15.01                 

Alte venituri din valoarea unor bunuri 39.15.50                 
Conducătorul instituţiei                                                                                                   Conducătorul compartimentului financiar-contabil 
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ANEXA 10 
 
Anexa 9: CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII 

(DE SUBORDONARE LOCALĂ) - VENITURI la data de .......... 
 

- lei -                                                                                                                                                             cod 20 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri pe 
alte căi 
decât 

încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 
Total, din 

care: 
din anii 

precedenţi 
din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

TOTAL VENITURI 000110                 

1. VENITURI CURENTE                   

Taxe pe servicii specifice (cod 
15.10.01) 

15.10                 

Impozit pe spectacole 15.10.01                 

C. VENITURI NEFISCALE                   

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 
(cod 30.10) 

                  

Venituri din proprietate (cod 30.10.05 
la 30.10.50) 

30.10                 

Venituri din concesiuni şi închirieri 30.10.05                 

Venituri din utilizarea păşunilor 
comunale 

30.10.09                 

Alte venituri din proprietate 30.10.50                 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri pe 
alte căi 
decât 

încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 
Total, din 

care: 
din anii 

precedenţi 
din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI 
SERVICII (cod 
33.10+34.10+35.10+36.10) 

                  

Venituri din prestări de servicii şi alte 
activităţi (cod 33.10.05 la 33.10.50) 

33.10                 

Taxe şi alte venituri în învăţământ 33.10.05                 

Venituri din prestări de servicii 33.10.08                 

Contribuţia de întreţinere a persoanelor 
asistate 

33.10.13                 

Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru 
internate, cămine şi cantine. 

33.10.14                 

Venituri din valorificarea produselor 
obţinute din activitatea proprie sau 
anexa 

33.10.16                 

Venituri din organizarea de cursuri de 
calificare şi conversie profesională, 
specializare şi perfecţionare 

33.10.17                 

Venituri din serbări şi spectacole, 
manifestări culturale, artistice şi sportive 

33.10.19                 

Venituri din contractele încheiate cu 33.10.21                 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri pe 
alte căi 
decât 

încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 
Total, din 

care: 
din anii 

precedenţi 
din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

casele de asigurări sociale de sănătate 

Alte venituri din prestări de servicii şi 
alte activităţi 

33.10.50                 

Venituri din taxe administrative, 
eliberări permise (cod 34.10.50) 

34.10                 

Alte venituri din taxe administrative, 
eliberări permise 

34.10.50                 

Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 
35.10.50) 

35.10                 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.10.50                 

Diverse venituri (cod 36.10.50) 36.10                 

Alte venituri 36.10.50                 

Transferuri voluntare, altele decât 
subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.50) 

37.10                 

Donaţii şi sponsorizări 37.10.01                 

Alte transferuri voluntare 37.10.50                 

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 
39.10) 

                  

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.10                 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri pe 
alte căi 
decât 

încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 
Total, din 

care: 
din anii 

precedenţi 
din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

(cod 39.10.01+39.10.50) 

Venituri din valorificarea unor bunuri 
ale instituţiilor publice 

39.10.01                 

Alte venituri din valoarea unor bunuri 39.10.50                 

IV. SUBVENŢII (cod 43.10)                   

SUBVENŢII DE LA ALTE 
ADMINISTRAŢII (cod 43.10.09) 

43.10                 

Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09                 
Conducătorul instituţiei                                                                                                                                            Conducătorul compartimentului 
financiar-contabil 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA 11 
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Anexa 10: CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL DIN 

VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI la data de ............ 
 

- lei -                                                                                                                  cod 21 
 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angaja-
mente 

legale de 
plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

TOTAL CHELTUIELI (cod 
54.15+61.15+65.15+66.15+67.15+68.15+ 70.15+ 
80.15+83.15+84.15+87.15) 

50.15               

Alte servicii publice generale (cod 54.15.10) 54.15               

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.15.10               

Ordine publica şi siguranţa naţionala (cod 61.10.03) 61.15               

Ordine publica (cod 61.15.03.04) 61.15.03               

Politia comunitara 61.15.03.0
4 

              

Învăţământ (Cod 
65.15.03+65.15.04+65.15.05+65.15.07+ 
65.15.11+65.15.50) 

65.15               

Învăţământ preşcolar şi primar (cod 
65.15.03.01+65.15.03.02) 

65.15.03               
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angaja-
mente 

legale de 
plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Învăţământ preşcolar 65.15.03.0
1 

              

Învăţământ primar 65.15.03.0
2 

              

Învăţământ secundar (cod 65.15.04.01 la 65.15.04.03) 65.15.04               

Învăţământ secundar inferior 65.15.04.0
1 

              

Învăţământ secundar superior 65.15.04.0
2 

              

Învăţământ profesional 65.15.04.0
3 

              

Învăţământ postliceal 65.15.05               

Învăţământ nedefinibil prin nivel (cod 65.15.07.04) 65.15.07               

Învăţământ special 65.15.07.0
4 

              

Servicii auxiliare pentru educaţie (cod 
65.15.11.03+65.15.11.30) 

65.15.11               

Internate şi cantine pentru elevi 65.15.11.0
3 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angaja-
mente 

legale de 
plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Alte servicii auxiliare 65.15.11.3
0 

              

Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 65.15.50               

Sănătate (cod 66.15.50) 66.15               

Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii (cod 66.15.50.50) 66.15.50               

Alte instituţii şi acţiuni sanitare 66.15.50.5
0 

              

Cultura, recreere şi religie (cod 
67.15.03+67.15.05+67.15.50) 

67.15               

Servicii culturale (cod 67.15.03.03 la 67.15.03.30) 67.15.03               

Muzee 67.15.03.0
3 

              

Instituţii publice de spectacole şi concerte 67.15.03.0
4 

              

Şcoli populare de artă şi meserii 67.15.03.0
5 

              

Case de cultura 67.15.03.0
6 

              

Cămine culturale 67.15.03.0               
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angaja-
mente 

legale de 
plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

7 

Universităţi populare 67.15.03.0
9 

              

Presa 67.15.03.1
0 

              

Edituri 67.15.03.1
1 

              

Alte servicii culturale 67.15.03.3
0 

              

Servicii recreative şi sportive (cod 67.15.05.01) 67.15.05               

Sport 67.15.05.0
1 

              

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 67.15.50               

Asigurări şi asistenţa socială (cod 
68.15.04+68.15.05+68.15.50) 

68.15               

Asistenţa acordată persoanelor în vârsta 68.15.04               

Asistenţa socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 
68.15.05.02) 

68.15.05               

Asistenţa socială în caz de invaliditate 68.15.05.0               



 
 

MUZEUL NAŢIONAL AL 
SATULUI “DIMITRIE 

GUSTI” 
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  
Privind 

RAPORTAREA CONTABILĂ ŞI 
FINANCIARĂ 

 

COD: PO–07 

Editia: I 
 
Revizia: 2  
 
Pagina 88 din 170 

COD: PO–07 

 

 88

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angaja-
mente 

legale de 
plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

2 

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei 
sociale 

68.15.50               

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (cod 
70.15.03+70.15.04+70.15.50) 

70.15               

Locuinţe (cod 70.15.03.01) 70.15.03               

Dezvoltarea sistemului de locuinţe 70.15.03.0
1 

              

Servicii şi dezvoltare publică 70.15.04               

Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi 
dezvoltării comunale 

70.15.50               

Acţiuni generale economice, comerciale şi de munca 
(cod 80.15.01) 

80.15               

Acţiuni generale economice şi comerciale (cod 
80.15.01.30) 

80.15.01               

Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi 
comerciale 

80.15.01.3
0 

              

Agricultura, silvicultura, piscicultura şi vânătoare (cod 
83.15.03.30) 

83.15               
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angajamente 

bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angaja-
mente 

legale de 
plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.15.03.3
0 

              

Transporturi (cod 84.15.50) 84.15               

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.15.50               

Alte acţiuni economice (cod 87.15.04+87.15.50) 87.15               

Turism 87.15.04               

Alte acţiuni economice 87.15.50               

Excedent 98.15               

Deficit 99,15               
Notă: Se detaliază pe structura clasificaţiei economice (Anexa 7). 
 
Conducătorul instituţiei                                                                                                                             Conducătorul 
compartimentului financiar-contabil 
 
 
 
 
 
 
ANEXA 12 
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Anexa 11: CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII 

(DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI la data de ............. 
- lei -                 cod 21 
 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicato
r 

Credite bugetare 
Angajament
e bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angajamen
te legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

TOTAL CHELTUIELI (cod 
54.10+61.10+65.10+66.10+67.10+68.10+70.
10+ 80.10+83.10+84.10+87.10) 

50.10               

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 54.10               

Servicii publice comunitare de evidenta a 
persoanelor 

54.10.1
0 

              

Ordine publica şi siguranţa naţionala (cod 
61.10.03) 

61.10               

Ordine publica (cod 61.10.03.04) 61.10.0
3 

              

Politia comunitara 61.10.0
3.04 

              

Învăţământ (cod 
65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 

65.10               
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicato
r 

Credite bugetare 
Angajament
e bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angajamen
te legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

65.10.11+65.10.50) 

Învăţământ preşcolar şi primar (cod 
65.10.03.01+65.10.03.02) 

65.10.0
3 

              

Învăţământ preşcolar 65.10.0
3.01 

              

Învăţământ primar 65.10.0
3.02 

              

Învăţământ secundar (cod 65.10.04.01 la 
65.10.04.03) 

65.10.0
4 

              

Învăţământ secundar inferior 65.10.0
4.01 

              

Învăţământ secundar superior 65.10.0
4.02 

              

Învăţământ profesional 65.10.0
4.03 

              

Învăţământ postliceal 65.10.0
5 

              

Învăţământ nedefinibil prin nivel (cod 
65.10.07.04) 

65.10.0
7 

              

Învăţământ special 65.10.0               
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicato
r 

Credite bugetare 
Angajament
e bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angajamen
te legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

7.04 

Servicii auxiliare pentru educaţie (cod 
65.10.11.03+65.10.11.30) 

65.10.1
1 

              

Internate şi cantine pentru elevi 65.10.1
1.03 

              

Alte servicii auxiliare 65.10.1
1.30 

              

Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 65.10.5
0 

              

Sănătate (cod 66.10.50) 66.10               

Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii (cod 
66.10,50.50) 

66.10.5
0 

              

Alte instituţii şi acţiuni sanitare 66.10.5
0.50 

              

Cultura, recreere şi religie (cod 
67.10.03+67.10.05+67.10.50) 

67.10               

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 
67.10.03.30) 

