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CONTABILITATE PENTRU DIRECTORI ŞI INSPECTORI ŞCOLARI 
 

 
Durata  16 ore de formare, din care: 

Prelegeri - 5 ore; 
AplicaŃii – 10 ore; 
Evaluare – 1 oră. 

 
Competen Ńe generale: 

� Să analizeze rolul şi obiectivele ContabilităŃii publice; 
� Cunoaşterea categoriilor de finantări cu care operează contabilitatea publică; 
� Să explice etapele finanŃării bugetare, specificul contabilităŃii activelor, datoriilor, 
trezoreriei, cheltuielilor şi veniturilor; 
� Să prezinte modul de bugetare a cheltuielilor publice, precum şi modul de întocmire al 
bugetului; 
� Să prezinte lucrările contabile de închidere a exerciŃiului bugetar, cu precădere situaŃiile 
financiare anuale. 
 

Competen Ńe specifice: 
� Cunoaşterea conceptelor specifice acestui tip de contabilitate; 
� ÎnŃelegerea relaŃiei dintre cheltuieli şi costuri; 
� ÎnŃelegerea categoriilor de costuri şi a rolului acestora; 
� Însuşirea unui mod de gândire logic necesar aplicării corecte a conceptelor legate de 
calculul costurilor; 
� Formarea abilităŃilor necesare aplicării conceptelor de costuri şi calculaŃie la orice tip de 
entitate;  
� Utilizarea informaŃiilor contabile în deciziile manageriale; 
� Formarea obişnuinŃei de a interpreta 
 

Con Ńinuturi: 
Nr. 
crt. 

Unit ăŃi tematice Nr. ore de 
curs 

Nr. ore de 
aplica Ńii 

1. ConsideraŃii teoretice privind contabilitea instituŃilor publice 3 - 
2. Procesul de bugetare al instituŃiilor publice din România 1 - 
3. SituaŃiile financiare în instituŃiile publice 1 10 
4. Evaluare  1 
5. Total  16 

 
Con Ńinuturi ale unit ăŃilor tematice: 

Unitatea 1  ConsideraŃii teoretice privind contabilitea instituŃilor publice 
1.1 Locul instituŃiilor publice în economia naŃională 
1.2 Organizarea contabilităŃii în instituŃiile publice 
1.3 Principii şi politici contabile. Tratamente contabile 
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Unitatea 2  Procesul de bugetare al instituŃiilor publice din România 
2.1 DefiniŃii şi tipuri de bugete în România 
2.2 Principiile bugetare 
2.3 Elaborarea bugetelor (definire, clasificare, metodologia elaborării) 
2.4 ExecuŃia bugetară (ALOP) 
2.5 Contul general anual de execuŃie 
 
Unitatea 3  SituaŃiile financiare în instituŃiile publice 
3.1 Întocmirea situaŃiilor financiare 
3.2 BilanŃul 
3.3 Contul de rezultat patrimonial 

 
Strategii de formare utilizate: prelegeri, dezbateri, studii de caz. 
 
Metode de evaluare: aplicaŃii şi exerciŃii  
 
Bibliografie selectiv ă: 
1. ChiŃu A., Tudorache S., Şendroiu C., Glăvan M., Pitulice C. – Contabilitatea instituŃiilor 
publice după noul sistem contabil,  Editura Irecson, Bucureşti, 2005; 
2. Dascălul C., Nişulescu I., Caraiani C., Ştefănescu A., Pitulice C. – ConvergenŃa 
contabilităŃii publice din România la Standardele InternaŃionale de Contabilitate pentru Sectorul 
Public, Editura CECCAR, Bucureşti, 2006; 
3. Dascălu C., Nişulescu I., Ştefănescu A. – Noua contabilitate publică, Editura InfoMega, 
Bucureşti, 2005; 
4. IFAC, Manualul pentru Standardele InternaŃionale de Contabilitate pentru Sectorul 
Public,vol. I, II, traducere, Editura CECCAR, Bucureşti, 2009; 
5. Legea 500/2003 privind finanŃele publice; 
6. Legea 82/1991 privind Contabilitatea, republicată în 2002; 
7. OMFP 2360/ 2009 privind armonizarea contabilităŃii instituŃiilor publice cu Standardele 
InternaŃionale de Contabilitate pentru Sectorul Public şi Directivele CEE . 
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Unitatea 1 Considera Ńii teoretice privind contabilitatea institu Ńiilor publice 

 
1.1. Locul institu Ńiilor publice în economia na Ńional ă 
„AdministraŃie publică” grupează toate unităŃile ce au ca funcŃie principală realizarea de 

servicii necomerciale destinate celorlalte sectoare instituŃionale, în vederea redistribuirii 
veniturilor în economie. Resursele principale ale acestui sector sunt constituite din impozitele şi 
taxele obligatorii preluate de la celelalte sectoare instituŃionale. Acest sector este compus din: 
• administraŃia publică centrală 
• administraŃia publică locală 
• administraŃia asigurărilor sociale 

 
Institu Ńiile publice  pot fi definite ca „entităŃi patrimoniale ce desfăşoară activităŃi, de 

regulă, sociale, în folosul comunităŃii, activităŃi care nu produc venituri sau produc venituri 
evaluate la preŃul factorilor*. Veniturile încasate de instituŃiile publice nu sunt suficiente acoperirii 
cheltuielilor proprii, fiind necesară alocarea de la buget de surse pentru acoperirea acestor 
cheltuieli” (definiŃie). 

 
Institu Ńiile publice  de subordonare centrală sau locală întocmesc bugetele de venituri şi 

cheltuieli pentru anul următor. Bugetele se aprobă de ordonatorii superiori şi urmăresc: 
• modul în care respectă limitele de cheltuieli prevăzute în acestea; 
• modul în care se achită diversele obligaŃii faŃă de stat; 
• modul în care se respectă destinaŃiile resurselor financiare prevăzute. (Ńintele bugetului) 
 

Principala sursă de finanŃare a instituŃiilor publice o reprezintă sursele provenite de la 
diversele bugete. Răspunderea pentru modul în care au fost utilizate aceste fonduri revine 
conducătorilor instituŃiilor care poartă numele de ordonatori de credite. 

Ordonatorii de credite  sunt persoanele ce au calitatea de conducători ai instituŃiilor 
publice, care au rolul de a repartiza şi utiliza creditele bugetare aprobate. (cuvinte cheie – 
ordonatori de credite) 

În funcŃie de competenŃele şi de importanŃa instituŃiilor pe care le conduc, ordonatorii de 
credite sunt: 
• ordonatori de credite principali; 
• ordonatori de credite secundari; 
• ordonatori de credite terŃiari. 
 

Ordonatorii principali de credite sunt miniştrii, conducătorii celorlalte organe de 
specialitate ale administraŃiei publice centrale, conducătorii altor autorităŃi publice şi conducătorii 
instituŃiilor publice autonome. Aceştia au rolul de a repartiza creditele bugetare aprobate, pentru 
bugetul propriu şi pentru bugetele instituŃiilor publice ierarhic subordonate. (Ordonatorii 
principali) 

Ordonatorii principali de credite vor repartiza creditele bugetare după reŃinerea a 10% 
din prevederile aprobate acestora, pentru asigurarea unei execuŃii bugetare prudente. ExcepŃie 
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de la această regulă fac cheltuielile de personal şi cele care implică obligaŃii internaŃionale, care 
vor fi repartizate integral. Repartizarea sumelor reŃinute în proporŃie de 10% se va face în 
semestrul următor, după examinarea de către Guvern a execuŃiei bugetare pe primul semestru. 

 
Ordonatorii secundari şi ter Ńiari de credite  sunt conducătorii instituŃiilor publice cu 

personalitate juridică din subordinea ordonatorilor principali de credite. 
 Ordonatorii secundari de credite repartizează creditele bugetare aprobate pentru 

bugetul propriu şi pentru bugetele instituŃiilor publice subordonate ai căror conducători sunt 
ordonatori terŃiari. 

Ordonatorii terŃiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate 
numai pentru realizarea operaŃiilor instituŃiilor pe care le conduc. 

Ordonatorii de credite au obligaŃia de a angaja şi utiliza creditele bugetare numai în 
limita prevederilor şi destinaŃiilor aprobate. Prevederile şi destinaŃiile aprobate sunt  strict legate 
de activitatea instituŃiilor publice respective şi cu respectarea dispoziŃiilor legale. Ordonatorii de 
credite răspund de: 
• angajarea, lichidarea şi ordonanŃarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate 
şi repartizate; 
• realizarea veniturilor; 
• angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; 
• păstrarea integrităŃii bunurilor încredinŃate instituŃiilor; 
• organizarea şi Ńinerea la zi a contabilităŃii şi prezentarea la termen a situaŃiilor financiare; 
• organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziŃii publice şi a 
programului de investiŃii publice; 
• organizarea evidenŃei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenŃi acestora. 

 
 

1.2. Organizarea contabilit ăŃii în institu Ńiile publice  
InstituŃiile publice „au obligaŃia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, 

respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi contabilitatea de gestiune adaptată 
la specificul activităŃii”. (Legea 82/1991, republicată în august 2002). 

Normele de organizare a contabilităŃii româneşti ce se aplică la instituŃiile publice sunt 
elaborate în concordanŃă cu Standardele InternaŃionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 
(IPSAS- uri). 

Contabilitatea are rolul de a măsura, evalua, cunoaşte, gestiona şi efectua controlul 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obŃinute din activitatea 
persoanelor juridice. Aceasta asigură: 
• înregistrarea cronologică şi sistematică; 
• prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaŃiilor cu privire la poziŃia financiară; 
• performanŃa financiară; 
• fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinŃele interne ale acestora, cât şi pentru  utilizatori 
externi: Guvernul, Parlamentul, creditorii, clienŃii, dar şi alŃi utilizatori  (organismele financiare 
internaŃionale) .    
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Contabilitatea instituŃiilor publice asigură: 
• „informaŃii ordonatorilor de credite cu privire la execuŃia bugetelor de venituri şi cheltuieli; 
• informaŃii despre patrimoniul aflat în administrare; 
• precum şi pentru întocmirea contului general anual de execuŃie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuŃie a bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum şi 
a conturilor anuale de execuŃie a bugetelor locale”. 

În cadrul instituŃiilor publice, contabilitatea se organizează în compartimente distincte. 
Acestea sunt conduse de către directorul economic, contabilul şef sau altă persoană 
împuternicită să îndeplinească această funcŃie. 