67.10.0
3 

              

Muzee 67.10.0
3.03 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicato
r 

Credite bugetare 
Angajament
e bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angajamen
te legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Instituţii publice de spectacole şi concerte 67.10.0
3.04 

              

Şcoli populare de artă şi meserii 67.10.0
3.05 

              

Case de cultura 67.10.0
3.06 

              

Cămine culturale 67.10.0
3.07 

              

Centre pentru conservarea şi promovarea 
culturii tradiţionale 

67.10.0
3.08 

              

Universităţi populare 67.10.0
3.09 

              

Presa 67.10.0
3.10 

              

Edituri 67.10.0
3.11 

              

Alte servicii culturale 67.10.0
3.30 

              

Servicii recreative şi sportive (cod 
67.10.05.01) 

67.10.0
5 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicato
r 

Credite bugetare 
Angajament
e bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angajamen
te legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Sport 67.10.0
5.01 

              

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi 
religiei 

67.10.5
0 

              

Asigurări şi asistenţa socială (cod 
68.10.04+68.10.05+68.10.50) 

68.10               

Asistenţa acordată persoanelor în vârstă 68.10.0
4 

              

Asistenţa socială în caz de boli şi invalidităţi 
(cod 68.10.05.02) 

68.10.0
5 

              

Asistenţa socială în caz de invaliditate 68.10.0
5.02 

              

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 
asistenţei sociale 

68.10.5
0 

              

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (cod 
70.10.03+70.10.04+70.10.50) 

70.10               

Locuinţe (cod 70,10.03.01) 70.10.0
3 

              

Dezvoltarea sistemului de locuinţe 70.10.0
3.01 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicato
r 

Credite bugetare 
Angajament
e bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angajamen
te legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Servicii şi dezvoltare publică 70.10.0
4 

              

Alte servicii în domeniul locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării comunale 

70.10.5
0 

              

Acţiuni generale economice, comerciale şi de 
muncă (cod 80.10.01) 

80.10               

Acţiuni generale economice şi comerciale 
(cod 80.10.01.30) 

80.10.0
1 

              

Alte cheltuieli pentru acţiuni generale 
economice şi comerciale 

80.10.0
1.30 

              

Agricultura, silvicultura, piscicultura şi 
vânătoare (cod 83.10.03.30) 

83.10               

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.0
3.30 

              

Transporturi (cod 84.10.50) 84.10               

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.10.5
0 

              

Alte acţiuni economice (cod 
87.10.04+87.10.50) 

87.10   *           

Turism 87.10.0               
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicato
r 

Credite bugetare 
Angajament
e bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angajamen
te legale de 

plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

4 

Alte acţiuni economice 87.10.5
0 

              

Excedent 98.10               

Deficit 99.10               
Notă: Se detaliază pe structura clasificaţiei economice (Anexa 7). 
Conducătorul instituţiei        Conducătorul compartimentului financiar-contabil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA 13 
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Anexa 12: CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de ..... 
- lei -                  cod 20 
 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri 
pe alte căi 

decât 
încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 

Total, 
din 

care: 

din anii 
prece-
denţi 

din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

VENITURI-TOTAL 000102                 

VENITURI PROPRII                   

1. VENITURI CURENTE                   

A. VENITURI FISCALE                   

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI 
CÂŞTIGURI DIN CAPITAL 

                  

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT 
ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE 
LA PERSOANE JURIDICE 

                  

Impozit pe profit 01.02                 

Impozit pe profit de la agenţii 
economici 

01.02.01                 

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT 
ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE 
LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02) 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri 
pe alte căi 

decât 
încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 

Total, 
din 

care: 

din anii 
prece-
denţi 

din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

Cote şi sume defalcate din impozitul pe 
venit (cod 04.02.01+04.02.04) 

04.02                 

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01                 

Sume alocate de consiliul judeţean 
pentru echilibrarea bugetelor locale 

04.02.04                 

ALTE IMPOZITE PE VENIT, 
PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN 
CAPITAL(cod 05.02) 

                  

Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri 
din capital de la persoane fizice (cod 
05.02.50) 

05.02                 

Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri 
din capital 

05.02.50                 

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL 
(cod 06.02) 

                  

Impozit pe salarii (cod 06.02.02) 06.02                 

Cote defalcate din impozitul pe salarii 06.02.02                 

A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE 
PROPRIETATE (cod 07.02) 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri 
pe alte căi 

decât 
încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 

Total, 
din 

care: 

din anii 
prece-
denţi 

din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

Impozite şi taxe pe proprietate (cod 
07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50
) 

07.02                 

Impozitul pe clădiri (cod 
07.02.01.01+07.02.01.02) 

07.02.01                 

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.0
1 

                

Impozitul pe clădiri de la persoane 
juridice 

07.02.01.0
2 

                

Impozit pe terenuri (cod 07.02.02.01 la 
07.02.02.03) 

07.02.02                 

Impozitul pe terenuri de la persoane 
fizice 

07.02.02.0
1 

                

Impozitul pe terenuri de la persoane 
juridice 

07.02.02.0
2 

                

Impozitul pe terenul extravilan 07.02,02.0
3 

                

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru 
pentru activitatea notariala şi alte taxe 
de timbru 

07.02.03                 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri 
pe alte căi 

decât 
încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 

Total, 
din 

care: 

din anii 
prece-
denţi 

din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

Alte impozite şi taxe pe proprietate 07.02.50                 

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI 
ŞI SERVICII (cod 11.02) 

                  

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 
la 11.02.06) 

11.02                 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugata pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor şi 
Municipiului Bucureşti 

11.02.01                 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugata pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi sectoarelor 
Municipiului Bucureşti 

11.02.02                 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugata pentru subvenţionarea energiei 
termice livrate populaţiei 

11.02.03                 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugata pentru sistemele centralizate 
de producere şi distribuţie a energiei 

11.02.04                 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri 
pe alte căi 

decât 
încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 

Total, 
din 

care: 

din anii 
prece-
denţi 

din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

termice 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugata pentru drumuri 

11.02.05                 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugata pentru echilibrarea bugetelor 
locale 

11.02.06                 

Alte impozite şi taxe generale pe bunuri 
şi servicii (cod 12.02.07) 

12.02                 

Taxe hoteliere 12.02.07                 

Taxe pe servicii specifice (cod 
15.02.01+15.02.50) 

15.02                 

Impozit pe spectacole 15.02.01                 

Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50                 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea 
de activităţi (cod 
16.02.02+16.02.03+16.02.50) 

16.02                 

Taxa asupra mijloacelor de transport 
(cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 

16.02.02                 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri 
pe alte căi 

decât 
încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 

Total, 
din 

care: 

din anii 
prece-
denţi 

din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

Taxa asupra mijloacelor de transport 
deţinute de persoane fizice*) 

16.02.02.0
1 

                

Taxa asupra mijloacelor de transport 
deţinute de persoane juridice*) 

16.02.02.0
2 

                

Taxe şi tarife pentru eliberarea de 
licenţe şi autorizaţii de funcţionare 

16.02.03                 

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfăşurare de activităţi 

16.02.50                 

A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE 
FISCALE 

                  

Alte impozite şi taxe fiscale (cod 
18.02.50) 

18.02                 

Alte impozite şi taxe 18.02.50                 

C. VENITURI NEFISCALE                   

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 
(cod 30.02+31.02) 

                  

Venituri din proprietate (cod 30.02.01 
la 30.02.50) 

30.02                 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri 
pe alte căi 

decât 
încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 

Total, 
din 

care: 

din anii 
prece-
denţi 

din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

Vărsăminte din profitul net al regiilor 
autonome, societăţilor şi companiilor 
naţionale 

30.02.01                 

Restituiri de fonduri din finanţarea 
bugetară a anilor precedenţi 

30.02.03                 

Venituri din concesiuni şi închideri 30.02.05                 

Venituri din dividende 30.02.08                 

Alte venituri din proprietate 30.02.50                 

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03) 31.02                 

Alte venituri din dobânzi 31.02.03                 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI 
SERVICII (cod 
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 

                  

Venituri din prestări de servicii şi alte 
activităţi (cod 33.02.08 la 33.02.50) 

33.02                 

Venituri din prestări de servicii 33.02.08                 

Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor 
legali pentru întreţinerea copiilor în 
creşe 

33.02.10                 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri 
pe alte căi 

decât 
încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 

Total, 
din 

care: 

din anii 
prece-
denţi 

din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

Contribuţia persoanelor beneficiare ale 
cantinelor de ajutor social 

33.02.12                 

Taxe din activităţi cadastrale şi 
agricultura 

33.02.24                 

Contribuţia lunara a părinţilor pentru 
întreţinerea copiilor în unităţile de 
protecţie socială 

33.02.27                 

Venituri din recuperarea cheltuielilor de 
judecată, imputaţii şi despăgubiri 

33.02.28                 

Alte venituri din prestări de servicii şi 
alte activităţi 

33.02.50                 

Venituri din taxe administrative, 
eliberări permise (cod 
34.02.02+34.02.50) 

34.02                 

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02                 

Alte venituri din taxe administrative, 
eliberări permise 

34.02.50                 

Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 
35.02.01 la 35.02.50) 

35.02                 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri 
pe alte căi 

decât 
încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 

Total, 
din 

care: 

din anii 
prece-
denţi 

din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 
aplicate potrivit dispoziţiilor legale 

35.02.01                 

Penalităţi pentru nedepunerea sau 
depunerea cu întârziere declaraţiei de 
impozite şi taxe 

35.02.02                 

Încasări din valorificarea bunurilor 
confiscate, abandonate şi alte sume 
constatate odată cu confiscarea potrivit 
legii 

35.02.03                 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50                 

Diverse venituri (cod 36.02.05 la 
36.02.50) 

36.02                 

Vărsăminte din veniturile şi/sau 
disponibilităţile instituţiilor publice 

36.02.05                 

Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11                 

Alte venituri 36.02.50                 

Transferuri voluntare, altele decât 
subvenţiile (cod 37.02.01+37.02.50) 

37.02                 

Donaţii şi sponsorizări 37.02.01                 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri 
pe alte căi 

decât 
încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 

Total, 
din 

care: 

din anii 
prece-
denţi 

din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

Alte transferuri voluntare 37.02.50                 

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 
39.02) 

                  

Venituri din valorificarea unor bunuri 
(cod 39.02.01 la 39.02.07) 

39.02                 

Venituri din valorificarea unor bunuri 
ale instituţiilor publice 

39.02.01                 

Venituri din vânzarea locuinţelor 
construite din fondurile statului 

39.02.03                 

Venituri din privatizare 39.02.04                 

Venituri din vânzarea unor bunuri 
aparţinând domeniului privat al statului 

39.02.07                 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 
40.02) 

                  

Încasări din rambursarea împrumuturilor 
acordate (cod 40.02.06 la 40.02.50) 

40.02                 

Încasări din rambursarea împrumuturilor 
pentru înfiinţarea unor instituţii şi 
servicii publice de interes local sau a 

40.02.06                 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri 
pe alte căi 

decât 
încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 

Total, 
din 

care: 

din anii 
prece-
denţi 

din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

unor activităţi finanţate integral din 
venituri proprii 

Încasări din rambursarea 
microcreditelor de la persoane fizice şi 
juridice 

40.02.07                 

Împrumuturi temporare din trezoreria 
statului *) 

40.02.10                 

Sume din fondul de rulment pentru 
acoperirea golurilor temporare de 
casă*) 

40.02.11                 

Încasări din rambursarea altor 
împrumuturi acordate 

40.02.50                 

IV. SUBVENŢII (cod 42.02+43.02)                   

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

                  

Subvenţii de la bugetul de stat 42.02                 

A. De capital (cod 42.02.01 la 
42.02.10) 

                  

Retehnologizarea centralelor termice şi 42.02.01                 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri 
pe alte căi 

decât 
încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 

Total, 
din 

care: 

din anii 
prece-
denţi 

din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

electrice de termoficare 

Investiţii finanţate parţial din 
împrumuturi externe 

42.02.03                 

Aeroporturi de interes local 42.02.04                 

Planuri şi regulamente de urbanism 42.02.05                 

Străzi care se vor amenaja în 
perimetrele destinate construcţiilor de 
cvartale de locuinţe noi 

42.02.06                 

Finanţarea studiilor de fezabilitate 
aferente proiectelor SAPARD 

42.02.07                 

Finanţarea programului de pietruire a 
drumurilor comunale şi alimentare cu 
apa a satelor 

42.02.09                 

Finanţarea acţiunilor privind reducerea 
riscului seismic al construcţiilor 
existente cu destinaţie de locuinţa 

42.02.10                 

B. CURENTE (cod 42.02.21 la 
42.02.29) 

                  

Finanţarea drepturilor acordate 42.02.21                 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 

trimestriale/ 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri 
pe alte căi 

decât 
încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 

Total, 
din 

care: 

din anii 
prece-
denţi 

din anul 
curent 

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

persoanelor cu handicap 

Subvenţii primite din Fondul de 
Intervenţie 

42.02.28                 

Finanţarea lucrărilor de cadastru 
imobiliar 

42.02.29                 

Subvenţii de la alte administraţii (cod 
43.02.01 la 43.02.08) 

43.02                 

Subvenţii primite de la bugetele 
consiliilor judeţene pentru protecţia 
copilului 

43.02.01                 

Subvenţii de la bugetul asigurărilor 
pentru şomaj către bugetele locale, 
pentru finanţarea programelor pentru 
ocuparea temporară a forţei de munca 

43.02.04                 

Subvenţii primite de la alte bugete 
locale pentru instituţiile de asistenţa 
socială pentru persoanele cu handicap 

43.02.07                 

Subvenţii primite de la bugetele 
consiliilor locale şi judeţene pentru 
ajutoare în situaţii de extremă dificultate 

43.02.08                 
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Conducătorul instituţiei                                                 Conducătorul compartimentului financiar-contabil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA 14 
 

Anexa 13: CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de .......... 
- lei - 

cod 21 
 

Denumirea indicatorilor Cod Credite bugetare Angaja- Angaja- Plăţi Angaja- Cheltuieli 
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indicator 

iniţiale 
trimestriale/ 

definitive 

mente 
bugetare 

mente 
legale 

efectuate mente legale 
de plătit 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

TOTAL CHELTUIELI (cod 
51.02+54.02+55.02+56.02 
+60.02+61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02 
+74.02+80.02+81.02+83.02+ 84.02+ 
87.02+97.02) 

50.02               

Autorităţi publice şi acţiuni externe (cod 51.02.01) 51.02               

Autorităţi executive şi legislative (cod 
51.02.01.03) 

51.02.01               

Autorităţi executive 51.02.01.0
3 

              

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 
54.02.50) 

54.02               

Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia 
autorităţilor locale 

54.02.05               

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, 54.02.06               

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, 
contracte/garantate de administraţiile publice 
locale 

54.02.07               

Servicii publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor 

54.02.10               
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angaja-
mente 

bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angaja-
mente legale 

de plătit 

Cheltuieli 

iniţiale 
trimestriale/ 

definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Alte servicii publice generale 54.02.50               

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02               

Transferuri cu caracter general între diferite nivele 
ale administraţiei (cod 56.02.06+56.02.07) 

56.02               

Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru 
finanţarea centrelor de protecţia copilului 

56.02.06               

Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de 
asistenţa socială pentru persoanele cu handicap 

56.02.07               

Apărare (cod 60.02.02) 60.02               

Apărare naţională 60.02.02               

Ordine publică şi siguranţa naţională (cod 61.02.03 
la 61.02.50) 

61.02               

Ordine publică (cod 61.02.03.04) 61.02.03               

Politie comunitară 61.02.03.0
4 

              

Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor 
(protecţie civilă nonmilitară) 

61.02.05               

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi 61.02.50               
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angaja-
mente 

bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angaja-
mente legale 

de plătit 

Cheltuieli 

iniţiale 
trimestriale/ 

definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

siguranţei naţionale 

Învăţământ (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+ 
65.02.07+65.02.11+65.02.50) 

65.02               

Învăţământ preşcolar şi primar (cod 
65.02.03.01+65.02.03.02) 

65.02.03               

Învăţământ preşcolar 65.02.03.0
1 

              

Învăţământ primar 65.02.03.0
2 

              

Învăţământ secundar (cod 65.02.04.01 la 
65.02.04.03) 

65.02.04               

Învăţământ secundar inferior 65.02.04.0
1 

              

Învăţământ secundar superior 65.02.04.0
2 

              

Învăţământ profesional 65.02.04.0
3 

              

Învăţământ postliceal 65.02.05               
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angaja-
mente 

bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angaja-
mente legale 

de plătit 

Cheltuieli 

iniţiale 
trimestriale/ 

definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Învăţământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07               

Învăţământ special 65.02.07.0
4 

              

Servicii auxiliare pentru educaţie (cod 65.02.11.03 
la 65.02.11.30) 

65.02.11               

Internate şi cantine pentru elevi 65.02.11.0
3 

              

Alte servicii auxiliare 65.02.1130               

Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 65.02.50               

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.50) 66.02               

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi (cod 
66.02.06.01) 

66.02.06               

Spitale generale 66.02.06.0
1 

              

Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii (cod 
66.02.50.50) 

66.02.50               

Alte instituţii şi acţiuni sanitare 66.02.50.5
0 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angaja-
mente 

bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angaja-
mente legale 

de plătit 

Cheltuieli 

iniţiale 
trimestriale/ 

definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Cultura, recreere şi religie (cod 
67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 

67.02               

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30) 67.02.03               

Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale 67.02.03.0
2 

              

Muzee 67.02.03.0
3 

              

Instituţii publice de spectacole şi concerte 67.02.03.0
4 

              

Şcoli populare de artă şi meserii 67.02.03.0
5 

              

Case de cultură 67.02.03.0
6 

              

Cămine culturale 67.02.03.0
7 

              

Centre de conservarea şi promovarea culturii 
tradiţionale 

67.02.03.0
8 

              

Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.1
2 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angaja-
mente 

bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angaja-
mente legale 

de plătit 

Cheltuieli 

iniţiale 
trimestriale/ 

definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Alte servicii culturale 67.02.03.3
0 

              

Servicii recreative şi sportive (cod 67.02.05.01 la 
67.02.05.03) 

67.02.05               

Sport 67.02.05.0
1 

              

Tineret 67.02.05.0
2 

              

Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, 
baze sportive şi de agrement 

67.02.05.0
3 

              

Servicii religioase 67.02.06               

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi 
religiei 

67.02.50               

Asigurări şi asistenţa socială (cod 
68.02.04+68.02.05+68.02.06 
+68.02.10+68.02.11+ 68.02.15+68.02.50) 

68.02               

Asistenţa acordată persoanelor în vârsta 68.02.04               

Asistenţa socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 
68.02.05.02) 

68.02.05               
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angaja-
mente 

bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angaja-
mente legale 

de plătit 

Cheltuieli 

iniţiale 
trimestriale/ 

definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Asistenţa socială în caz de invaliditate 68.02.05.0
2 

              

Asistenţa socială pentru familie şi copii 68.02.06               

Ajutoare pentru locuinţe 68.02.10               

Creşe 68.02.11               

Prevenirea excluderii sociale (cod 
68.02.15.01+68.02.15.02) 

68.02.15               

Ajutor social 68.02.15.0
1 

              

Cantine de ajutor social 68.02.15.0
2 

              

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei 
sociale 

68.02.50               

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (cod 
70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50) 

70.02               

Locuinţe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03               

Dezvoltarea sistemului de locuinţe 70.02.03.0
1 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angaja-
mente 

bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angaja-
mente legale 

de plătit 

Cheltuieli 

iniţiale 
trimestriale/ 

definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor 70.02.03.3
0 

              

Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice (cod 
70.02.05.01+70.02.05.02) 

70.02.05               

Alimentare cu apă 70.02.05.0
1 

              

Amenajări hidrotehnice 70.02.05.0
2 

              

Iluminat public şi electrificări rurale 70.02.06               

Alimentare cu gaze naturale în localităţi 70.02.07               

Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi 
dezvoltării comunale 

70.02.50               

Protecţia mediului (cod 74.02.05+74.02.06) 74.02               

Salubritate şi gestiunea deşeurilor (cod 
74.02.05.01+74.02.05.02) 

74.02.05               

Salubritate 74.02.05.0
1 

              

Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 74.02.05.0               
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angaja-
mente 

bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angaja-
mente legale 

de plătit 

Cheltuieli 

iniţiale 
trimestriale/ 

definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

2 

Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06               

Acţiuni generale economice, comerciale şi de 
muncă (cod 80.02.01) 

80.02               

Acţiuni generale economice şi comerciale (cod 
80.02.01.06 la 80.02.01.30) 

80.02.01               

Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri 80.02.01.0
6 

              

Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii 80.02.01.0
9 

              

Programe de dezvoltare regionala şi socială 80.02.01.1
0 

              

Alte cheltuieli pentru acţiuni economice şi 
comerciale 

80.02.01.3
0 

              