Organizarea contabilităŃii în România este decupată în exerciŃii financiare. ExerciŃiul 
financiar este perioada în care se înregistrează operaŃiile economice şi financiare şi pentru care 
se întocmesc situaŃiile de raportare contabilă. ExerciŃiul financiar este de 12 luni şi, de regulă, 
începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie. În instituŃiile publice, exerciŃiul financiar 
coincide cu exerciŃiul bugetar. În vederea organizării contabilităŃii, în instituŃiile publice se 
folosesc două tipuri de conturi, şi anume: 
• conturi bugetare  care au ca rol: 
• de a reglementa încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor; 
• determinarea rezultatului execuŃiei bugetare - respectiv determinarea excedentului sau 
deficitului bugetar; 
• conturi generale sau contabile  care au rolul: 
• de a Ńine evidenŃa activelor, capitalurilor şi datoriilor instituŃiei; 
• de a Ńine evidenŃa veniturilor şi cheltuielilor efectuate de aceasta în timpul exerciŃiului 
financiar, indiferent dacă cheltuielile au fost plătite sau veniturile încasate; 
• determinarea rezultatului economic (excedent sau deficit patrimonial). 

 
Conturile bugetare  sunt conturi speciale, în afara bilanŃului şi sunt deschise pe 

structura clasificaŃiei bugetare. Veniturile încasate sunt descrise cu ajutorul „Încasărilor 
realizate”, iar cheltuielile plătite sunt descrise cu ajutorul „PlăŃilor efectuate”. Cu ajutorul acestor 
conturi se realizează evidenŃa cheltuielilor plătite şi a veniturilor încasate, pe subdiviziunea 
clasificaŃiei bugetare, potrivit bugetului aprobat. Acestea au rolul de a furniza informaŃii pentru 
întocmirea contului de execuŃie(situaŃia fluxurilor de numerar – cash-flow). 

 
Conturile generale sau contabile  sunt utilizate pentru organizarea contabilităŃii 

patrimoniale şi pentru determinarea rezultatului patrimonial. Contabilitatea se va Ńine în partidă 
dublă, iar instituŃiile publice au obligaŃia să întocmească situaŃii financiare anuale. Conturile cu 
ajutorul cărora se organizează contabilitatea în partidă dublă sunt cele prevăzute în planul de 
conturi general, care cuprinde următoarele clase de conturi: 
• clasa 1 – Conturi de capitaluri 
• clasa 2 – Conturi de imobilizări 
• clasa 3 – Conturi de stocuri şi producŃie în curs de execuŃie 
• clasa 4 – Conturi de terŃi 
• clasa 5 – Conturi de trezorerie şi bănci comerciale 
• clasa 6 – Conturi de cheltuieli 
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• clasa 7 – Conturi de venituri şi finanŃări 
Fiecare clasă de conturi cuprinde mai multe grupe, iar în cadrul acestora sunt dezvoltate 

conturi sintetice de gradul I (cu trei cifre) şi de gradul II (cu patru cifre). 
 

1.3. Principii şi politici contabile. Tratamente contabile  
A. Principii contabile 
Pentru organizarea corectă a contabilităŃii la nivelul instituŃiilor publice în conformitate cu 

cerinŃele contabilităŃii de angajamente, trebuie să se Ńină seama de următoarele principii: 
• Principiul continuit ăŃii activit ăŃii  

Aplicarea acestui principiu presupune ca instituŃia publică să-şi desfăşoare în mod 
normal activitatea, într-un viitor previzibil. 
• Principiul permanen Ńei metodelor  

PermanenŃa metodelor presupune utilizarea aceloraşi reguli sau norme privind 
evaluarea pe tot parcursul desfăşurării activităŃii. Utilizarea aceloraşi metode asigură 
comparabilitatea în timp a informaŃiilor contabile. 
• Principiul pruden Ńei 

PrudenŃa este principiul potrivit căruia nu este admisă: 
- supraevaluarea elementelor de activ şi a veniturilor şi 
- subevaluarea elementelor de datorii şi capitaluri şi a cheltuielilor, Ńinând cont de 

deprecierile şi riscurile posibile generate de desfăşurarea activităŃii instituŃiei. 
• Principiul contabilit ăŃii pe baz ă de angajamente  

Organizarea contabilităŃii de angajamente se referă la faptul că tranzacŃiile şi alte 
evenimente sunt recunoscute în contabilitate în momentul în care acestea se produc şi nu pe 
măsură ce numerarul sau echivalentele de numerar sunt încasate sau plătite. 
• Principiul evalu ării separate a elementelor de activ şi de pasiv  

Principiul presupune ca fiecare poziŃie din bilanŃ să fie evaluată separat, pentru a stabili 
valoarea individuală a fiecărui element de activ şi de pasiv. 
• Principiul intangibilit ăŃii  

BilanŃul de deschidere al exerciŃiului financiar trebuie să corespundă cu bilanŃul de 
închidere la exerciŃiului precedent. 
• Principiul necompens ării  

Elementele de activ să nu fie compensate cu elementele de pasiv şi nici elementele de 
cheltuieli cu cele de venituri. ExcepŃie de la principiu fac cazurile în care aceste compensări 
sunt permise de acte normative. 
• Principiul comparabilit ăŃii informa Ńiilor  

Principiul comparabilităŃii se aplică informaŃiilor contabile prezentate în situaŃiile 
financiare. SituaŃiile financiare trebuie întocmite pe baza aceloraşi metode de evaluare, astfel 
încât la finele fiecărui exerciŃiu financiar să se poată compara informaŃiile în timp. 
• Principiul materialit ăŃii  

Orice element care are o valoare semnificativă să fie prezentat distinct în situaŃiile 
financiare. Elementele care nu sunt semnificative, dar fac parte din aceeaşi structură să fie 
însumate şi prezentate într-o poziŃie globală. 

În Standardele de contabilitate acest principiu mai poartă denumirea de „Principiul 



8 
 

 
Formare de consilieri şi asisten Ńi suport pentru implementarea 
Strategiei de descentralizare a înv ăŃământului preuniversitar  

 

(Contract POSDRU/1/1.1/S/8) 
Proiect cofinan Ńat din Fondul Social European prin Programul 

Opera Ńional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2 013 
 

Proiect implementat de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului  în parteneriat cu Academia de Studii Economice din 

Bucure şti   

 

pragului de semnificaŃie” şi este explicat astfel: „o valoare este semnificativă dacă omiterea sa 
ar influenŃa în mod vădit decizia utilizatorilor situaŃiilor financiare”. 
• Principiul prevalen Ńei economicului asupra juridicului . 

În situaŃiile financiare, pentru ca informaŃiile să fie credibile, acestea trebuie înregistrate 
în contabilitate „în concordanŃă cu fondul lor şi cu realitatea economică, şi nu doar cu forma lor 
juridică”.( ipsas 1) 

 
B. Politicile contabile  
Politicile contabile se referă la stabilirea procedurilor necesare, de la întocmirea 

documentelor justificative şi până la întocmirea situaŃiilor financiare trimestriale şi anuale.  
(definire) 

Procedurile trebuie elaborate de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, care 
cunosc în amănunŃime activitatea desfăşurată de instituŃie, precum şi strategia adoptată de 
aceasta. 

În elaborarea procedurilor contabile trebuie să se Ńină seama: 
• de conceptele de bază ale contabilităŃii, 
• de contabilitatea de angajamente, 
• de celelalte principii ale contabilităŃii. 

Politicile contabile elaborate de fiecare instituŃie publică trebuie să asigure întocmirea şi 
prezentarea unor situaŃii financiare care să cuprindă informaŃii relevante şi credibile. 
Credibilitatea informaŃiilor prezentate în situaŃiile financiare reiese din respectarea mai multor 
cerinŃe, precum: 
• reprezentarea imaginii fidele a instituŃiei, prin modul în care informaŃiile prezintă 
rezultatele şi poziŃia financiară; 
• neutralitatea informaŃiilor, în sensul prezentării lor reale, neinfluenŃate de anumite 
interese (sunt nepărtinitoare); 
• reflectă substanŃa economică a evenimentelor şi a tranzacŃiilor şi nu doar forma legală; 
• sunt prudente şi 
• sunt complete în toate aspectele materiale. 

În cazul în care intervin modificări ale politicilor contabile, acestea trebuie menŃionate în 
notele explicative.  Modificarea politicilor trebuie explicate prin prisma influenŃei modificărilor 
asupra rezultatelor raportate şi tendinŃa reală a acestora.                               
 

C. Tratamente contabile. Evaluarea elementelor patr imoniale în institu Ńiile publice  
 
Tratamentele contabile se referă la: 

• modul în care sunt evaluate elementele de activ şi de pasiv în diverse momente ale 
existenŃei lor în cadrul patrimoniului instituŃiei, 
• la modul în care se prezintă elementele de activ şi de pasiv în cadrul situaŃiilor 
financiare. 

Elementele patrimoniale se evaluează în următoarele momente: 
• în momentul intrării în patrimoniu; 
• la inventariere; 
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• în momentul întocmirii bilanŃului; 
• la ieşirea din patrimoniu. 

Evaluarea în momentul intr ării în patrimoniu 
Bunurile se evaluează la valoarea de intrare, valoare ce mai poartă numele de valoare 

contabilă. Valoarea de intrare se stabileşte diferit în funcŃie de modul de provenienŃă a bunurilor 
în patrimoniul instituŃiei publice. Astfel: 
• Pentru bunurile procurate cu titlu oneros, valoarea contabilă este costul de achiziŃie. 
Costul de achiziŃie al unui bun cuprinde preŃul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile 
de transport aprovizionare şi alte cheltuieli necesare pentru punerea în funcŃiune a bunului sau 
pentru intrarea sa în patrimoniu. 
• Pentru bunurile obŃinute în entitate, valoarea contabilă este egală cu costul de producŃie. 

Costul de producŃie cuprinde: 
• totalitatea costurilor de achiziŃie a valorilor materiale intrate în componenŃa bunului, 
• cheltuielile cu manopera 
• cota de cheltuieli indirecte ce trebuie repartizate asupra valorii bunului. 

Nu sunt incluse în costul de producŃie: 
• costurile generale de administraŃie, 
• costurile de depozitare, 
• costurile peste limitele admise de consum, 
• costurile de desfacere, 
• pierderile de materiale 
• manopera sau alte costuri de producŃie înregistrate peste limite normal admise. 

Costurile de mai sus sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit. 
• Pentru bunurile obŃinute cu titlu gratuit, valoarea de intrare este valoarea justă. 

Valoarea justă este suma pentru care un activ poate fi schimbat, de bună voie, între 
două părŃi aflate în cunoştinŃă de cauză, în cadrul unei tranzacŃii, cu preŃul determinat obiectiv 

 
Evaluarea la inventar , presupune evaluarea tuturor elementelor patrimoniale în 

momentul inventarierii generale a patrimoniului, cu ocazia efectuării lucrărilor de închidere. 
Evaluarea elementelor de activ şi pasiv existente la data efectuării inventarierii se face la 

valoarea actuală a fiecărui element patrimonial. Valoarea determinată la inventar poartă numele 
de valoare de inventar. Ea este stabilită în funcŃie de valoarea de utilitate a bunului şi de preŃul 
pieŃei. Pentru creanŃele şi datoriile instituŃiei, valoarea de inventar este egală cu valoarea posibil 
de încasat, respectiv de plată. 
 