Combustibili şi energie (cod 81.02.06 la 81.02.50) 81.02               

Energie termică 81.02.06               

Alţi combustibili 81.02.07               

Alte cheltuieli privind combustibili şi energia 81.02.50               
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angaja-
mente 

bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angaja-
mente legale 

de plătit 

Cheltuieli 

iniţiale 
trimestriale/ 

definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Agricultura, silvicultura, piscicultura şi vânătoarea 
(cod 83.02.03) 

83.02               

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.30) 83.02.03               

Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară 83.02.03.0
3 

              

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.3
0 

              

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02               

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03               

Drumuri şi poduri 84.02.03.0
1 

              

Transport în comun 84.02.03.0
2 

              

Străzi 84.02.03.0
3 

              

Transport aerian (cod 84.02.06.02) 84.02.06               

Aviaţia civilă 84.02.06.0
2 
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Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angaja-
mente 

bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angaja-
mente legale 

de plătit 

Cheltuieli 

iniţiale 
trimestriale/ 

definitive 

A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50               

Alte acţiuni economice (cod 87.02.01 la 87.02.50) 87.02               

Fondul Român de Dezvoltare Socială 87.02.01               

Zone libere 87.02.03               

Turism 87,02.04               

Proiecte de dezvoltare multifuncţionale 87.02.05               

Alte acţiuni economice 87.02.50               

Rezerve 97.02               

Excedent 98.02               

Deficit 99.02               
Notă: Se detaliază pe structura clasificaţiei economice (Anexa 7). 
Conducătorul instituţiei                                                                                                        Conducătorul compartimentului financiar-contabil 



 
 

MUZEUL NAŢIONAL AL 
SATULUI “DIMITRIE 

GUSTI” 
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  
Privind 

RAPORTAREA CONTABILĂ ŞI 
FINANCIARĂ 

 

COD: PO–07 

Editia: I 
 
Revizia: 2  
 
Pagina 122 din 170 

COD: PO–07 

 

 122

 
ANEXA 15 
 

Anexa 14a: DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ  
la data de ...... 

- lei -           cod 05 
 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Nr. 
rând 

Disponibil 
la 

începutul 
anului 

Încasări Plăţi 
Disponibil 
la sfârşitul 
perioadei 

A B 1 2 3 4=1+2-3 

TOTAL (rd. 02 la 16+17+24 la 29), din care: 01         

- Sume primite din fondul de intervenţie (ct. 
550/analitic distinct) 

02         

- Fondul pentru stimularea personalului potrivit 
dispoziţiilor legale 

03         

- Sume încasate din debite preluate din bilanţurile 
de lichidare a patrimoniului fostelor CAP (ct. 
550/analitic distinct) 

04         

- Garanţii materiale reţinute gestionarilor conform 
Legii nr. 22/1969 (ct. 550/analitic distinct) 

05         

- Sume primite ca donaţii şi sponsorizări (ct. 
550/analitic distinct) 

06         

- Sume primite din fondurile de contrapartidă 07         
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constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct) 

- Fondul de rezervă antiepidemică (ct. 550/analitic 
distinct) 

08         

- Fondul de intervenţie (ct. 550/analitic distinct) 09         

- Fondul de protejare a asiguraţilor (ct. 550/analitic 
distinct) 

10         

- Sume primite din fondul pentru protejarea 
asiguraţilor (ct. 550/analitic distinct) 

11         

- Alte fonduri cu destinaţie specială (ct. 
550/analitic distinct) *) 

12         

- Sume primite pentru amenajarea şi dotarea 
Centrului Regional pentru Combaterea 
Infracţionalităţii Transfrontaliere (ct. 550/anatitic 
distinct) 

13         

- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 
550/analitic distinct) 

14         

- Fondul de protecţie a vânatului (ct. 550/analitic 
distinct) 

15         

- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 
550/analitic distinct) 

16         

- Fondul Naţional de Dezvoltare Regională (ct. 
550/analitic distinct) (rd. 18+21+22+23) 

17         

- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 
550/analitic distinct); frd. 19+201 

18         
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- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare 
(ct. 550/analitic distinct) 

19         

- Sume primite din Fondul Naţional de preaderare 
(ct. 550/analitic distinct) 

20         

- Sume primite din contribuţia financiară a 
Comunităţii Europene (ct. 515) 

21         

- Sume provenite din fondurile de tip structural 
asigurate de Uniunea Europeană (ct. 515) 

22         

- Alte resurse financiare din fondurile aflate la 
dispoziţia Guvernului (ct. 550/analitic distinct; 
ct.5124) 

23         

- Sume primite din contribuţia financiară a 
Comunităţii Europene (ct. 515) 

24         

- Disponibil pentru finanţarea proiectelor 
SAPARD (ct. 515) 

25         

- Disponibil din recuperarea debitelor de la 
beneficiari (ct. 515) 

26         

- Disponibil pentru cofinanţarea de la bugetul de 
stat pentru derularea proiectelor ISPA(ct. 515) 

27         

- Disponibil din sume primite din fondul de rulment 
(ct. 550/analitic distinct) 

28         

- Alte disponibilităţi cu destinaţie speciala 
(ct.550/analitic distinct) 

29         

- Disponibil privind rezervele speciale (ct. 
550/analitic distinct) 

30         
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TOTAL (rd. 01+30) 31         
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanţ. 
 
Conducătorul instituţiei                           Conducătorul compartimentului financiar-contabil 
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ANEXA 16 
 

Anexa 14b: DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 
la data de ...... 

- lei - 
cod 05 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Nr. 
rând 

Disponibil 
la 

începutul 
anului 

Încasări Plăţi 
Disponibil 
la sfârşitul 
perioadei 

B   1 2 3 4 

TOTAL (rd. 02 la 11) 01         

- Sume primite ca donaţii şi sponsorizări (ct. 
550/analitic distinct) 

02         

- Garanţii materiale reţinute gestionarilor conform 
Legii nr. 22/1969 (ct. 550/analitic distinct) 

03         

- Sume primite din fondurile de contrapartida 
constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct) 

04         

- Paza obşteasca comunala (ct. 550/analitic 
distinct) 

05         

- Disponibil din fonduri cu destinaţie speciala 
reprezentând alocaţia pentru nou-născuţi conform 
Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct) 

06         

- Disponibil din fonduri cu destinaţie speciala 
reprezentând sprijin producătorilor agricoli 

07         
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conform O.U.G. nr. 72/2003 (ct. 550/analitic 
distinct) 

- Sume primite din credite externe contractate de 
stat pentru finanţarea Programului de pietruire a 
drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct) 

08         

- Sume primite din fondul de tezaur (ct. 
550/analitic distinct) 

09         

- Sume primite din fondul de rulment (ct. 
550/analitic distinct) 

10         

Alte disponibilităţi cu destinaţie speciala (ct. 
550/analitic distinct) 

11         

Conducătorul instituţiei                             Conducătorul compartimentului financiar-contabil, 
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ANEXA 17 

Anexa 19: CONTUL DE EXECUŢIE A VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR EVIDENŢIATE ÎN 
 AFARA BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de ............ 

cod 20                 - lei - 

DENUMIREA 
INDICATORILOR 

Cod 
indicator 

Prevederi 
iniţiale 

Prevederi 
definitive 

Drepturi constatate 
Încasări 
realizate 

Stingeri pe 
alte căi 
decât 

încasări 

Drepturi 
constatate de 

încasat 
Total, 

din care: 
din anii 

precedenţi 
din anul 
curent 

B C 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 

TOTAL VENITURI 000111                 

1. VENITURI CURENTE                   

C. VENITURI 
NEFISCALE 

                  

C2. VÂNZĂRI DE 
BUNURI ŞI SERVICII 

                  

Diverse venituri (36.11.06 
la 36.11.50) 

36.11                 

Taxe speciale 36.11.06                 

Amortizare mijloace fixe 36.11.07                 

Depozite speciale pentru 
construcţii de locuinţe 

36.11.08                 

Fondul de risc 36.11.09                 



 
 

MUZEUL NAŢIONAL AL 
SATULUI “DIMITRIE 

GUSTI” 
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  
Privind 

RAPORTAREA CONTABILĂ ŞI 
FINANCIARĂ 

 

COD: PO–07 

Editia: I 
 
Revizia: 2  
 
Pagina 129 din 170 

COD: PO–07 

 

 129

Fond de rulment 36.11.10                 

Alte venituri 36.11.50                 
Conducătorul instituţiei                                                                                                                            Conducătorul compartimentului financiar-
contabil 
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ANEXA 18 
 

Anexa 20: CONTUL DE EXECUŢIE A VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR EVIDENŢIATE ÎN AFARA 
BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de .......... 

cod 21                 - lei - 
 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 
Angaja-
mente 

bugetare 

Angaja-
mente 
legale 

Plăţi 
efectuate 

Angaja-
mente 
legale 

de plătit 

Cheltuieli 
efective iniţiale 

trimestriale/ 
definitive 

A C 1 2 3 4 5 6=4-5 7 

TOTAL CHELTUIELI (cod 
51.11+54.11+61.11+65.11 
+66.11+67.11+68.11 +70.11+74.11+80.11+ 
83.11+84.11) 

5011               

Autorităţi publice şi acţiuni externe (cod 51.11.01) 51.11               

Autorităţi executive şi legislative (cod 51.11.01.03) 51.11.01               

Autorităţi executive 51.11.01.03               

Alte servicii publice generale (54.11.08 la 54.11.50) 54.11               

Fond de rulment 54.11.08               

Servicii publice comunitare de evidenţa a persoanelor 54.11.10               

Alte servicii publice generale 54.11.50               

Ordine publica şi siguranţa naţionala (cod 61.11.03) 61.11               

Ordine publica (cod 61.11.03.04) 61.11.03               



 
 

MUZEUL NAŢIONAL AL 
SATULUI “DIMITRIE 

GUSTI” 
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  
Privind 

RAPORTAREA CONTABILĂ ŞI 
FINANCIARĂ 

 

COD: PO–07 

Editia: I 
 
Revizia: 2  
 
Pagina 131 din 170 

COD: PO–07 

 

 131

Politie comunitara 61.11.03.04               

Învăţământ (cod 
65.11.03+65.11.04+65.11.05+65.11.07+65.11.11) 

65.11               

Învăţământ preşcolar şi primar cod 
65.11.03.01+65.11.03.02) 

65.11.03               

Învăţământ preşcolar 65.11.03.01               

Învăţământ primar 65.11.03.02               

Învăţământ secundar (cod 65.11.04.01 la 
65.11.04.03) 

65.11.04               

Învăţământ secundar inferior 65.11.04.01               

Învăţământ secundar superior 65.11.04.02               

Învăţământ profesional 65.11.04.03               

Învăţământ postliceal 65.11.05               

Învăţământ nedefinibil prin nivel (cod 65.11.07.04) 65.11.07               

Învăţământ special 65.11.07.04               

Servicii auxiliare pentru educaţie (cod 
65.11.11.03+65.11.11.30) 

65.11.11               

Internate şi cantine pentru elevi 65.11.11.03               

Alte servicii auxiliare 65.11.11.30               

Sănătate (cod 66.11.06+66.11.50) 66.11               

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi (cod 
66.11.06.01) 

66.11.06               

Spitale generale 66.11.06.01               
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Alte cheltuieli în domeniu sănătăţii (cod 66.11.50.50) 66.11.50               

Alte instituţii şi acţiuni sanitare 66.11.50.50               

Cultura, recreere şi religie (cod 67.11.03+67.11.05+ 
+67.11.06+67.11.50) 

67.11               

Servicii culturale (cod 67.11.03.02 la 67.11.03.30) 67.11.03               

Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale 67.11.03.02               

Muzee 67,11.03.03               

Instituţii publice de spectacole şi concerte 67.11.03.04               

Şcoli populare de artă şi meserii 67.11.03.05               

Case de cultura 67.11.03.06               

Cămine culturale 67,11.03.07               

Centre pentru conservarea şi promovarea culturii 
tradiţionale 

67,1103.08               

Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice 67.11.03.12               

Centre culturale 67.1103.14               

Alte servicii culturale 67.11.03.30               

Servicii recreative şi sportive (cod 67.11.05.01 la 
67.1105.03) 

67,1105               

Sport 67,11,05.01               

Tineret 67.11.05.02               

întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze 
sportive şi de agrement 

67.11.05.03               

Servicii religioase 67.11.06               
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Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 67.11.50               

Asigurări şi asistenţa socială cod 
(68.11.04+68.11.05+68.11.06 + +68.1115) 

68.11               

Asistenţa acordată persoanelor în vârsta 68.11,04               

Asistenţa socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 
68.11.05,02) 

68.11.05               

Asistenţa socială în caz de invaliditate 68.11.05.02               

Asistenţa socială pentru familie şi copii 68.11.06               

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.11.15.01 la 
68.1115.50) 

66.11,15               

Ajutor social 68.11,15.01               

Cantine de ajutor social 68.11,15.02               

Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii 
sociale 

68.11.15.50               

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (cod 
70.11.03+70.11.05+ +70.11.06 la 70.11.50) 

70.11               

Locuinţe (cod 70.11.03.01) 70.11.03               

Dezvoltarea sistemului de locuinţe 70.11.03.01               

Alimentare cu apa şi amenajări hidrotehnice (cod 
70,11.05.01+70,11.05.02) 

70.11.05               

Alimentare cu apa 70.11.05,01               

Amenajări hidrotehnice 70.11.05.02               

Iluminat public şi electrificări rurale 70.11.06               
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Alimentare cu gaze naturale în localităţi 70.11.07               

Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi 
dezvoltării comunale 

70.11.50               

Protecţia mediului (cod 74.11,05+74,11.06) 74.11               

Salubritate şi gestiunea deşeurilor (cod 74.11.05.01 
+74.11,05.02) 

74.11.05               

Salubritate 74.11.05.01               

Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 74.11.05.02               

Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.11.06               

Acţiuni generale economice, comerciale şi de munca 
(cod 80.11.01) 

80.11               

Acţiuni generale economice şi comerciale (cod 
80.11.01.06+80.11.01.10) 

80.11.01               

Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri 80.11.01.06               

Programe de dezvoltare regionala şi socială 80.11.01.10               

Agricultura, silvicultura, piscicultura şi vânătoare 
(cod 83.11.03) 

83.11               

Agricultura (cod 83.11.03.03+ 83.11.03,30) 83.11.03               

Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară 83.11.03.03               

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 03.11,03.30               

Transporturi (cod 84.11.03+84.11.06+84.11.50) 84.11               

Transport rutier (cod 84.11.03.01 la 84.11.03.03) 84.11.03               

Drumuri şi poduri 84.11.03.01               
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Transport în comun 84.11.03.02               

Străzi 84.11.03.03               

Transport aerian (cod 84.11.06.02) 84.11.06               

Aviaţia civila 84.11.06.02               

Alte cheltuieli In domeniul transporturilor 84.11.50               

VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.11               

EXCEDENT 98.11               

DEFICIT 99.11               
Notă: se detaliază pe structura clasificaţiei economice (Anexa 7). 
Conducătorul instituţiei                                                                                        Conducătorul compartimentului financiar-contabil 
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ANEXA 19 
 

Anexa 30: PLĂŢI RESTANTE la data de ............ 
cod* .......          - lei - 
 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Nr. 
rând 

TOTAL 

din care: 

pentru 
activitatea 

curentă 

pentru 
investiţii 

A B 1=2+3 2 3 

PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd. 
02+06+07+08+12+13+14+18), din care: 

01       

Plăţi restante către furnizori - Total (rd. 03 la 05) din 
care: 

02       

- peste 30 de zile 03       

- peste 90 de zile 04       

- peste 1 an 05       

Plăţi restante fata de bugetul de stat 06       

Plăţi restante fata de bugetul asigurărilor sociale de 
sănătate 

07       

Plăţi restante faţă de asig. sociale - Total (rd. 09 la 
11),din care 

08       

- contribuţia pentru bugetul asigurărilor sociale de 
stat 

09       
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- contribuţia pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 10       

- alte datorii sociale 11       

Plăţi restante faţă de bugetele locale 12       

Plăţi restante faţă de alţi creditori 13       

Împrumuturi nerambursate la scadenţă - Total (rd. 15 
la 17), din care: 

14       

- restante după 30 de zile 15       

- restante după 90 de zile 16       

- restante după 1 an 17       

Dobânzi restante 18       
*) Se completează cu următoarele coduri: 
40 - pentru total plăţi restante; 
41 - pentru plăţi restante din bugetul de stat; 
42 - pentru plăţi restante din bugetele locale; 
43 - pentru plăţi restante din bugetul asigurărilor sociale de stat; 
44 - pentru plăţi restante din bugetul asigurărilor pentru şomaj; 
45 - pentru plăţi restante din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate; 
46 - pentru plăţi restante din credite externe; 
47 - pentru plăţi restante din credite interne; 
48 - pentru plăţi restante din fonduri externe nerambursabile; 
49 - pentru plăţi restante ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii; 
 
Conducătorul instituţiei                        Conducătorul compartimentului financiar-contabil 
 
ANEXA 20 
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UNITATEA DE INVATAMANT Anexa nr.34 

 
                      SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR 
NETE/CAPITALURILOR 
cod 25     -lei- 

Denumirea elementului de capital  Cod Sold          

  rand 
la 

inceputul  Cresteri Reduceri 
Sold la 
sfirsitul 

    anului      anului  
A B 1 2 3 4 

Fondul  activelor fixe necorporale  
Ct. 100 

  
01 

  
  

  
  

  
  

  
  

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
statului 
Ct. 101 

  
02 

  
  

  
  

  
  

  
  

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al 
statului 
Ct. 102 

  
03 

  
  

  
  

  
  

  
  

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
unitatilor  
 administrativ teritoriale  Ct.103 

  
04 

  
    

  
  

  
  

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al 
unitatilor  
 administrativ teritoriale 

  
  

05 
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Ct.104 

Rezerve din reevaluare  
Ct.105 

  
06 

  
  

  
  

  
  

  
  

Diferente din reevaluare si diferente de curs  
aferente 
dobinzilor  incasate (SAPARD) 
Ct.106 

  
  

07 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Fondul de rulment  
Ct.131 

  
08 

  
  

  
  

  
  

  
  

Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale 
de stat 
Ct. 132 

  
09 

  
  

  
  

  
  

  
  

Fondul de rezerva constituit conform Legii 
nr.95/2006 
Ct. 133 

  
10 

  
  

  
  

  
  

  
  

Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute 
de  
serviciile publice de interes local  
Ct.134 

  
  

11 

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

Fondul de risc  
Ct.135 

  
12 

  
    

  
  

  
  

Fondul depozitelor speciale constituite pentru 
constructii 
de locuinte   
Ct.136 

  
  

13 
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Taxe speciale  
Ct.137 

  
14 

  
  

  
  

  
  

  
  

Fondul de dezvoltare a spitalului  
Ct.1391 

  
15 

  
  

  
  

  
  

  
  

Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) 
Ct.1399 

  
16 

  
  

  
  

  
  

  
  

Rezultatul reportat  
( Ct.117- sold creditor ) 

  
17 

  
  

  
  

  
  

  
  

Rezultatul reportat  
( Ct.117- sold debitor ) 

  
18 

  
  

  
  

  
  

  
  

Rezultatul patrimonial al exercitiului  
(Ct.121 - sold creditor ) 

  
19 

  
  

  
  

  
  

  
  

Rezultatul patrimonial al exercitiului  
(Ct.121 - sold debitor ) 

  
20 

  
  

  
  

  
  

  
  

(Ct.121 - sold debitor ) 20         
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-
rd.18+rd.19-rd.20 ) 21         

 
    DIRECTOR,                                     CONTABIL SEF, 
 
 
 
 
Anexa 21 
 
               Anexa nr. 35 a 
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MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)……………….. 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA…………….   

 INSTITUTIA………………..     