 Evaluarea la momentul întocmirii situa Ńiilor financiare (la închiderea exerci Ńiului)  

În momentul întocmirii situaŃiilor financiare elementele patrimoniale sunt reflectate la 
valoarea de intrare sau valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii, astfel: 
• Pentru elementele de activ - diferenŃele constatate în minus între valoarea de inventar şi 
valoarea contabilă netă se vor înregistra drept provizioane (pentru deprecierile temporare). 
Valoarea contabilă netă reprezintă diferenŃa dintre valoarea de intrare şi valoarea amortizărilor 
şi provizioanelor cumulate. 
• Pentru elementele de capitaluri şi datorii, diferenŃele înregistrate în plus, vor determina 
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majorări ale elementelor respective. 
• Pentru elementele monetare  exprimate în valută, precum şi pentru creanŃele şi datoriile 
în valută, raportarea se va face Ńinând seama de cursul valutar comunicat de BNR pentru ultima 
zi a perioadei de raportare. 

DiferenŃele de curs valutar favorabile sau nefavorabile, aferente creanŃelor şi datoriilor în 
valută, se vor înregistra drept venituri sau cheltuieli, după caz. 

Prin elemente monetare se înŃeleg disponibilităŃile băneşti, precum şi activele, respectiv 
datoriile de primit sau de plătit, în sume fixe sau determinabile. (definiŃie) 
• Pentru elementele nemonetare de natura imobilizărilor sau stocurilor, achiziŃionate cu 
plata în valută, acestea trebuie raportate la valoarea de intrare, respectiv valoarea cu care au 
fost înregistrate la data efectuării tranzacŃiei. 
• Pentru elementele nemonetare de natura imobilizărilor sau stocurilor, achiziŃionate cu 
plata în valută şi înregistrate în contabilitate la valoarea justă, acestea trebuie raportate utilizând 
cursul de schimb la momentul efectuării tranzacŃiei. 
 
 Evaluarea la momentul ie şirii din patrimoniu  

La ieşirea din patrimoniu elementele patrimoniale se evaluează la valoarea la care 
acestea au fost înregistrate în contabilitate, respectiv valoarea lor contabilă. 

 
 

Unitatea 2  Procesul de bugetare în institu Ńiile publice din România 
 

2.1. Defini Ńii şi tipuri de bugete în România  
Bugetul este documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an cheltuielile 

şi veniturile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcŃie de sistemul de finanŃare al instituŃiilor 
publice. Legea care stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, 
administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice şi care stabileşte responsabilităŃile 
instituŃiilor publice implicate în procesul bugetar este Legea nr. 500/11.06.2002 privind finanŃele 
publice. 

Această lege este utilizată pentru elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea mai 
multor bugete, precum: 
• bugetul de stat; 
• bugetul asigurărilor sociale de stat; 
• bugetele fondurilor speciale; 
• bugetul trezoreriei statului; 
• bugetele instituŃiilor publice autonome; 
• bugetele instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz; 
• bugetele instituŃiilor publice finanŃate integral din venituri proprii; 
• bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi a 
căror rambursare, dobânzi şi alte costuri sunt asigurate din fonduri publice; 
• bugetul fondurilor externe nerambursabile. 
Bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele 
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instituŃiilor publice autonome, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat, 
bugetul trezoreriei statului şi bugetele instituŃiilor publice se aprobă astfel: 
• bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, 
bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat şi bugetele fondurilor 
nerambursabile, se aprobă prin lege; 
• bugetele instituŃiilor publice autonome se aprobă de către organele abilitate în acest 
sens de legi speciale; 
• bugetele instituŃiilor publice finanŃate parŃial din bugetele de la primul alineat sunt 
aprobate prin lege ca anexe ale bugetelor ordonatorilor principali de credit; 
• bugetele instituŃiilor publice finanŃate integral din bugetele arătate în primul alineat sunt 
aprobate de organul ierarhic superior al acestora; 
• bugetele instituŃiilor publice finanŃate integral din venituri proprii se aprobă de către 
organul de conducere al instituŃiei publice şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic 
superior; 
• bugetul trezoreriei statului se aprobă prin hotărâre de Guvern. 
 

2.2. Principiile bugetare 
 

În baza articolului 137 din ConstituŃia României, Legea finanŃelor publice nr. 500/2002 
stabileşte în secŃiunea I, la art. 8 - 13 principiile ce stau la baza elaborării şi execuŃiei bugetului 
de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat, a bugetelor locale şi a bugetelor fondurilor 
speciale, după cum urmează: 
• principiul universalităŃii; 
• principiul publicităŃii; 
• principiul unităŃii; 
• principiul anualităŃii; 
• principiul specializării bugetare; 
• principiul unităŃii monetare. 
 

Principiul universalit ăŃii  potrivit căruia veniturile şi cheltuielile se includ în buget în 
totalitate, în sume brute. Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare 
anume, excepŃie făcând sponsorizările şi donaŃiile care au stabilite destinaŃii distincte. 

 
Principiul publicit ăŃii stipulează faptul că sistemul bugetar este deschis şi transparent: 

această calitate a sistemului bugetar este determinată de faptul că proiectele de buget şi 
conturile anuale generale de execuŃie sunt deschise dezbaterilor publice, cu prilejul aprobării 
acestora. De asemenea, actele normative de aprobare a bugetelor şi conturilor anuale de 
execuŃie a acestora sunt publicate în Monitorul Oficial, partea I. 

 
Principiul unit ăŃii  se referă la faptul că toate cheltuielile şi veniturile sunt înscrise într-un 

singur document, ceea ce asigură utilizarea eficientă şi monitorizarea fondurilor publice. 
Conform acestui principiu, toate veniturile reŃinute şi utilizate în sistem extrabugetar, se introduc 
în bugetul de stat, urmând regulile şi principiile acestui buget, cu excepŃia: 
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• veniturilor proprii şi subvenŃiilor acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; 
• veniturilor proprii ale instituŃiilor publice; 
• veniturilor obŃinute din activităŃi autofinanŃate; 
• veniturilor utilizate pentru constituirea fondurilor de stimularea personalului; 
 

Principiul anualit ăŃii  se referă la faptul că legea bugetară, respectiv cheltuielile şi 
veniturile cuprinse în acest document sunt aprobate pe o perioadă de un an, perioadă ce 
corespunde exerciŃiului bugetar. Astfel, toate operaŃiile de încasări şi plăŃi efectuate pe parcursul 
unui an bugetar în contul unui buget, aparŃin exerciŃiului corespunzător de execuŃie a bugetului 
respectiv. 

 
Principiul specializ ării bugetare  se referă la faptul că toate veniturile şi cheltuielile se 

înscriu şi se aprobă în buget pe surse de provenienŃă, respectiv pe categorii de cheltuieli, 
grupate după natura lor economică şi pe destinaŃii, potrivit clasificaŃiei bugetare. 

 
Principiul unit ăŃii monetare se referă la faptul că toate operaŃiile bugetare sunt 

exprimate în moneda naŃională. 
 

2.3. Elaborarea bugetelor 
 

Legile bugetare anuale cuprind: 
• venituri bugetare, care reprezintă veniturile estimate ale anului bugetar; 
• cheltuieli bugetare, care cuprind credite bugetare determinate de autorizările conŃinute în 
legi specifice, în structura lor funcŃională şi economică; 
• deficitul sau excedentul bugetar, după caz; 
• reglementări specifice exerciŃiului bugetar; 
• anexele legilor bugetare, care cuprind la rândul lor: 

- sintezele bugetelor, 
- bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele acestora; 
- sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi criteriile de repartizare a 

acestora; 
- alte anexe specifice. 

 
Guvernul, prin Ministerul FinanŃelor Publice, elaborează proiectele de buget anuale, pe 

baza: 
• prognozelor indicatorilor macroeconomici şi sociali pentru anul bugetar pentru care se 
elaborează proiectele de buget şi pentru următorii 3 ani; 
• politicilor fiscale şi bugetare; 
• prevederilor memorandumurilor de finanŃare, ale memorandumurilor de înŃelegere şi a 
altor acorduri internaŃionale cu organismele şi instituŃiile financiare internaŃionale, semnate 
şi/sau ratificate; 
• politicilor şi strategiilor sectoriale, ale priorităŃilor stabilite în formularele propunerilor de 
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buget, prezentate de ordonatorii principali de credite; 
• propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite; 
• programelor întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finanŃării unor 
acŃiuni; 
• propunerilor de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi 
transferurilor consolidabile pentru administraŃiile publice locale; 
• posibilităŃilor de finanŃare a deficitului bugetar. 
 

Bugetele sunt structurate pe cheltuieli şi venituri, grupate pe baza clasificaŃiei bugetare. 
Astfel, veniturile sunt structurate pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile pe părŃi, capitole, 
subcapitole, titluri, articole şi alineate. 

Veniturile constituite la nivelul bugetului de stat şi al celor locale sunt utilizate pentru 
finanŃarea a două categorii de unităŃi: 
• regii autonome sau societăŃi comerciale, prin subvenŃiile acordate prin legea anuală a 
bugetului de stat, care au o destinaŃie precisă şi limitată şi care sunt acordate sub două forme, 
şi anume, prin alocaŃii pentru investiŃii destinate retehnologizării şi dezvoltării acestora (se referă 
de obicei la investiŃii de interes naŃional) sau combaterii poluării şi prin subvenŃiile de exploatare, 
care sunt destinate de obicei asigurării protecŃiei sociale a populaŃiei, aşa cum sunt subvenŃiile 
acordate în minerit sau în alte sectoare industriale care nu sunt competitive din punct de vedere 
economic, dar care încorporează un volum foarte mare de forŃă de muncă; aceste subvenŃii se 
acordă întreprinderilor în completarea resurselor proprii de care acestea dispun; 
• instituŃii publice care primesc fonduri bugetare sub forma creditelor bugetare 
nerambursabile, destinate acoperirii cheltuielilor proprii ale acestora. 

Cheltuielile prevăzute în articole şi alineate au destinaŃie precisă şi limitată. Pentru 
aceasta, numărul de salariaŃi, permanenŃi şi temporari, precum şi fondul salariilor de bază se 
aprobă distinct, prin anexa la bugetul fiecărui ordonator principal de credite şi nu poate fi 
depăşit. De asemenea, cheltuielile de capital se cuprind la fiecare articol bugetar, în 
conformitate cu creditele de angajament şi cu termenele de realizare a contractelor. 
Programele se aprobă ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, iar fondurile 
externe nerambursabile se cuprind în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite şi 
se aprobă o dată cu acestea. De asemenea, tot în bugetul de stat, sunt cuprinse şi fondurile de 
rezervă bugetară şi de intervenŃie. 

Fondul de rezerv ă bugetară este la dispoziŃia Guvernului şi se repartizează unor 
ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi bugetelor locale, pe bază de hotărâri de 
Guvern, pentru finanŃarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în exerciŃiul bugetar. 
Pentru bugetele locale se alocă sume din acest fond prin majorarea sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat sau al transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale 
pentru investiŃii finanŃate parŃial din împrumuturi externe. 

Fondul de interven Ńie la dispoziŃia Guvernului se repartizează ordonatorilor principali, 
în aceleaşi condiŃii ca şi fondul de mai sus, pentru finanŃarea unor acŃiuni urgente în vederea 
înlăturării efectelor calamităŃilor naturale şi sprijinirii persoanelor fizice sinistrate. Acest fond 
poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, în funcŃie 
de necesităŃile privind asigurarea sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităŃilor naturale. 
 



14 
 

 
Formare de consilieri şi asisten Ńi suport pentru implementarea 
Strategiei de descentralizare a înv ăŃământului preuniversitar  

 

(Contract POSDRU/1/1.1/S/8) 
Proiect cofinan Ńat din Fondul Social European prin Programul 

Opera Ńional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2 013 
 

Proiect implementat de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului  în parteneriat cu Academia de Studii Economice din 

Bucure şti   

 

Metodologia elabor ării bugetelor  
I. Prognozele indicatorilor macroeconomici şi sociali pentru anul bugetar pentru care se 

elaborează bugetul, precum şi pentru următorii 3 ani se elaborează de către Guvern, prin 
Ministerul FinanŃelor Publice, până la data de 31 martie anul curent şi aceşti indicatori vor fi 
actualizaŃi pe parcursul desfăşurării procesului bugetar. 

II. Până la data de 1 mai, Ministerul FinanŃelor Publice va înainta Guvernului, obiectivele 
fiscale şi bugetare pentru anul bugetar pentru care se elaborează bugetul, precum şi pentru 
următorii 3 ani, împreună cu limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatori principali de credite, 
urmând ca acesta să le aprobe până la data de 15 mai şi să informeze comisiile de buget, 
finanŃe şi bănci ale Parlamentului asupra principalelor orientări ale politicilor sale 
macroeconomice şi ale finanŃelor publice. 

III. Până la data de 1 iunie a fiecărui an, Ministerul FinanŃelor Publice va transmite 
ordonatorilor principali de credite o scrisoare-cadru în care va specifica contextul 
macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare 
a acestora, precum şi limitele de cheltuieli aprobate de Guvern. Dacă schimbarea cadrului 
macroeconomic impune modificarea limitelor de cheltuieli, acestea vor fi aprobate de Guvern la 
propunerea Ministerului FinanŃelor Publice şi vor fi comunicate ordonatorilor principali de 
credite, până la data de 15 iunie, în vederea redimensionării proiectelor de buget. 

IV. Ordonatorii principali de credite vor depune până la 15 mai a fiecărui an la Ministerul 
FinanŃelor Publice propunerile pentru proiectul de buget şi anexele la acesta, pentru anul 
bugetar următor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli pentru anul bugetar pentru care se 
elaborează proiectul de buget şi pentru următorii 3 ani, însoŃite de documentaŃii şi fundamentări 
detaliate. De asemenea, Camera DeputaŃilor şi Senatul, cu consultarea Guvernului, îşi aprobă 
bugetele proprii şi le înaintează Guvernului în vederea includerii acestora în bugetul de stat. 

AutorităŃile administraŃiei publice locale vor depune propunerile de transferuri consolidate 
şi de sume defalcate din veniturile bugetului de stat. Astfel, propunerile de buget şi anexele la 
acesta, după ce sunt examinate de către Ministerul FinanŃelor Publice, se vor depune la acest 
minister până la data de 1 august a fiecărui an. 

V. Ministerul FinanŃelor Publice întocmeşte proiectele legilor bugetare şi proiectele 
bugetelor, pe care le depune la guvern până la data de 30 septembrie a fiecărui an. Proiectul 
legii bugetului de stat este însoŃit de un raport privind situaŃia economică pentru anul bugetar 
pentru care se elaborează proiectul de buget şi pentru următorii 3 ani. Acest raport cuprinde 
rezumatul politicilor macroeconomice în contextul cărora au fost elaborate proiectele de buget, 
precum şi strategia Guvernului în domeniul investiŃiilor publice. După însuşirea de către Guvern 
a proiectelor legilor bugetare şi a proiectelor de buget, acesta le va supune spre adoptare 
Parlamentului până la data de 15 octombrie a fiecărui an. 

VI. Bugetul se aprobă de către Parlament pe ansamblu, pe părŃi, capitole, subcapitole, 
titluri, articole şi alineate şi pe ordonatori principali de credite, pentru anul bugetar, precum şi 
creditele pentru acŃiuni multianuale. Estimările pentru următorii 3 ani privind necesarul de 
finanŃare pe termen mediu nu fac obiectul autorizării pentru anii bugetari respectivi, aceştia fiind 
doar cu titlu de informaŃii. 

VII. În cazul neadoptării bugetului de către Parlament cu cel puŃin 3 zile înainte de 
expirarea exerciŃiului bugetar, Guvernul va îndeplini sarcinile prevăzute în bugetul anului 
precedent, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi 1/12 din prevederile anului precedent. 
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InstituŃiile publice şi acŃiunile noi, aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 1 ianuarie a 
anului bugetar următor, vor fi finanŃate în limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse în 
proiectul de buget, până la aprobarea legii bugetare de către Parlament. 

După cum s-a precizat la etapa III, Ministerul FinanŃelor Publice remite ordonatorilor 
principali de credite metodologia de elaborare a bugetelor. Metodologia este transmisă sub 
forma unor precizări metodologice. 

 
• Cheltuielile de personal  se vor stabili Ńinând seama de redimensionarea la strictul 
necesar a personalului de specialitate, administrativ şi auxiliar finanŃat de la buget, în 
concordanŃă cu programele şi atribuŃiile pe care le are de realizat fiecare instituŃie. 

Prezentarea acestor cheltuieli se va efectua atât pentru aparatul propriu, cât şi pentru cel 
existent în unităŃile teritoriale subordonate. 

La dimensionarea cheltuielilor ce se propun pentru plata drepturilor de deplasare, 
detaşare şi transfer în interesul serviciului se va urmări limitarea propunerilor în funcŃie de 
necesitatea şi oportunitatea acestora. 

 
• Cheltuielile materiale şi prest ările de servicii se vor stabili pe baza calculelor proprii şi 
a actelor normative specifice fiecărui domeniu de activitate, precum şi a legislaŃiei care 
reglementează normativele de cheltuieli. Se va analiza necesitatea, oportunitatea şi eficacitatea 
fiecărei cheltuieli, asigurându-se condiŃii normale de funcŃionare pentru fiecare instituŃie publică. 
Fundamentarea acestor categorii de cheltuieli se va face în raport cu indicatorii specifici fiecărei 
acŃiuni, utilizându-se, dacă este cazul, formularele anexate la prezentele precizări sau alte 
fundamentări proprii. 
 
• Aloca Ńiile pentru institu Ńiile publice, ale căror cheltuieli curente şi de capital se 
asigură potrivit legii din venituri proprii şi alocaŃii de la bugetul de stat, se stabilesc în funcŃie de 
programele de activitate ale acestora, accentuându-se preocuparea pentru sporirea veniturilor 
proprii, identificarea de surse noi de venituri, precum şi pentru reducerea corespunzătoare a 
acestor alocaŃii. 
 
• Subven Ńiile pentru unele produse şi activit ăŃi, precum şi subven Ńiile pentru 
acoperirea diferen Ńelor de pre Ń şi tarif vor fi stabilite în concordanŃă cu reglementările din 
actele normative care constituie baza legală de acordare a acestora, prezentându-se 
fundamentările corespunzătoare pentru fiecare natură de subvenŃie. 
• Pentru propunerile de transferuri  se vor prezenta fundamentările necesare pe fiecare 
natură de transfer. 

Transferurile de natura drepturilor sociale (alocaŃii de stat pentru copii, pensii ş.a.) vor fi 
estimate în funcŃie de cuantumul celor din luna decembrie anul curent, urmând ca în funcŃie de 
politica guvernamentală în acest domeniu, acestea să fie recalculate pe parcursul definitivării 
proiectului de buget. 

 
• Cheltuielile de capital se vor stabili avându-se în vedere următoarele: 

- sumele care se prevăd a se solicita de la buget pentru realizarea unor obiective de 
investiŃii ale regiilor autonome, societăŃilor şi companiilor naŃionale şi societăŃilor comerciale cu 
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capital majoritar de stat se vor stabili după luarea în calcul a tuturor posibilităŃilor de finanŃare 
din sursele lor proprii, creditele interne sau externe ce urmează a se contracta şi posibilitatea 
atragerii, în condiŃiile legii, a unor investitori străini interesaŃi să participe la retehnologizarea, 
modernizarea sau finalizarea unor obiective începute din fondurile statului, precum şi din 
fondurile externe nerambursabile primite din partea Uniunii Europene sau a altor donatori; 

- în listele de investiŃii se vor înscrie, cu prioritate, obiectivele de investiŃii începute în anii 
precedenŃi şi neterminate, pentru care există condiŃii de finalizare până la închiderea exerciŃiului 
bugetar al anului curent, precum şi investiŃiile de natura consolidărilor şi intervenŃiilor pentru 
prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acŃiuni accidentale şi calamităŃi naturale, care, 
potrivit legii, se aprobă în poziŃia globală „alte cheltuieli de investiŃii”. 

Fundamentarea, elaborarea şi ierarhizarea priorităŃilor obiectivelor cuprinse în listele de 
investiŃii se vor efectua pe baza următoarelor criterii: 
- să corespundă strategiilor şi obiectivelor cuprinse în programul guvernului; 
- să aibă surse de finanŃare în anii viitori; 
- să fie cuprinse în priorităŃile politicii sectoriale; 
- să contribuie la eficientizarea activităŃii sectorului respectiv. 
 
 Propunerile pentru proiectele bugetelor fondurilor speciale  care se aprobă ca 
anexe la Legea bugetului de stat, precum şi pentru proiectul bugetului fondului de asigur ări 
sociale de s ănătate  se vor prezenta pe formulare specifice editate de Ministerul FinanŃelor 
Publice. 
 

Precizări specifice bugetelor locale  
Proiectele bugetelor locale se elaborează pe baza proiectelor de bugete proprii ale 

administraŃiei publice locale, ale instituŃiilor şi serviciilor publice de subordonare locală. 
La dimensionarea veniturilor publice locale se vor lua în considerare efectele măsurilor 

legislative deja aprobate privind impozitele şi taxele locale, implicarea directă a autorităŃilor 
administraŃiei publice locale în stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea 
impozitelor şi taxelor locale şi a altor venituri ale unităŃilor administrativ-teritoriale prin 
compartimentele proprii de specialitate, precum şi aplicarea sistemului de defalcare a cotelor 
din impozitul pe venit către bugetele locale. 