SITUATIA  ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE 

la……………….. 

 cod 26   CRESTERI      

Denumirea activelor fixe 
Nr. 
rand 

Existent 
31.12.200__

_ 

Sold la 
inceputul 

anului 

Cresteri 

Total 
din care: 

diferente 
din 

reevaluare achizitii 

transferuri/ 
primite 
cu titlu 
gratuit 

donatii, 
sponsorizari 

alte 
cai 

 
nr 

 
mp 

A B 1 2 3 4=5+6+7+8+9 5 6 7 8 9 

ACTIVE FIXE NECORPORALE 01 x x               

Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203) 02 x x               

Concesiuni, brevete,licente,marci 
comerciale,drepturi si active similare(ct 205.) 03 x x               

Alte active fixe necorporale(ct. 208) 04 x x               

TOTAL (rd. 02 la 04) 05 x x               

ACTIVE FIXE CORPORALE 06 x x               
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Amenajari la terenuri (ct. 2112) 07 x x               

Constructii (ct. 212) din care: 08 x x               

  - locuinte  09                   

  - hoteluri 10                   

  - vile 11                   
Instalatii tehnice, mijloace de transport, 
animale si plantatii  (ct. 213) 12 x x               
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de 
protectie a valorilor umane si materiale si 
alte active fixe corporale                  (ct. 214) 13 x x               

TOTAL (rd.07+0 8+12+ 13) 14 x x               

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14) 15 x x               
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cod 27  REDUCERI                  - lei- 

Denumirea activelor fixe 
Nr. 
rand 

Reduceri 

Sold la 
sfarsitul 
anului 

Ajustari de valoare (amortizari si ajustari 
pentru depreciere ) Valoarea 

contabila 
neta 

Total 
din 

care: 

dezmembrari 
si casari 

transferuri/ 
cu titlu 
gratuit 

vanzari 
alte 
cai 

Sold la 
inceputul 

anului 
Cresteri Reduceri 

Sold la 
sfarsitul 
anului 

A B 
10=11+
12+13+

14 
11 12 13 14 

15=3+4
-10 

16 17 18 
19=16+17-

18 
20=15-19 

ACTIVE FIXE 
NECORPORALE 01                       
Cheltuieli de dezvoltare 
(ct. 203) 02                       
Concesiuni, 
brevete,licente,marci 
comerciale,drepturi si 
active similare(ct 205.) 03                       
Alte active fixe 
necorporale(ct.208) 04                       

TOTAL (rd. 02 la 04) 05                       
ACTIVE FIXE 
CORPORALE 06                       

Amenajari la terenuri (ct. 07                       
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2112) 

Constructii (ct. 212) din 
care: 08                       

  - locuinte  09                       

  - hoteluri 10                       

  - vile 11                       
Instalatii tehnice, mijloace 
de transport, animale si 
plantatii  (ct.213) 12                       
Mobilier, aparatura 
birotica, echipamente de 
protectie a valorilor umane 
si materiale si alte active 
fixe corporale (ct.214) 13                       
TOTAL (rd. 07 +08 +12 
+ 13) 14                       
TOTAL ACTIVE FIXE 
(rd. 05+ 14) 15                       

    

        Conducatorul compartimentului financiar-contabil,         Conducatorul institutiei,    
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ANEXA 22 
 
MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)……………….. Anexa nr. 35 b 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA……………. 
 INSTITUTIA……………….. 

SITUATIA  ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE 

la……………….. 

 

cod 28   CRESTERI 

  
  
  

Denumirea activelor fixe 
  
  

  
  

Nr.  
rand 

  
  

Existent 
31.12.200__    

Sold la 
inceputul  

anului 
  
  

                                       Cresteri   

Total 
 din care: 

diferente 
din 

reevaluare   achizitii  

  
transferuri

/ 
primite 
cu titlu 
gratuit 

donatii, 
sponsorizari 

 alte  
cai  

  
ha 
  

  

  
nr 
  

  

  
mp 
  

  

A B 1 2 3 4 
5=6+7+8

+9+10 6 7 8 9 10 

ACTIVE FIXE NECORPORALE 01 x x x               
Inregistrari ale evenimentelor cultural-
sportive(ct. 206) 02 x x x               
Active fixe necorporale in curs de 
executie(ct. 233) 03 x x x               

TOTAL (rd. 02 + 03) 04 x x x               
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ACTIVE FIXE CORPORALE 05 x x x               

Amenajari la terenuri (ct.2112) 06 x x x               

Terenuri (ct. 2111) 07   x x               

Constructii (ct. 212) din care: 08 x x x               

  - locuinte  09 x                   

  - hoteluri 10 x                   

  - vile 11 x                   

Instalatii tehnice, mijloace de transport, 
animale si plantatii          (ct. 213) 12 x x x               
Mobilier, aparatura birotica, echipamente 
de protectie a valorilor umane si materiale 
si alte active fixe corporale (ct.214) 13 x x x               
Active fixe corporale in curs de executie 
(ct. 231) 14 x x x               

Alte active nefinanciare (ct.215 ) 15 x x x               
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 
13+14+15) 16 x x x               

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16) 17 x x x               
 

cod 27  REDUCERI                  - lei- 

Denumirea activelor fixe 
Nr. 
rand 

Reduceri Sold la 
sfarsitul 

Ajustari de valoare (amortizari si ajustari 
pentru depreciere ) 

Valoarea 
contabila Total dezmembrari transferuri/ vanzari alte 
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din 
care: 

si casari cu titlu 
gratuit 

cai anului Sold la 
inceputul 

anului 
Cresteri Reduceri 

Sold la 
sfarsitul 
anului 

neta 

A B 
10=11+
12+13+

14 
11 12 13 14 

15=3+4
-10 

16 17 18 
19=16+17-

18 
20=15-19 

ACTIVE FIXE 
NECORPORALE 01                       
Cheltuieli de dezvoltare 
(ct. 203) 02                       
Concesiuni, 
brevete,licente,marci 
comerciale,drepturi si 
active similare(ct 205.) 03                       
Alte active fixe 
necorporale(ct.208) 04                       

TOTAL (rd. 02 la 04) 05                       
ACTIVE FIXE 
CORPORALE 06                       
Amenajari la terenuri (ct. 
2112) 07                       
Constructii (ct. 212) din 
care: 08                       

  - locuinte  09                       

  - hoteluri 10                       
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  - vile 11                       
Instalatii tehnice, mijloace 
de transport, animale si 
plantatii  (ct.213) 12                       

Mobilier, aparatura 
birotica, echipamente de 
protectie a valorilor umane 
si materiale si alte active 
fixe corporale (ct.214) 13                       

TOTAL (rd. 07 +08 +12 
+ 13) 14                       
TOTAL ACTIVE FIXE 
(rd. 05+ 14) 15                       

    

        Conducatorul compartimentului financiar-contabil,         Conducatorul institutiei,    
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ANEXA 23 

Anexa 40a: SITUAŢIA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ la data de 
........... 

MINISTERUL         Instituţia ......... 
 
cod 17          - lei -   
 
Nr. 
rând 

  Cod rând Suma 

A B C 1 

  TOTAL ACTIVE 01   

        

A NUMERAR ŞI DEPOZITE, din care: 02   

A1 Numerar (rd. 04+05) 03   

1 1. Numerar în trezorerii 04   

2 2. Numerar în casieria instituţiilor publice centrale şi 
instituţiilor din subordinea acestora (d. 
510+5121+5125+5131+5141+520+528+5291+5299+ 
5311+5314+550+551+552+557+558+560+561+562) 

05   

A2 Depozite transferabile (Disponibilităţi în conturi curente şi 
de depozit), din care: 

06   

  - disponibilităţi la BNR 07   

I Total (in baze cash) (rd. 09) 08   

1 Echivalentul în lei al disponibilităţilor în devize (ct. 5124) 09   
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II Total (in baze accrual) (rd. 11+12) 10   

1 Echivalentul în lei ale depozitelor în valuta (ct. 5124) 11   

2 Dobânzi aferente disponibilităţilor(de la rd. 11) (ct. 5187) 12   

  - disponibilităţi la bănci comerciale 13   

I Total (in baze cash) (rd. 15+16) 14   

1 Disponibilităţi la bănci ale instituţiilor centrale (ordonatori 
principali de credite) (ct. 5124+5125+5151+5152+5153) 

15   

2 Disponibilităţi la bănci ale instituţiilor de subordonare 
centrală (ordonatori secundari şi terţiari de credite) (ct. 
5124+5125+5151 +5152+5153) 

16   

II. Total (in baze accrual) (rd. 18+19+20) 17   

1 Disponibilităţi la bănci ale instituţiilor centrale (ordonatori 
principali de credite) (ct. 5124+5125+5151+5152+5153) 

18   

2 Disponibilităţi la bănci ale instituţiilor de subordonare 
centrală(ordonatori secundari şi terţiari de credite) (ct. 
5124+5125+5151+5152+5153) 

19   

3 Dobânzi aferente disponibilităţilor de la rd. 18-19) (ct. 
5187) 

20   

  - disponibilităţi la alţi rezidenţi 21   

1 Total (in baze cash) (rd. 23) 22   

  Disponibilităţi ale instituţiilor centrale aflate la alţi 
rezidenţi (terţi) (ct.461 +267) 

23   

  - disponibilităţi la bănci în străinătate 24   

1 Total (in baze cash) (rd. 26+27) 25   
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1 Disponibilităţi la bănci în străinătate ale instituţiilor 
centrale (ordonatori principali de credite) (ct. 5124+ 542) 

26   

2 Disponibilităţi la bănci în străinătate ale instituţiilor de 
subordonare centrală (ordonatori secundari şi terţiari de 
credite) (ct. 5124+542) 

27   

II Total (in baze accrual) (rd. 29+30+31) 28   

1 Disponibilităţi la bănci în străinătate ale instituţiilor 
centrale (ordonatori principali de credite) (ct. 5124+542) 

29   

2 Disponibilităţi la bănci în străinătate ale instituţiilor de 
subordonare centrală (ordonatori secundari şi terţiari de 
credite) (ct. 5124+542) 

30   

3 Dobânzi la bănci în străinătate aferente disponibilităţilor de 
la rd. 29-30) (ct. 5187) 

31   

A.3 Alte depozite 32   

  - disponibilităţi la bănci în străinătate 33   

I Total (in baze cash) (rd. 35) 34   

1 Disponibilităţi ale Misiunilor diplomatice ale României în 
străinătate(ct. 5124+542) 

35   

II Total (in baze accrual) (rd. 37+38) 36   

1 Disponibilităţi ale Misiunilor diplomatice ale României în 
străinătate(ct. 5124+542) 

37   

2 Dobânzi aferente disponibilităţilor (de la rd. 37) (ct. 5187) 38   

B TITLURI, ALTELE DECÂT ACŢIUNI, din care: 39   

  Titluri, altele decât acţiuni, exclusiv derivate financiare 40   
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B.1 Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse 
financiare derivate 

41   

I Total (la valoare nominală) (rd. 43) 42   

1 Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse 
financiare derivate deţinute de către instituţiile centrale şi 
de subordonare centrală, din care emise de: 

43   

  - B.N.R. 44   

  - Bănci comerciale rezidente 45   

  - Alţi rezidenţi 46   

  - Nerezidenţi 47   

B.2 Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse 
financiare derivate 

48   

I Total (la valoare nominală) (rd. 50+55) 49   

1 Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse 
financiare derivate deţinute de către instituţiile centrale şi 
de subordonare centrală, din care emise de: 

50   

  - B.N.R. 51   

  - Bănci comerciale rezidente 52   

  - Alţi rezidenţi 53   

  - Nerezidenţi 54   

2 Obligaţiuni şi alte titluri deţinute în contul creanţelor 
bugetare (ct. 265), din care emise de: 

55   

  - B.N.R. 56   

  - Bănci comerciale rezidente 57   
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  - Alţi rezidenţi 58   