În ceea ce priveşte propunerile de cheltuieli ale bugetelor locale, la fundamentarea, 
dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor publice locale, pe destinaŃii şi ordonatori de credite, 
se vor avea în vedere atribuŃiile care revin autorităŃilor administraŃiei publice locale şi priorităŃile 
stabilite de acestea, în vederea funcŃionării lor şi în interesul comunităŃii respective. 
 
 2.4.Execu Ńia bugetar ă 

ExecuŃia bugetară este definită ca fiind activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi 
de efectuare a plăŃii cheltuielilor aprobate prin buget. 

Încheierea execuŃiei bugetare se bazează pe următoarele principii: 
• orice venit neîncasat şi orice cheltuială angajată, lichidată şi ordonanŃată, în cadrul 
prevederilor bugetare, şi neplătită până la 31 decembrie se va încasa sau se va plătii, după caz, 
în contul bugetului pe anul următor; 
• creditele bugetare neutilizate până la închiderea anului sunt anulate de drept; 
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• disponibilităŃile din fondurile externe nerambursabile şi cele din fondurile publice 
destinate cofinanŃării contribuŃiei financiare a ComunităŃii Europene, rămase la finele exerciŃiului 
bugetar în conturile structurilor de implementare, se reportează în anul următor; aceste fonduri 
se utilizează în condiŃiile prevederilor legale şi potrivit acordurilor încheiate cu partenerii externi; 
• în cazul bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetelor fondurilor speciale, care se 
echilibrează prin subvenŃii din bugetul de stat, sub forma transferurilor consolidate, excedentele 
rezultate din execuŃia acestora se regularizează la sfârşitul exerciŃiului bugetar cu bugetul de 
stat, în limita subvenŃiilor primite; 
• prevederile legilor anuale şi a celor de rectificare acŃionează numai pentru anul bugetar 
respectiv pentru care acestea au fost elaborate. 

În procesul execuŃiei bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajare, 
lichidare, ordonan Ńare, plat ă. 

I. Angajarea cheltuielilor  se referă la sumele aprobate la partea de cheltuieli, a căror 
limită nu poate fi depăşită. Angajarea cheltuielilor se face pe tot parcursul exerciŃiului bugetar, 
astfel încât să existe certitudinea că bunurile şi serviciile care fac obiectul angajamentului vor fi 
livrate, respectiv prestate, şi se vor plăti în exerciŃiul bugetar respectiv. Angajarea oricărei 
cheltuieli din fonduri publice îmbracă două forme de angajamente: 

a) Angajamentul legal, care este definit de Legea finanŃelor publice ca fiind „fază a 
procesului execuŃiei bugetare prezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o 
obligaŃie pe seama fondurilor publice”. Acesta trebuie să se prezinte sub formă scrisă şi să fie 
semnat de ordonatorul principal de credite. 

b) Angajamentul bugetar, care reprezintă „orice act prin care o autoritate competentă, 
potrivit legii, afectează fonduri publice unor anumite destinaŃii, în limita creditelor bugetare 
aprobate”. Angajamentul bugetar precede angajamentul legal şi valoarea angajamentelor legale 
nu poate depăşi valoarea angajamentelor bugetare. Angajamentele bugetare pot fi: 
• angajamente bugetare individuale , care reprezintă un angajament specific unei 
anumite operaŃiuni noi care urmează a se efectua; 
• angajamente bugetare globale , care reprezintă angajamente bugetare aferente 
angajamentelor legale provizorii, referitoare la cheltuielile curente de funcŃionare, de natură 
administrativă, cum ar fi: 
- cheltuieli de deplasare; 
- cheltuieli de protocol; 
- cheltuieli de întreŃinere şi gospodărire; 
- cheltuieli cu asigurările; 
- cheltuieli cu chiriile; 
- cheltuieli cu abonamente la reviste, buletine lunare etc. 

Creditele bugetare neangajate şi cele angajate, dar neutilizate până la sfârşitul 
exerciŃiului bugetar se anulează. Cheltuielile angajate, dar neplătite se vor raporta în contul 
bugetului pe anul următor şi se vor plăti din credite bugetare stabilite în acest scop. 

II. Lichidarea cheltuielilor  este „faza în procesul execuŃiei bugetare în care se verifică 
existenŃa angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică 
condiŃiile de exigibilitate ale angajamentului legal, pe baza documentelor care atestă operaŃiile 
respective”. 

Faza de lichidare a cheltuielilor presupune de fapt verificarea tuturor documentelor 
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justificative prin care s-a angajat o cheltuială şi care trebuie să poarte viza „Bun de plată”. 
III. Ordonan Ńarea cheltuielilor  este faza în care se confirmă existenŃa creanŃelor şi 

datoriilor şi verificarea acestora, moment în care se poate realiza plata. În această fază 
ordonatorul de credite emite „OrdonanŃarea de plată” pentru efectuarea plăŃii. 

IV. Plata cheltuielilor  este faza finală a execuŃiei bugetare, prin care instituŃia publică 
face plata efectivă a obligaŃiilor faŃă de terŃi-creditori. Instrumentele de plată utilizate sunt 
cecul de numerar şi ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPHT). 

ExecuŃia bugetară se bazează pe principiul separării persoanelor ce au calitatea de 
ordonator de credite de persoanele ce au calitatea de contabil. OperaŃiunile specifice fazelor de 
angajare, lichidare şi ordonanŃare sunt de competenŃa ordonatorului de credite şi se efectuează 
pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale instituŃiei publice. Plata cheltuielilor este 
asigurată de şeful compartimentului financiar-contabil, în limita fondurilor disponibile. 
Instrumentele de plată trebuie să fie însoŃite de documentele justificative, care trebuie să 
certifice exactitatea sumelor de plată, recepŃia bunurilor şi executarea serviciilor etc. conform 
angajamentelor legale încheiate. Aceste instrumente de plată trebuie semnate de contabil şi de 
şeful compartimentului financiar-contabil. 

PlăŃile se fac numai în limita creditelor bugetare şi numai pe baza documentelor 
justificative, întocmite în conformitate cu dispoziŃiile legale. Legea finanŃelor publice stipulează 
că se pot face plăŃi în avans, de până la 30% din fondurile publice, dar numai în condiŃiile 
existenŃei unei hotărâri de Guvern. În cazul în care sumele plătite în avans nu se justifică, 
acestea se vor recupera de către instituŃiile publice şi se vor restitui bugetului din care au fost 
avansate, cu majorările de întârziere existente pentru veniturile bugetare, calculate de la 
perioada de la care s-au acordat, până la perioada când s-au recuperat. 
 

2.5.Contul general anual de execu Ńie 
Ministerul FinanŃelor Publice elaborează contul general anual de execuŃie a bugetului de 

stat şi a bugetului asigurărilor sociale, care au ca anexe conturile anuale de execuŃie a 
bugetelor fondurilor speciale şi bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele la 
acestea, pe care le prezintă Guvernului. Contul general anual de execuŃie se întocmeşte pe 
baza situaŃiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind 
execuŃia de casă a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor 
fondurilor speciale. 

ExecuŃia de casă a bugetului de stat este un complex de operaŃiuni care se referă la 
încasarea veniturilor şi la plata cheltuielilor bugetare. 

Contul general anual al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat şi 
conturile anuale de execuŃie a bugetelor fondurilor speciale se întocmesc în structura bugetelor 
aprobate şi au ca anexe conturile anuale de execuŃie a bugetelor ordonatorilor principali de 
credite, inclusiv anexele acestora. Guvernul analizează şi prezintă spre aprobare contul general 
de execuŃie a bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat şi celelalte conturi 
anuale de execuŃie, Parlamentului, până la data de 1 iulie a anului următor celui de execuŃie, 
conturi care se aprobă prin lege după verificarea acestora de către Curtea de Conturi. 

Conturile anuale de execu Ńie a bugetului  au următoarea structură: 
• la venituri: prevederi bugetare anuale, prevederi bugetare definitive, încasări realizate; 
• la cheltuieli: credite bugetare iniŃiale, credite bugetare definitive, plăŃi efectuate. 
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Pe lângă conturile anuale de execuŃie a bugetelor, M.F.P. întocmeşte anual contul general al 
datoriei publice a statului. Acesta va fi anexat contului general anual de execuŃie a bugetului de 
stat. Contul general al datoriei publice a statului cuprinde: 
• conturile datoriei publice interne; 
• contul datoriei publice externe directe a statului; 
• situaŃia garanŃiilor guvernamentale pentru credite interne şi externe primite de către alte 
persoane juridice. 

În conturile generale anuale de execuŃie şi în conturile de execuŃie bugetară se 
determină excedentul sau deficitul bugetar. Excedentul sau deficitul bugetului de stat, al 
bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetelor fondurilor speciale se stabileşte ca diferenŃă 
între veniturile încasate şi plăŃile efectuate până la încheierea exerciŃiului bugetar. În cazul 
existenŃei excedentului definitiv al bugetului, după închiderea exerciŃiului bugetar se vor diminua 
deficitele din anii precedenŃi şi datoria publică, în cazul bugetului de stat. 

Fiecare instituŃie publică întocmeşte contul de execuŃie bugetară, care însoŃeşte situaŃiile 
financiare. Acesta cuprinde: 
• informaŃii privind veniturile: 
- prevederi bugetare iniŃiale, prevederi bugetare definitive 
- drepturi constatate 
- încasări realizate 
- drepturi constatate de încasat 
• informaŃii privind cheltuielile: 
- credite bugetare iniŃiale, credite bugetare definitive 
- angajamente bugetare 
- angajamente legale 
- plăŃi efectuate 
- angajamente legale de plătit 
- cheltuieli efective (costuri, consumuri) 
- informaŃii privind rezultatul execuŃiei bugetare (încasări realizate minus plăŃi efectuate). 
 

Unitatea 3 Situa Ńiile financiare în institu Ńiile publice 
 
Potrivit Legii 82/1991, republicată în august 2002, ministerele, celelalte organe ale 

administraŃiei publice centrale şi locale, alte autorităŃi publice, instituŃiile publice autonome şi 
instituŃiile publice subordonate, au obligaŃia să întocmească situaŃii financiare trimestriale şi 
anuale, care, conform normelor naŃionale, se compun din bilanŃ, contul de rezultat patrimonial, 
situaŃia fluxurilor de trezorerie, situaŃia modificărilor în structura activelor/capitalurilor, anexe la 
situaŃiile financiare şi contul de execuŃie bugetară. 

Situa Ńiile financiare  reprezintă documentele oficiale de prezentare a situaŃiei 
patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităŃilor administrativ-teritoriale, precum şi a 
execuŃiei bugetului de venituri şi cheltuieli. SituaŃiile financiare trebuie să ofere o imagine fidelă 
a poziŃiei financiare şi a performanŃei financiare pentru respectivul exerciŃiu financiar. 