  - Nerezidenţi 59   

C. CREDITE, din care: 60   

C1 Credite pe termen scurt 61   

I Total (in baze cash) (rd. 63+64+65) 62   

1 Credite acordate de la bugetul de stat (ct. 4681) 63   

2 Credite acordate din venituri din privatizare (ct. 4681) 64   

3 Credite acordate din bugetul instituţiilor centrale sau de 
subordonare centrala (ct. 4681) 

65   

II Total (in baze accrual) (rd. 71+72+73+74), din care 
acordate: 

66   

  - Agenţilor economici 67   

  - Instituţiilor publice 68   

  - Alţi rezidenţi 69   

  - Nerezidenţi 70   

1 Credite acordate de la bugetul de stat (ct. 4681) 71   

2 Credite acordate din venituri din privatizare (ct. 4681) 72   

3 Credite acordate din bugetul instituţiilor centrale sau de 
subordonare centrala (ct. 4681) 

73   

4 Dobânzi aferente creditelor (de la rd. 71-73) (ct. 469) 74   

C2 Credite pe termen lung 75   

I Total (in baze cash) (rd. 77+78+79) 76   

1 Credite acordate de la bugetul de stat (ct. 2675) 77   
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2 Credite acordate din venituri din privatizare (ct. 2675) 78   

3 Credite acordate din bugetul instituţiilor centrale sau de 
subordonare centrala (ct. 2675) 

79   

II Total (in baze accrual) (rd. 85+86+87+88), din care 
acordate: 

80   

  - Agenţilor economici 81   

  - Instituţiilor publice 82   

  - Alţi rezidenţi 83   

  - Nerezidenţi 84   

1 Credite acordate de la bugetul de stat (ct. 2675) 85   

2 Credite acordate din venituri din privatizare (ct. 2675) 86   

3 Credite acordate din bugetul instituţiilor centrale sau de 
subordonare centrala (ct. 2675) 

87   

4 Dobânzi aferente creditelor (de la rd. 85-87) (ct. 2676) 88   

D ACŢIUNI ŞI ALTE PARTICIPAŢII 89   

  Acţiuni şi alte titluri, exclusiv acţiuni ale fondurilor 
mutuale 

90   

D.1 Acţiuni cotate (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile 
publice provenite din conversia creanţelor bugetare în 
acţiuni cotate) 

91   

I Total (la valoarea nominală) (rd. 93+94+95) 92   

1 Acţiuni cotate deţinute de stat la societăţi nefinanciare(ct. 
2601) 

93   

2 Acţiuni cotate deţinute de stat la societăţi bancare (ct. 94   
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2601) 

3 Acţiuni cotate deţinute de stat la societăţi de asigurări (ct. 
2601) 

95   

D.2 Acţiuni necotate (se includ şi acţiunile deţinute de 
instituţiile publice provenite din conversia creanţelor 
bugetare în acţiuni necotate) 

96   

I Total (la valoarea nominală) (rd. 98+99+100) 97   

1 Acţiuni necotate deţinute de stat la societăţi 
nefinanciare(ct. 2602) 

98   

2 Acţiuni necotate deţinute de stat la societăţi bancare (ct. 
2602) 

99   

3 Acţiuni necotate deţinute de stat la societăţi de asigurări 
(ct. 2602) 

100   

D.3 Alte participaţii 101   

1 Total (la valoarea nominală) (rd. 103+104+105) 102   

1 Participaţiile statului la alte societăţi care nu sunt 
organizate pe acţiuni (ct. 2601, 2602) 

103   

2 Participaţiile statului la companii naţionale (ct. 2601, 
2602) 

104   

3 Participaţiile statului la capitalul organizaţiilor 
internaţionale, cu excepţia FMI (ct. 2601, 2602) 

105   

D.4. Acţiuni ale fondurilor mutuale 106   

I Total (la valoare de piaţă) (rd. 108) 107   

1 Participaţiile statului la fonduri mutuale (ct. 2601, 2602) 108   
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E ALTE CONTURI DE PRIMIT 109   

E.1 Credite comerciale şi avansuri 110   

I Total (in baze accrual) (rd. 115), din care: 111   

  - de la populaţie 112   

  - de la agenţi economici 113   

  - de la nerezidenţi 114   

1 Creanţe financiare legate de livrări de bunuri şi servicii de 
către autorităţile centrale sau de instituţii subordonate 
acestora (ct. 
232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611 +4612) 

115   

E.2 Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale şi 
avansurile 

116   

1 Total (in baze accrual) (rd. 121+122), din care: 117   

  - de la populaţie 118   

  - de la agenţi economici 119   

  - de la nerezidenţi 120   

1 Creanţe ale bugetului de stat (ct. 463) 121   

2 Creanţele autorităţilor de privatizare (ct. 461) 122   

        

  TOTAL DATORII 123   

        

A NUMERAR ŞI DEPOZITE, din care: 124   

A.2 Alte depozite 125   
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1 Total (in baze cash) (rd. 127) 126   

1 Disponibilităţi ale agenţilor economici din garanţii şi 
cauţiuni constituite la instituţii publice (ct. 462) 

127   

B. TITLURI, ALTELE DECÂT ACŢIUNI 128   

  Titluri, altele decât acţiuni, exclusiv derivate financiare 129   

B.1 Titluri pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse 
financiare derivate 

130   

I Total (la valoare nominală) (rd. 132) 131   

  Titluri pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse 
financiare derivate emise de către administraţia centrala şi 
de instituţiile de subordonare centrala, din care 
achiziţionate de: 

132   

  - B.N.R. 133   

  - Bănci comerciale rezidente 134   

  - Alţi rezidenţi 135   

  - Nerezidenţi 136   

B.2 Titluri pe termen lung altele decât acţiuni şi produse 
financiare derivate 

137   

1 Total (la valoare nominală) (rd. 139) 138   

  Titluri pe termen lung altele decât acţiuni şi produse 
financiare derivate emise de către administraţia centrala şi 
de instituţiile de subordonare centrala, din care 
achiziţionate de: 

139   

  - B.N.R. 140   
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  - Bănci comerciale rezidente 141   

  - Alţi rezidenţi 142   

  - Nerezidenţi 143   

C. CREDITE, din care: 144   

C.1 Credite pe termen scurt 145   

I Total (in baze cash) (rd. 147) 146   

  Credite pe termen scurt contractate de autorităţile centrale 
şi instituţii din subordinea acestora pt. proiecte (ct. 5191, 
5192), din care acordate de: 

147   

  - Bănci comerciale rezidente 148   

  - Alţi rezidenţi 149   

  - Nerezidenţi 150   

II Total (in baze accrual) (rd. 152+153) 151   

1 Credite pe termen scurt contractate de autorităţile centrale 
şi instituţii din subordinea acestora pt. proiecte (ct. 
5191+5192) 

152   

2 Dobânzi aferente creditelor (de la rd. 152) (ct. 5186) 153   

C.2 Credite pe termen lung 154   

I Total (in baze cash) (rd. 156) 155   

  Credite pe termen lung contractate de autorităţile centrale 
şi instituţii din subordinea acestora pt. proiecte (ct. 
1641+1642+1651+1652+1671+1672), din care acordate 
de: 

156   

  - Bănci comerciale rezidente 157   
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  - Alţi rezidenţi 158   

  - Nerezidenţi 159   

II Total (in baze accrual) (rd. 161+162) 160   

1 Credite pe termen lung contractate de autorităţile centrale 
şi instituţii din subordinea acestora pt. proiecte (ct. 
1641+1642+1651+1652+1671+1672) 

161   

2 5. Dobânzi aferente creditelor (de la rd. 161) (ct. 
1684+1685+1687) 

162   

E ALTE CONTURI DE PLĂTIT 163   

E.1 Credite comerciale şi avansuri 164   

I Total (in baze accrual) (rd. 166) 165   

1 Obligaţii financiare legate de livrări de bunuri şi servicii 
către autorităţile centrale sau instituţii subordonate 
acestora ramase neachitate (ct. 
401+4041+4042+405+408+419+4621+4622), din care 
către: 

166   

  - Agenţi economici 167   

  - Instituţii publice 168   

  - Alţi rezidenţi 169   

  - Nerezidenţi 170   

E.2 Alte conturi de plătit, exclusiv creditele comerciale şi 
avansurile 

171   

1 Total (in baze accrual) (rd. 173+178) 172   

1 Arierate de plata ale autorităţilor centrale şi instituţiilor de 173   
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subordonare centrala (ct. 
401+404+4423+4428+431+437+444+446+4481+4671), 
din care către: 

  - Agenţi economici 174   

  - Instituţii publice 175   

  - Alţi rezidenţi 176   

  - Nerezidenţi 177   

2 Drepturi salariale, burse, ajutoare şi alte drepturi aferente 
perioadelor anterioare neacordate (ct. 
421+423+426+427+4281+429+438) 

178   

Conducătorul instituţiei                                        Conducătorul compartimentului financiar-contabil 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA 24 
 

Anexa 40b: SITUAŢIA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAŢIA LOCALĂ la data de ....... 
 
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ                          Instituţia de subordonare locală ................ 
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 cod 181           - lei - 
 
Nr. 
rând 

  
Cod 
rând 

Suma 

A B C 1 

  TOTAL ACTIVE 01   

        

A NUMERAR ŞI DEPOZITE, din care: 02   

A.1 Numerar (rd. 04) 03   

1 Numerar în casieria instituţiilor publice locale şi de subordonare locala 
(ct. 
510+5121+5125+5161+5171+5211+5221+5222+523+524+528+5292 
+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+ 
562+5311+5314) 

04   

A.2 Depozite transferabile (Disponibilităţi în conturi curente şi de depozit) 
din care: 

05   

1 Total (in baze cash) (rd. 07) 06   

  Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct. 5212+5222) 07   

  - disponibilităţi la bând comerciale 08   

1 Total (in baze cash) (rd. 10+11) 09   

1 Disponibilităţi la bănci ale instituţiilor publice locale (ct. 
5121+5124+5125+5151+5152+5153) 

10   

2 Disponibilităţi la bănci ale instituţiilor de subordonare locală (ct. 
5121+5124+5125+5151+5152+5153) 

11   
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II Total (in baze accrual) (rd. 13+14+15) 12   

1 Disponibilităţi la bănci ale instituţiilor publice locale (ct. 
5121+5124+5125+5151+5152+5153) 

13   

2 Disponibilităţi la bănci ale instituţiilor de subordonare locală (ct. 
5121+5124+5125+5151+5152+5153) 

14   

3 Dobânzi aferente disponibilităţilor de la rd. 13-14) (ct. 5187) 15   

  - disponibilităţi la alţi rezidenţi 16   

I Total (in baze cash) (rd. 18) 17   

1 Disponibilităţi ale autorităţilor locale la alţi rezidenţi nebancari (terţi) 
(ct. 461+267) 

18   

  - disponibilităţi la bănci în străinătate 19   

I Total (in baze cash) (rd. 21+22) 20   

1 Disponibilităţi la bănci în străinătate ale instituţiilor locale (ordonatori 
principali de credite) (ct. 5124+542) 

21   

2 Disponibilităţi la bănci în străinătate ale instituţiilor de subordonare 
locală((ordonatori secundari şi terţiari de credite) (ct. 5124+542) 

22   

II Total (in baze accrual) (rd. 24+25+26) 23   

1 Disponibilităţi la bănci în străinătate ale instituţiilor locale (ct. 
5124+542) 

24   

2 Disponibilităţi la bănci în străinătate ale instituţiilor de subordonare 
locală (ct. 5124+542) 

25   

3 Dobânzi aferente disponibilităţilor (de la rd. 24-25) (ct. 5187) 26   

A.3 Alte depozite 27   

  - disponibilităţi la bănci în străinătate 28   



 
 

MUZEUL NAŢIONAL AL 
SATULUI “DIMITRIE 

GUSTI” 
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  
Privind 

RAPORTAREA CONTABILĂ ŞI 
FINANCIARĂ 

 

COD: PO–07 

Editia: I 
 
Revizia: 2  
 
Pagina 163 din 170 

COD: PO–07 

 

 163

1 Total (in baze cash) (rd. 30) 29   

  Disponibilităţi ale autorităţilor locale în străinătate (ct. 5124+542) 30   

II Total (in baze accrual) (rd. 32+33) 31   

  Disponibilităţi ale autorităţilor locale în străinătate (ct. 5124+542) 32   

  Dobânzi aferente disponibilităţilor (de la rd. 32) (ct. 5187) 33   

B TITLURI ALTELE DECÂT ACŢIUNI, din care: 34   

  Titluri altele decât acţiuni, exclusiv derivate financiare 35   

B.1 Titluri pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse financiare 
derivate deţinute de către administraţia locala şi de instituţiile de 
subordonare locala 

36   

I Total (la valoare nominală) (rd. 38) 37   

1 Titluri pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse financiare 
derivate deţinute de câtre administraţia locala şi instituţiile de 
subordonare locala, din care emise de: 

38   

  - B.N.R. 39   

  - Bănci comerciale rezidente 40   

  - Alţi rezidenţi 41   

  - Nerezidenţi 42   

B.2 Titluri pe termen lung altele decât acţiuni şi produse financiare derivate 43   

I Total (la valoare nominală) (rd. 45+50) 44   

1 Titluri pe termen lung altele decât acţiuni şi produse financiare derivate 
deţinute e către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare 
focala, din care emise de: 

45   
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  - B.N.R. 46   

  - Bănci comerciale rezidente 47   

  - Alţi rezidenţi 48   

  - Nerezidenţi 49   

2 Obligaţiuni şi alte titluri deţinute în contul creanţelor bugetare (ct. 
265),din care emise de: 

50   

  - B.N.R. 51   

  - Bănci comerciale rezidente 52   

  - Alţi rezidenţi 53   

  - Nerezidenţi 54   

C CREDITE, din care: 55   

C.1 Credite pe termen scurt 56   

I Total (in baze cash) (rd. 58) 57   

1 Credite acordate de la bugetele locale (ct. 4682+4684+4687), din care 
acordate: 

58   

  - Agenţilor economici 59   

  - Instituţiilor publice 60   

  - Alţi rezidenţi 61   

  - Nerezidenţi 62   

II Total (in baze accrual) (rd. 64+65) 63   

1 Credite acordate de la bugetele locale (ct. 4682+4684+4687) 64   

2 Dobânzi aferente creditelor (de la rd. 64) (ct. 469) 65   

C.2 Credite pe termen lung 66   
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I Total (in baze cash) (rd. 68) 67   

1 Credite acordate de la bugetele locale (ct. 2675), din care acordate: 68   

  - Agenţilor economici 69   

  - Instituţiilor publice 70   

  - Alţi rezidenţi 71   

  - Nerezidenţi 72   

II Total (in baze accrual) (rd. 74+75) 73   

1 Credite acordate de la bugetele locale (ct. 2675) 74   

2 Dobânzi aferente creditelor (de la rd. 74) (ct. 2676) 75   

D ACŢIUNI ŞI ALTE PARTICIPAŢII, din care: 76   

  Acţiuni şi alte titluri, exclusiv acţiuni ale fondurilor mutuale 77   

D.1 Acţiuni cotate (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice 
provenite din conversia datoriilor bugetare în acţiuni cotate) 

78   

I Total (la valoarea nominală) (rd. 80+81+82) 79   

1 Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare 
(ct. 2601) 

80   

2 Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi bancare (ct. 
2601) 

81   

3 Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări 
(ct. 2601) 

82   

D.2 Acţiuni necotate (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice 
provenite din conversia datoriilor bugetare în acţiuni necotate) 

83   

l Total (la valoarea nominală) (rd. 85+86+87) 84   
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1 Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare 
(ct. 2602) 

85   

2 Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi bancare (ct. 
2602) 

86   

3 Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări 
(ct. 2602) 

87   

D.3 Alte participării 88   

I Total(la valoarea nominală) (rd. 90+91) 89   

1 Participaţiile autorităţilor locale la alte societăţi care nu sunt organizate 
pe acţiuni (ct. 2601, 2602) 

90   

2 Participaţiile autorităţilor locale la regiile de interes local (ct. 2601, 
2602) 

91   

E ALTE CONTURI DE PRIMIT, din care: 92   

E.1 Credite comerciale şi avansuri 93   

I Total (in baze accrual) (rd. 95) 94   

1 Creanţe financiare legate de livrări de bunuri şi servicii de către 
autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora (ct. 
232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612), din care: 

95   

  - de la populaţie 96   

  - de la agenţi economici 97   

  - de la nerezidenţi 98   

E.2 Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale şi avansurile 99   

I Total (in baze accrual) (rd. 101) 100   

  Creanţe ale bugetului local (ct. 464), din care: 101   
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  - de la populaţie 102   

  - de la agenţi economici 103   

  - de la nerezidenţi 104   

        

  TOTAL DATORII 105   

A NUMERAR ŞI DEPOZITE, din care: 106   

A.1 Alte depozite 107   

I Total (in baze cash) (rd. 109) 108   

1 Disponibilităţi ale agenţilor economici din garanţii şi cauţiuni 
constituite la instituţii publice (ct. 462) 

109   

B TITLURI, ALTELE DECÂT ACŢIUNI 110   

  Titluri altele decât acţiuni şi produse financiare 111   

B.1 Titluri pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse financiare 
derivate 

112   

1 Total (la valoarea nominală) (rd. 114) 113   

  Titluri pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse financiare 
derivate emise de către administraţia locală şi de instituţiile de 
subordonare locală şi achiziţionate de: 

114   

  - Bănci comerciale rezidente 115   

  - Alţi rezidenţi 116   

  - Nerezidenţi 117   

B.2 Titluri pe termen lung altele decât acţiuni şi produse financiare derivate 118   

1 Total (la valoarea nominală) (rd. 120) 119   
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  Titluri pe termen lung altele decât acţiuni şi produse financiare derivate 
emise de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare 
locala şi achiziţionate de: 

120   

  - Bănci comerciale rezidente 121   

  - Alţi rezidenţi 122   

  - Nerezidenţi 123   

C. CREDITE 124   

C.1 Credite pe termen scurt 125   

I Total (in baze cash) (rd. 127) 126   

  Credite pe termen scurt contractate de autorităţile locale şi instituţii 
din subordinea acestora pt. proiecte (ct. 5191, 5192, 5195, 5196, 
5197, 5198) 

127   

II Total (in baze accrual) (rd. 129+133) 128   

1 Credite pe termen scurt contractate de autorităţile locale şi instituţii 
din subordinea acestora pt. proiecte (ct. 
5191+5192+5195+5196+5197+5198), din care acordate de: 

129   

  - Bănci comerciale rezidente 130   

  - Alţi rezidenţi 131   

  - Nerezidenţi 132   

2 Dobânzi aferente creditelor (de la rd. 129) (ct. 5186) 133   

C.2 Credite pe termen lung 134   

I Total (in baze cash) (rd. 136) 135   
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1 Credite pe termen lung contractate de autorităţile locale şi instituţii din 
subordinea acestora pt. proiecte (ct. 
1611+1612+1621+1622+1631+1632+1671+1672), din care acordate 
de: 

136   

  - Bănci comerciale rezidente 137   

  - Alţi rezidenţi 138   

  - Nerezidenţi 139   

II Total (in baze accrual) (rd. 141+142) 140   

1 Credite pe termen lung contractate de autorităţile locale şi instituţii din 
subordinea acestora pt. proiecte (ct. 1611+1612+1621+1622+1631 + 
1632+1671+1672) 

141   

2 5. Dobânzi aferente creditelor (de la rd. 141) (ct. 
1681+1682+1683+1687) 

142   

E ALTE CONTURI DE PLĂTIT 143   

E.1 Credite comerciale şi avansuri 144   

I Total (in baze accrual) (rd. 146) 145   

  Obligaţii financiare legate de livrări de bunuri şi servicii către 
autorităţile locale sau instituţii subordonate acestora rămase neachitate 
(ct. 401+4041+4042+405+408+419+4621+4622), din care către: 

146   

  - Agenţi economici 147   

  - Instituţii publice 148   

  - Alţi rezidenţi 149   

  - Nerezidenţi 150   

E.2 Alte conturi de plătit, exclusiv creditele comerciale şi avansurile 151   
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I Total (in baze accrual) (rd. 153+158) 152   

1 Arierate de plata ale autorităţilor locale şi instituţiilor de subordonare 
locala (ct. 401+404+4423+4428+431+437+444+446+4481+4672), 
din care către: 

153   

  - Agenţi economici 154   

  - Instituţii publice 155   

  - Alţi rezidenţi 156   

  - Nerezidenţi 157   

2 Drepturi salariate, ajutoare şi alte drepturi aferente perioadelor 
anterioare neacordate (ct. 421+423+426+427+4281+438) 

158   

Conducătorul instituţiei                                    Conducătorul compartimentului financiar-contabil 
 