Pe baza situaŃiilor financiare primite de la instituŃiile publice, Ministerul FinanŃelor Publice 
întocmeşte anual bilanŃul instituŃiilor publice, care se prezintă Guvernului o dată cu contul 
general de execuŃie a bugetului de stat. 
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Pentru întocmirea situaŃiilor financiare ale instituŃiilor publice, trebuie parcurse mai multe 
etape: 
• inventarierea generală a patrimoniului; 
• întocmirea balanŃei de verificare sintetice; 
• întocmirea situaŃiilor financiare. 
 

3.1. Întocmirea situa Ńiilor financiare  
InstituŃiile publice prezintă situaŃia patrimoniului aflat în administrarea statului şi al 

unităŃilor administrativ-teritoriale, precum şi execuŃia bugetului de venituri şi cheltuieli cu ajutorul 
situaŃiilor financiare trimestriale şi anuale. 

Normele româneşti prevăd următoarea structură a situaŃiilor financiare ale instituŃiilor 
publice: 
• bilanŃ; 
• contul de rezultat patrimonial; 
• situaŃia fluxurilor de trezorerie; 
• situaŃia modificărilor în structura activelor/capitalurilor; 
• anexe la situaŃiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative; 
• contul de execuŃie bugetară. 

InstituŃiile publice trebuie să prezinte situaŃia fluxurilor de trezorerie unităŃilor de 
trezorerie unde au deschise conturile, pentru a obŃine viza privind exactitatea plăŃilor de casă şi 
a soldurilor conturilor de disponibilităŃi. 

InstituŃiile publice şi persoanele juridice ai căror conducători au calitatea de ordonatori 
de credite trimit un exemplar din situaŃiile financiare trimestriale şi anuale organului ierarhic 
superior la termenele stabilite de acesta. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale 
administraŃiei publice centrale, alte autorităŃi publice, instituŃii autonome şi unităŃile administrativ-
teritoriale, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite depun, potrivit 
normelor şi la termenele stabilite, un exemplar din situaŃiile financiare trimestriale şi anuale 
Ministerului FinanŃelor Publice sau DirecŃiilor generale ale finanŃelor publice judeŃene şi a 
municipiului Bucureşti, după caz. 
 

3.2. Bilan Ńul contabil  
BilanŃul contabil este un document de sinteză, cu ajutorul căruia se prezintă bunurile 

economice, ca elemente de activ şi drepturile şi obligaŃiile, ca elemente de pasiv, de obicei la 
finele exerciŃiului financiar. InstituŃiile publice au obligaŃia întocmirii bilanŃului contabil şi a 
celorlalte documente de sinteză din situaŃiile financiare şi trimestrial. 

Elementele patrimoniale sunt prezentate în bilanŃul contabil astfel: 
• elementele de activ sunt prezentate în funcŃie de gradul crescător al lichidităŃii; 
• elementele de datorii sunt prezentate în funcŃie de gradul descrescător al exigibilităŃii. 
 BilanŃul contabil se încheie pe baza balanŃei de verificare întocmite trimestrial şi la 31 
decembrie a exerciŃiului bugetar. 
  
 Activele  sunt definite de normele româneşti ca „resurse controlate de către instituŃia 
publică ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii 
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economice viitoare pentru instituŃie şi al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil”. 
 În structura activelor sunt cuprinse: 

Activele fixe  reprezinta valori economice intangibile, tangibile sau financiare care se 
afla la dispozitia instituŃiei pe o perioada mai mare de un an şi a căror valoare este mare, ceea 
ce determină recuperarea acestora în mai multe exercitii financiare. 

Activele fixe se împart în trei categorii: 
- Active fixe necorporale 
- Active fixe corporale 
- Active fixe financiare 

Activele fixe necorporale reprezintă valori economice intangibile care constau în 
cheltuielile facute de instituŃie  în vederea infiinŃării şi dezvoltarii pe o perioadă lungă de timp şi a 
căror valoare este mare, ceea ce determină recuperarea lor pe cheltuieli curente pe mai multe 
exerciŃii financiare. Din aceasta categorie fac parte: 

Cheltuielile de dezvoltare  reprezintă cheltuielile făacute de instituŃie pentru obŃinerea 
sau achiziŃionarea unor proiecte viabile referitoare la schimbarea tehnicii de fabricaŃie, la 
modernizarea acesteia, modernizarea producŃiei, înlocuirea reperelor, etc. 

Concesiuni, brevete, licen Ńe, mărci şi alte valori asimilate  sunt cheltuieli făcute 
pentru obŃinerea de licenŃe de mărci, de drepturi de autor, precum şi cu luarea în concesiune a 
unor bunuri. Aceasta structură conferă instituŃiei dreptul de folosinŃă pe o perioadă determinată 
de timp a unor bunuri economice de natură materială şi intelectuală. 

Înregistr ări ale evenimentelor cultural sportive – evidenŃiază cheltuielile efectuate de 
instituŃie pentru desfăşurarea unor evenimente culturale (spectacole) sau sportive. Acestă 
structură patrimonială, spre deosebire de celelalte structuri din categoria activelor fixe 
necorporale nu se amortizează şi are ca sursă de formare fondul activelor fixe necorporale. 

Alte imobilizari necorporale  reprezintă valori economice de natura altor cheltuieli 
făcute de instituŃie pentru obŃinerea de beneficii viitoare (cheltuieli cu programele de software, 
cu pregătirea profesională a angajaŃilor, de reclamă şi publicitate, etc.). 

Aceste cheltuieli, având o valoare mare şi calitatea de a produce beneficii viitoare 
instituŃiei, sunt considerate active fixe necorporale care se amortizează pe o perioadă mai mare 
de un an. Conform Legii nr. 15 pe 1994 privind amortizarea, activele fixe necorporale se 
amortizează pe o perioadă mai mică de 5 ani, iar conform Standardelor InternaŃionale de 
Contabilitate durata de amortizare variază atât în funcŃie de valoare cât şi în funcŃie de valoarea 
de utilizare. 

 Activele fixe  corporale  constau în bunuri economice cu un conŃinut material (tangibile) 
şi care, conform legislatiei noastre, îndeplinesc cumulativ două condiŃii: au valoare mai mare de 
1.500lei şi durata de funcŃionare mai mare de 1 an. 

Din aceasta categorie fac parte: 
Terenurile  reprezintă mijloace de muncă create de natură şi care au calitatea de a nu se 

consuma pe măsura utilizării lor, ceea ce face ca aceste active să nu se amortizeze. 
Terenurile pot suferi deprecieri calitative, ceea ce le permite instituŃiilor să inregistreze 

ajustări pentru depreciere. De asemenea, în practică, pe aceste terenuri se pot face lucrări de 
îmbunătăŃiri funciare precum desecări, îndiguiri, lucrări de irigaŃii, a căror valoare se 
amortizează. 

Active fixe corporale de natur ă instalaŃii tehnice, mijloace de transport, animale, 
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plantaŃii, mobilier, aparatură birotică şi alte active sunt bunuri obŃinute ca urmare a activităŃii 
desfăşurate de oameni, aceste bunuri depreciindu-se în mod definitiv într-o perioadă mai mult 
sau mai puŃin îndelungată de timp. 

Pe lângă uzura fizică datorată utilizării acestora şi a condiŃiilor atmosferice care 
actionează asupra parametrilor tehnici, intervine şi uzura morală, determinată de apariŃia altor 
active cu caracteristici superioare care permit performanŃa în activitatea instituŃiei. 

Amortizarea reprezintă valoarea inclusă în cheltuieli curente aferentă uzurii fizice şi 
morale intervenită asupra activelor fixe corporale şi necorporale. 

Durata de funcŃionare a activelor fixe corporale diferă de la un activ la altul şi Ńine cont 
atât de uzura fizică cât şi de cea morală. Activele fixe suferă pe parcursul folosirii lor o serie de 
reparaŃii curente şi capitale a căror valoare nu duce la creşterea valorii contabile a acestora însă 
pot suferi şi modernizări (îmbunătăŃirea parametrilor tehnici şi economici) care conduc la 
creşterea valorii de intrare a activelor fixe. 

Activele fixe financiare  reprezintă valori economice de natura titlurilor de valoare 
(acŃiuni) sau a împrumuturilor acordate de instituŃie altor întreprinderi la care, de obicei, are o 
anumită cota de participaŃie şi pentru care primeşte dividende sau dobânzi. 

Titlurile de participare  reprezintă acŃiuni deŃinute de instituŃie în cadrul unor societăŃi 
comerciale sau regii autonome şi care au calitatea de a-i conferi instituŃiei dreptul de intervenŃie 
în gestiunea celeilalte întreprinderi şi dreptul de conducere. Aceste acŃiuni sunt purtătoare de 
dividende, deci valoarea lor nu se amortizează. 

Activele curente sau circulante sunt valori economice care participă la un singur ciclu 
economic sau operaŃional, transformându-se total în cadrul unui proces economic sau 
operaŃional. Din aceasta categorie fac parte stocurile şi producŃia în curs de execuŃie, creanŃele 
şi plasamentele şi mijloacele băneşti. 

Stocurile şi produsele în curs de execuŃie se împart în funcŃie de stadiul în care se 
găsesc în următoarele categorii: 
- stocuri de materii prime şi materiale consumabile; 
- stocuri de produse finite şi în curs de execuŃie; 
- stocuri de mărfuri. 

Materiile prime şi materialele consumabile  sunt bunuri economice ce au componenta 
materială şi care participă la un singur ciclu al procesului de producŃie transferându-şi valoarea 
asupra noului produs şi suferind tranformări atât în forma fizică cât şi chimică. Din această 
categorie fac parte materiile prime, materialele consumabile precum combustibilii, piesele de 
schimb, furajele, seminŃele etc., precum şi materialele de natura obiectelor de inventar de mică 
valoare sau scurtă durată care nu îndeplinesc cele două condiŃii cerute de apartenenŃa la 
activele fixe şi care se consumă într-un singur ciclu de producŃie. 

Produsele finite şi în curs de execu Ńie reflectă bunurile care au parcurs total sau 
parŃial ciclul de productie, urmând fie a reintra în procesele de producŃie ulterioare, fie a fi 
vândute ca atare. Din această categorie fac parte produsele finite, semifabricatele, produsele 
reziduale şi produsele în curs de execuŃie. Acestea au calitatea de a încorpora atât munca vie 
cât şi munca materializată anterior, în cadrul procesului de producŃie ele suferind transformări 
ce le-au schimbat valoarea în sensul creşterii. 

Mărfurile sunt bunuri economice ce au parcurs toate fazele procesului tehnologic şi care 
se găsesc în procesul de desfacere, proces care are calitatea de a-i creşte valoarea dar nu şi 
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valoare de întrebuinŃare sau de utilitate. 
Crean Ńele reprezintă drepturi ale instituŃiei faŃă de alte persoane fizice sau juridice, ca 

urmare a avansării de bunuri, lucrări sau servicii pentru care unitatea trebuie să primească 
contravaloarea acestora sau un echivalent valoric. CreanŃele pot fi împărŃite în creanŃele 
comerciale, salariale, sociale, fiscale sau alte creanŃe. 

CreanŃele comerciale reflectă drepturile instituŃiei faŃă de alte persoane fizice sau juridice 
rezultate în urma unor tranzacŃii comerciale sub formă de bunuri, lucrări sau servicii pentru care 
instituŃia trebuie să primească contravaloarea lor sau un alt echivalent. Ele pot fi faŃă de clienŃi, 
avansuri acordate clenŃilor sau clienŃi incerŃi. 

CreanŃele salariale reflectă drepturile instituŃiei faŃă de proprii salariaŃi pentru avansurile 
acordate acestora şi pentru care aceştia sunt obligaŃi să presteze muncă conform contractului. 

CreanŃele sociale şi fiscale sunt sumele vărsate în plus pentru bugetul asigurărilor 
sociale şi pentru bugetul de stat pentru care instituŃia urmează să primească un echivalent 
valoric, dar şi creanŃele aferente diverselor bugete pentru contribuŃiile şi impozitele la asigurări 
şi la bugetul de stat. 

CreanŃe din operaŃiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget 
evidenŃiază creanŃele instituŃiilor care au calitatea de a avansa sume din fondurile respective. 

Investi Ńii pe permen scurt deŃinute de instituŃiile publice se referă la obligaŃiunile emise 
şi răscumpărate de acestea. Trebuie arătat că nu toate instituŃiile publice pot emite obligaŃiuni, ci 
numai Ministerul FinanŃelor publice, precum şi administraŃia locală, prin organele abilitate. 

În categoria mijloacelor b ăneşti sunt incluse disponibilităŃile băneşti deŃinute de instituŃii 
sub mai multe forme: 
- conturile la trezorerii şi instituŃii de credit sunt conturi de disponibilităŃi cu ajutorul cărora 
instituŃia face încasări şi plăŃi; 
- conturi de mijloace băneşti sub formă de acreditive reprezintă conturile deschise pe 
numele unui furnizor din care se pot face plăŃi numai acestuia, în cazul în care şi furnizorul 
respectă clauzele contractuale; 
- sub forma de numerar – lichidităŃile deŃinute în casieria instituŃiei în limita unui plafon de 
casă stabilit de bancă. 

Activele de regularizare  reflectă cheltuielile efectuate în avans de instituŃie şi care 
privesc exerciŃii viitoare de gestiune. Acestea pot fi abonamente la ziare, chirii plătite în avans 
sau alte cheltuieli care se referă la perioada viitoare şi care vor fi repartizate asupra perioadelor 
sau exerciŃiilor viitoare. 

Datoriile  sunt „obligaŃii actuale ale instituŃiei publice ce decurg din evenimente trecute şi 
prin decontarea cărora se aşteaptă să rezulte ieşiri de resurse care încorporează beneficii 
economice.”  
• Datoriile necurente sunt datorii al căror termen de exigibilitate este mai mare de un an. 
În acestă categorie sunt incluse vărsămintele de efectuat pentru activele financiare, dar şi unele 
datorii comerciale al căror termen de exigibilitate este mai mare de un an. 
• Împrumuturi pe termen lung se referă la împrumuturile din emisiunea de obligaŃiuni 
precum şi împrumuturile interne şi externe contractate sau garantate de stat sau de autorităŃile 
administraŃiei publice locale. 
• Provizioanele reprezintă surse atrase temporar în circuitul operaŃional al instituŃiilor, care 
se constituie pe seama cheltuielilor instituŃiei şi au ca scop acoperirea unor riscuri sau a unor 
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cheltuieli în perioade viitoare, în cazul în care intervine riscul sau cheltuiala. 
 
Datoriile curente ale instituŃiilor sunt datorii a căror exigibilitate este mai mică de un an. 

Acestea pot fi împărŃite în: 
• Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări; 
• Datorii către bugete; 
• Datorii din operaŃiuni cu fonduri externe nerambursabile sau fonduri de la buget, alte 
datorii către alte organisme intenaŃionale; 
• Împrumuturi pe termen scurt; 
• Salariile angajaŃilor şi alte drepturi cuvenite altor categorii de personal. 

Capitalurile proprii  „reprezintă interesul rezidual al statului sau unităŃilor administrativ-
teritoriale, în calitate de proprietari ai activelor unei instituŃii publice după deducerea tuturor 
datoriilor.” 

Capitalurile proprii se mai numesc şi active nete şi se determină ca diferenŃă între active 
şi datorii. 

Active nete/Capitaluri = Total active – Total dator ii 
În instituŃiile publice, în categoria capitalurilor proprii sunt incluse: 

• Fondurile proprii care cuprind fondul activelor fixe necorporale, fondurile bunurilor ce 
aparŃin domeniului public sau privat al statului sau al unităŃilor administrativ teritorale, precum şi 
fondurile cu destinaŃie specială, ca fondul de rulment, fondul de rezervă al asigurărilor sociale, 
fondul de risc etc.; 
• Rezervele din reevaluarea activelor; 
• Rezultatul reportat şi rezultatul patrimonial al exerciŃiului; 

Pentru întocmirea bilanŃului contabil trebuie efectuate în prealabil o serie de operaŃii: 
• se va face analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte 
operaŃiile patrimoniale corecte ale instituŃiei publice şi, de asemenea, să reflecte funcŃiunii 
contabile a conturilor în vigoare; 
• se analizează şi clarifică sumele aflate în mod nejustificat în conturile 461 „Debitori 
diverşi”, 4111 „ClienŃi”, 462 „Creditori diverşi”, 401 „Furnizori” etc., urmărindu-se încasarea 
creanŃelor şi plata datoriilor; 
• se analizează sumele încasate în anul curent de la debitori şi clienŃi, creanŃele care 
provin din anii precedenŃi, şi care se vor vira la bugetul de stat sau la bugetele locale, la 
subcapitolul „Restituiri de fonduri din finanŃarea bugetară a anilor precedenŃi”. 

 
Conform normelor româneşti, structura bilanŃului este următoarea: 

 
A. ACTIVE 01 
ACTIVE NECURENTE 
1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 
2. Instala Ńii tehnice, mijloace de transport, animale, planta Ńii, mobilier, aparatur ă birotic ă 
şi alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) 
3. Terenuri şi cl ădiri (ct.211+212+231-281-291-293*) 
4. Alte active nefinanciare   (ct.215) 



25 
 

 
Formare de consilieri şi asisten Ńi suport pentru implementarea 
Strategiei de descentralizare a înv ăŃământului preuniversitar  

 

(Contract POSDRU/1/1.1/S/8) 
Proiect cofinan Ńat din Fondul Social European prin Programul 

Opera Ńional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2 013 
 

Proiect implementat de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului  în parteneriat cu Academia de Studii Economice din 

Bucure şti   

 

5. Active financiare necurente (investi Ńii pe termen lung) peste un an 
ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679- 296) din care: 
 Titluri de participare (ct.260-296) 
6. Creante necurente – sume ce urmeaz ă a fi încasate dup ă o perioada mai mare de un an 
(ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care: 
Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de 
un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962) 
7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)  
ACTIVE CURENTE 
1.Stocuri 
ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+3
58+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391 -392-393-394-395-396-397-398) 
2.Crean Ńe curente – sume ce urmeaz ă a fi încasate într-o perioad ă mai mic ă de un an-  
Crean Ńe din opera Ńiuni comerciale, avansuri şi alte decont ări 
(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911-
4961+5128) din Care: 
CreanŃe comerciale şi avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din 
care: 
Avansuri acordate ( ct. 232+234+409) 
Crean Ńe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 
464+465+4664 
+4665+4669+481**+482** - 497) din care: 
CreanŃele bugetului general consolidat(ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497) 
Crean Ńe din opera Ńiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget  
(ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 
+4563 
+4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care: 
Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507) 
Împrumuturi pe termen scurt acordate 
(ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 
+4688+ 4689 +469) 
Total crean Ńe curente (rd. 21+23+25+27)  
3. Investi Ńii pe termen scurt (ct.505-595) 
4. Conturi la trezorerii şi institu Ńii de credit :  
Conturi la trezorerie, cas ă, alte valori, avansuri de trezorerie  
(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222
+523++5251+5252+5253+526+527+ 
528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542+550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 
+557 
+5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711+5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) 
din 
care: 
depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744) 
Conturi la institu Ńii de credit, cas ă, avansuri de trezorerie  
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(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171 
+5172 
+5187 +5314+5411+5412+542+ 550+5583+5592+5601 +5602) din care: 
depozite (ct. 5153+5187+5602) 
Total disponibilit ăŃi (rd.33+35)  
5 Conturi de disponibilit ăŃi ale Trezoreriei 
Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242 
+5243) 
6 Cheltuieli în avans (ct. 471 ) 
7 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)  
8 TOTAL ACTIVE (rd.15+45)  
B. DATORII 
DATORII NECURENTE- sume ce urmeaz ă a fi pl ătite dup ă-o perioad ă mai mare de un an  
1.Sume necurente- sume ce urmeaz ă a fi pl ătitedup ă o perioad ă mai mare de un an  
(ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: 
Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622) 
2.Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -
169) 
3. Provizioane (cont 151) 
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 
DATORII CURENTE - sume ce urmeaz ă a fi pl ătite într-o perioad ă de pană la un an  
1.Datorii comerciale, avansuri şi alte decont ări 
(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 
+482+ 483+ 269+509+5128) din care: 
Datorii comerciale şi avansuri(ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care: 
Avansuri primite (ct.419) 
2.Datorii c ătre bugete (ct431+437+ 
.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 
+473+481+482) din care: 
Datoriile instituŃiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care 
ContribuŃii sociale (ct.431+437) 
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555) 
3 Datorii din opera Ńiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte 
datorii  
către alte organisme interna Ńionale 
(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 
+4564+4584+ 4585+459+462+473 +475 ) din care: 
sume datorate Comisiei Europene 

(ct.4502+4504+4506+459+462)  
4.Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaz ă a fi pl ătite într-o perioad ă de pân ă la un 
an 
(ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198) 
5.Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaz ă a fi pl ătite în cursul exerci Ńiului curent  
(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169) 
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6.Salariile angaja Ńilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) 
7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoan e (pensii, indemniza Ńii de şomaj, burse)  
(ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care: 
Pensii, indemnizaŃii de şomaj, burse (ct.422+424+429) 
8 Venituri în avans (ct.472) 
9 Provizioane (ct. 151) 
10 TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+7 5) 
11 TOTAL DATORII (rd.58+78)  
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITA LURI PROPRII 
(rd.80= rd.46-79 = rd.90) 
1. Rezerve, fonduri 
(ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+13
94+1396+1399) 
Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) 
Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor) 
4. Rezultatul patrimonial al exerci Ńiului (ct.121- sold creditor) 
5. Rezultatul patrimonial al exerci Ńiului (ct.121- sold debitor) 
 
6 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 
 

3.3. Contul de rezultat patrimonial  
Acest document prezintă finanŃările primite, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate de 

instituŃia publică într-un exerciŃiu financiar. Cheltuielile instituŃiei publice sunt grupate în contul 
de rezultat patrimonial pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaŃia lor, iar veniturile şi 
finanŃările, după natura sau sursa lor, indiferent dacă veniturile şi finanŃările au fost încasate sau 
cheltuielile plătite. 

Principalele grupe de cheltuieli sunt: 
• cheltuieli privind stocurile, 
• cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terŃi, 
• cheltuieli cu alte servicii executate de terŃi, 
• cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, 
•  cheltuieli cu personalul, alte cheltuieli operaŃionale, 
•  cheltuieli financiare, 
• alte cheltuieli finanŃate din buget, 
• cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane şi ajustări, 
• cheltuieli extraordinare. 

Veniturile se înregistrează în contabilitatea instituŃiilor publice în momentul în care apare 
documentul care atestă efectuarea tranzacŃiei, indiferent dacă acestaa a fost încasată sau nu. 

Veniturile sunt grupate în contabilitatea publică, respectiv în Contul de rezultat 
patrimonial, astfel: 
• venituri din activităŃi economice, 
• venituri din alte activităŃi operaŃionale, 
• venituri din producŃia de active fixe, 
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• venituri fiscale, 
• venituri din contribuŃii de asigurări, 
• venituri nefiscale, 
• venituri financiare, 
• finanŃări, subvenŃii, transferuri, alocaŃii bugetare cu destinaŃie specială, fonduri cu 
destinaŃie specială, 
• venituri din provizioane şi ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare, 
• venituri extarordinare. 

În Contul de rezultat patrimonial elaborat de instituŃiile publice, acestea sunt împărŃite în 
trei categorii, şi anume: 
• venituri şi cheltuieli operaŃionale, în care se regăsesc veniturile, finanŃările şi cheltuielile 
efectuate de instituŃie pentru desfăşurarea activităŃii pentru care aceasta a fost înfiinŃată; 
• venituri şi cheltuieli financiare, care exprimă veniturile şi cheltuielile efectuate de 
instituŃie pentru desfăşurarea activităŃii financiare a instituŃiei; 
• venituri şi cheltuieli extraordinare, în care se regăsesc cheltuielile ce intervin în mod 
accidental în activitatea instituŃiei. 

Cu ajutorul contului de rezultat patrimonial se determină rezultatul patrimonial 
(economic) al exerciŃiului, rezultat care exprimă performanŃa financiară a instituŃiei publice. 
Rezultatul se determină pe fiecare sursă de finanŃare în parte şi pe total. 

Conform normelor româneşti, structura contului de rezultat patrimonial este următoarea: 
Contul de rezultat patrimonial 
 

Venituri opera Ńionale  
• venituri din impozite şi taxe, contribuŃii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor 
• venituri din activităŃi economice 
• finanŃări, subvenŃii, transferuri, alocaŃii bugetare cu destinaŃie specială 
• alte venituri operaŃionale 

Total venituri opera Ńionale  
  

Cheltuieli opera Ńionale  
• cheltuieli cu salariile şi contribuŃiile aferente 
• subvenŃii, transferuri 
• cheltuieli privind stocurile, lucrările şi serviciile executate de terŃi 
• cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane 
• alte cheltuieli operaŃionale 

Total cheltuieli opera Ńionale  
  

Excedent (deficit) din activitatea opera Ńional ă 
 

Venituri financiare 
Cheltuieli financiare 

 
Excedent (deficit) din activitatea financiar ă 
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Excedent (deficit) din activitatea curent ă (excedent/deficit din activitatea 

opera Ńional ă +/- excedent/deficit din activitatea financiar ă) 
Venituri extraordinare 
Cheltuieli extraordinare 

 
Excedent/deficit din activitatea extraordinar ă 

  
 Rezultatul patrimonial (excedent/deficit din activ itatea curent ă +/- excedent/deficit 
din activitatea extraordinar ă) 
 

Aplica Ńia 1 Care dintre următoarele tranzacŃii generează cheltuieli? 
a) achiziŃie materiale consumabile cu plata imediată; 
b) consum de materiale consumabile; 
c) plata comisioanelor bancare; 
d) achiziŃie active fixe cu plata ulterioară. 
 
 Aplica Ńia 2 Care dintre următoarele tranzacŃii generează venituri? 
a) încasare creanŃe de la clienŃi; 
b) vânzare produse; 
c) încasare dobânzi; 
d) plata datorie furnizor. 
 
 
 
 Aplica Ńia 3 Se cunosc următoarele date privind pozitia financiară a unei instituŃii: 
la 1.01.N: active x lei; datorii 150.000 lei; 
la 31.12.N: active 300.000lei; datorii 170.000lei; 
pe parcursul perioadei: fonduri 50.000lei; rezerve 75.000lei; venituri 140.000lei; cheltuieli 
160.000lei; 
DeterminaŃi suma corespunzătoare elementului care lipseşte. 
a)  275.000lei; 
b) 300.000lei; 
c) 150.000lei; 
d) 255.000 lei. 
 
 Aplica Ńia 4  Care din elementele de mai jos sunt recunoscute in bilantul contabil: 
a) cheltuielile de dezvoltare, cheltuielile cu salariile; 
b) cheltuielile inregistrate in avans,  cheltuielile de dezvoltare; 
c) materiale consumabile, cheltuielile cu salariile; 
d) cheltuielile de dezvoltare, cheltuielile cu dobanzile; 
 
 Aplica Ńia 5 Care din elementele de mai jos sunt recunoscute în contul de rezultat 
patrimonial: 
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a) veniturile din vânzarea activelor fixe,  cheltuielile cu salariile; 
b) active fixe, veniturile din vânzarea activelor fixe;   
c) cheltuielile cu salariile, materiale consumabile;   
d) clienŃi, furnizori. 
  

Aplica Ńia 6 PrezentaŃi contul de rezultat patrinonial pe baza următoarelor date: 
- veniturile din vânzarea activelor fixe 12.000lei; 
- cheltuielile cu materialele consumabile 2.000lei 
- cheltuielile cu salariile 10.000lei; 
- veniturile din vânzarea produselor finite 4.800lei; 
- cheltuielile cu amortizarea activelor 4.600lei; 
- cheltuielile cu dobânzile 500lei; 
- cheltuielile cu activele cedate 4.000lei. 
 
 Aplica Ńia 7 PrezentaŃi bilanŃul contabil pe baza următoarelor date: 
- clădiri 30.000lei; 
- creanŃe clienŃi 4.000lei; 
- furnizori 5.000lei; 
- materiale consumabile 2.000lei; 
- fonduri proprii 35.000lei; 
- terenuri 10.200lei; 
- autovehicul 3.500lei; 
- rezerve 3.500lei; 
- rezultat patrimonial 5.000lei; 
- impozit pe salarii 1.200lei.   
 
 
  
 Aplica Ńia 8 La sfârşitul anului N, o instituŃie dispunea de următoarele date: 
- terenuri 100.000lei; 
- fonduri proprii 770.000lei; 
- clădiri 700.000lei; 
- rezerve 170.00lei; 
- autovehicul 300.000lei; 
- pierdere probabilă datorată unui litigiu 5.000lei; 
- venituri din vânzare 320.000lei; 
- materiale consumabile 260.000lei; 
- datorii pe termen lung (leasing financiar) 300.000lei; 
- cheltuieli cu materialele consumabile 100.000lei; 
- credit pe termen scurt 50.000lei; 
- cheltuieli cu personalul 170.000lei; 
- creanŃe clienŃi 20.000lei; 
- furnizori 30.000lei; 
- datorii catre salariaŃi 40.000lei; 
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- conturi de disponibil 70.000lei; 
- chirii încasate în avans 43.000lei; 
- cheltuieli cu energie, apa 8.000lei.   
Se cere: 

a) întocmiŃi bilanŃul contabil; 
b) întocmiŃi contul de rezultat patrimonial. 

 
 Aplica Ńia 9 O instituŃie publică dispune de următoarele informaŃii referitoare la poziŃia sa 
financiară la 31.12.N: 
- clienŃi 24.000lei; 
- furnizori 12.000lei; 
- avansuri acordate furnizorilor pentru achiziŃia de stocuri 3.000lei; 
- clădiri 250.000lei; 
- amortizarea clădirilor 50.000lei; 
- dobânzi de încasat 
- furnizori de imobilizări 28.000lei; 
- autovehicul 170.000lei; 
- amortizarea autovehiculelor 35.000lei; 
- materiale consumabile 25.000lei; 
- avansuri acordate salariaŃilor 12.000lei; 
- salarii de plătit 50.000lei; 
- fonduri 500.000lei; 
- avansuri acordate furnizorilor de servicii 3.000lei; 
- avansuri primite de la clienŃi 2.500lei; 
- provizioane pentru garanŃii 1.200lei; 
- chiri încasate în avans 450lei; 
- obiecte de inventar 15.000lei; 
- disponibil în cont 22.000lei; 
- rezultat patrimonial Xlei. 

AjutaŃi contabilul să întocmească bilanŃul contabil la 31.12.N şi determinaŃi valoarea 
rezultatului patrimonial. 
 

Aplica Ńia 10 O instituŃie publică prezintă la 31.12.N următoarele informaŃii: 
- terenuri 240.000lei; 
- fonduri propri Xlei; 
- mobilier 75.000lei; 
- sume de încasat de la clienŃi 100.000lei; 
- sume de plătit furnizorilor 120.000lei; 
- venituri din vânzarea de produse 600.000lei; 
- clădiri 420.000lei; 
- amortizarea clădirilor 45.000lei; 
- autovehicule 250.000lei; 
- amortizarea autovehiculelor 10.000lei; 
- materiale consumabile 39.000lei; 
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- produse finite 25.000lei; 
- rezerve 42.000lei; 
- sume de plătit salariaŃilor 45.000lei; 
- sume de încasat de la debitori diverşi 49.000lei; 
- cheltuieli cu amortizarea 40.000lei; 
- cheltuieli cu taxe poştale 2.000lei; 
- datorii faŃă de stat 100.000lei; 
- diponibilităŃii 60.000lei; 
- avansuri acordate salariaŃilor pentru a pleca în delegaŃii 500lei; 
- avansuri primite de la clienŃi 70.000lei; 
- avansuri acordate furnizorilor de imobilizări15.000lei; 
- cheltuieli cu obiecte de inventar 70.000lei; 
- datorii  cu furnizorii de imobilizari 200.000lei; 
- cheltuieli materiale 200.000lei; 
- numerar în casierie 3.000lei; 
- cheltuieli cu salariile 150.000lei; 
- venituri din chirii 30.000lei; 
- cheltuieli cu energia şi apa 18.000lei. 

Se cere: 
a) să se determine mărimea fondurilor proprii; 
b) să se întocmească bilanŃul contabil; 
c) să se întocmească contul de rezultat patrimonial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


